การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

24 มีนาคม 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจําป 2560
จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

ที่ปรึกษา
ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง

อธิการบดี

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

ดร.สิทธิพร ประวัติรุงเรือง
ดร.เฉลิมชัย วิโรจนวรรณ
ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ดร.อนันต ธรรมชาลัย
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล

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

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

I

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานศึกษาศาสตร
รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท
รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
รศ.ดร.พวงรัตนน เกษรแพทย
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ
รศ.ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
รศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
รศ.ดร.อํานวย เดชชัยศรี
น.อ.หญิง ดร.สุธิญา จันทรเจาฉาย
ดร.ไขแสง พุฒชูชื่น
ดร.จักรกฤษณ โปณะทอง
ดร.ชัยวัฒน ประสงคสราง
ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
ดร.ดุษฎี สีวังคํา
ดร.ธํารง รัตนภานุเดช
ดร.นพลักษณ หนักแนน
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ
ผศ.สุรเดช บุญลือ
ดร.โกศล สอดสอง
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร
ดร.พงษศักดิ์ เพรชสถิต
ดานศึกษาศาสตร
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต
ผศ.ดร.คําเพชร ภูริปริญญา
ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
ดร.เฉลิมชัย วิโรจนวรรณ
ดร.ณรงค พิมสาร

ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท
ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย
ผศ.ดร.ไพรัช วงษยุทธไกร
ผศ.ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน
ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
ผศ.ดร.ศิริพรรณ ศรีวันยงค
ผศ.ดร.สินธะวา คามดิษฐ
ผศ.ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
ดร.บุปผา ปลื้มสําราญ
ดร.ภานุวัฒน ศิรินุพงศ
ดร.วรางคภรณ ไตรติลานันท
ดร.วาสนา วิสฤตาภา
ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
ดร.ศศิรดา แพงไทย

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

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

II
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III

24 มีนาคม 2560

สารอธิการบดี
การประชุม วิช าการนั บว าเป นพั นธกิจที่ จํา เป นและมี ความสํ าคั ญยิ่ง ประการหนึ่ง ของสถาบั นอุด มศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ยนอร ท กรุ ง เทพตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญของการพั ฒ นางานดา นวิช าการและการวิ จั ย ซึ่ง การประชุ ม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปลี่ยนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซึ่งจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ
การประชุม วิช าการระดับ ชาติ มหาวิ ทยาลั ยนอร ทกรุง เทพ ประจํ าป 2560 “การบูรณาการความรู สูก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง
นํามาซึ่งการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเกี่ยวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้

(ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

24 มีนาคม 2560

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันศุกร ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น.
ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
08:00 – 08:30 น
08:30 – 10:30 น
10:30 – 11:00 น.
11:00 – 11:10 น.

11:10 – 12:30 น.
12:30 – 13:30 น.
13:30 – 16:30 น.

ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3
นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที่ 1
รับประทานอาหารวาง
พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม
กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”
โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
รับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที่ 2
__________________________________

IV

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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V
24 มีนาคม 2560

สารบัญ
เรื่อง

หนา

NBUE001: ความคิ ดเห็ นของบุค ลากรทางการศึ กษาที่มีต อการบริ หารงาน วรางคณา ยอดแกว

1329

บุ ค คลบริ ก ารในกลุ ม โรงเรี ย นบ า นค า ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
ประถมศึกษาระยอง เขต 1
NBUE002: บทบาทของครูและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ เอ็มอร ทองเหลือ
2 ในการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ตามหลักไตรสิกขา

1344

ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี

NBUE003: การศึก ษาสภาพการบริ หารงานวิช าการตามความคิดเห็น ของ เดือนฉาย อนุภาพ

1357

บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดอํานาจเจริญ
NBUE004: การศึ กษาผลของการจั ดกิ จกรรมการเขี ยนเชิ ง สร างสรรครั ก ษ เกศรา เจริญวัฒนวิญู

1369

วรรณคดีไทยตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู สําหรับนักเรียนชั้น ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
ประถมศึกษาตอนปลาย
NBUE006: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอั งกฤษธุ รกิจ ของ ปนัฐกาญ พุมเกสร

1380

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
จากการจัดการเรียนรู โดยประยุกตใชทฤษฎีการอานแบบบูรณาการของ
เมอรดอกซ
NBUE007: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพฯ เรื่อง ปยนุช นิยมไชยวิสาล

1388

งานบานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
จากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
NBUE008: ศึก ษาความสามารถการปฏิ บั ติง านประดิษ ฐ ของนัก เรีย นชั้ น สุวิชชา ประทุมขันธ

1369

ประถมศึ กษาปที่ 4 โรงเรียนประชินนุ สรณ จัง หวัดสมุท รสาคร จากการ ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
จัดการเรียนรูตามแนวคิดเดวีส
NBUE009: การศึกษาความสามารถในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของ สุปราณี ประสมศรี

1406

นักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานช องกะพัด จั งหวัดจันทบุ รี
จากการใชนิทานประกอบจัดการเรียนรู
NBUE010: ศึก ษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น เรื่อ งภู มิศาสตรข องนั กเรีย นชั้ น นงลักษณ งามวาจา
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดปูเจา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชเทคนิคการ รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
สอนแบบซิปปา

1417

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VI
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE011: การศึ ก ษาความสามารถการอ า นสะกดคํ า ที่ ต รงตามมาตรา ละอองดาว เบียดนอก

1426

ตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัด ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
อุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใชแบบฝกทักษะการอานแจกลูกสะกดคํา
NBUE012: การศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น ภคพร เครือจันทร

1435

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู
NBUE013: การสรางชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 4 สําหรับนักกีฬา วัลวิภา เจริญวงศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

1444

ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม

NBUE014: การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียน สงา ทองดํารงชัย

1455

ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
พุทธศักราช 2551
NBUE015: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เวลา ของ บุษกร รักเรืองรอง

1466

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี จาก
การจัดการเรียนรูที่ใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร
NBUE016: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ วรธน เกสแกว

1475

การหารเศษส ว น ของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 5 โรงเรี ย นวัด สิ ง ห
อํ า เภอค า ยบางระจั น จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี จากการใช แ บบฝ ก เสริ มทั ก ษะ
คณิตศาสตรประกอบการจัดการเรียนรู
NBUE017: การศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ นงลักษณ อ่ําชาง

1483

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1จากการใชกิจกรรมประกอบการสอนแบบ ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
โครงงานวิทยาศาสตร
NBUE018: การศึกษาความสามารถในการอ านออกเสียงคํา ควบกล้ํา ของ วริฐา ดวงขํา

1493

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกการอานออกเสียงคําควบ ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
กล้ําแบบเปนประโยคภาษาไทย
NBUE019: ศึกษาความสามารถอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียน อโนชา เกตุแกว
วัดมะพราวเตี้ย กรุงเทพมหานคร จากการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน ดร.ทรงยศ แกวมงคล
แจกลูกสะกดคํา

1504

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VII
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE020: ศึกษาการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จากการใช ผกาพันธ เชฏฐาวิวัฒนา
รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม

NBUE021: การศึ กษาความสามารถในการอา นภาษาไทยของนั กเรีย นชั้ น วรางคณา สุวานิช
ประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน

1513
1522

ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม

NBUE022: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ วุฒิพงษ สวางวงษ

1532

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จากการจัดการ รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
เรียนการสอนโดยใชแบบสืบเสาะหาความรู
NBUE023: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง ทวีปอเมริกาเหนือและ ณรงคฤทธิ์ สุขสมกิจ

1539

อเมริกาใต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบํารุงวิทยา จังหวัด
นครปฐม จากการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
NBUE024: การศึ ก ษาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การออกแบบด ว ย อภิชัย เพ็ญวรรณ
คอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พร

1546

รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

ชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร
NBUE025: การจัดประสบการณเลานิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็ก กรธฤต วรศักดิ์

1555

ปฐมวัยโรงเรียนสหกรณนิคมบานคลองปลาดุกลาย ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอ ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี
NBUE026: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ อนุสรณ คงศรี

1564

วัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
ปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเพลิน
(Plearn)
NBUE027: การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู พรรณพิภา รุงเรือง

1573

กลุ ม โรงเรี ย นเกาะช า งวิ ท ยาคม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
มัธยมศึกษา เขต 17
NBUE028: ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนย ยุพา บุญรัตน
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

1584

VIII
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE029: ความคิ ด เห็ น ของครู ต อ บรรยากาศองค ก ารในโรงเรี ย น เพ็ญวดี สุขเลิศ

1592

ประถมศึ ก ษา อํ า เภอโป ง น้ํ า ร อ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE030: ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัย กฤตภพ กุลจันทร

1601

นั ก เรี ย น โรงเรี ย นบ า นคลองประทุ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด
NBUE031: ปญหาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) อนุพงษ ลัดลอย

1612

ในโรงเรียนขยายโอกาส ในอําเภอบอไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด
NBUE032: การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษา สุรียพร กวานปรัชชา

1620

ในโรงเรี ย นอนุ บ าลบ อ พลอยราษฎร รั ง สรรค สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด
NBUE033: ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม ชนก ประทุมชาติ

1630

เครื อ ข า ยการศึ ก ษาทิ ว บรรทั ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด
NBUE034: ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา วิษณุกรณ ผองใส

1644

ขั้นพืน้ ฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
NBUE035: การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอพฤติกรรมการบริหารตาม คมขํา ชมพูคํา

1654

หลักธรรมาภิบาลของผูบริห ารโรงเรียนศรียานุสรณ สั งกัดสํานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
NBUE036: บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วาที่รอยตรีหญิง สุภาพร
ในกลุ มโรงเรี ย นบ า นหนองบอน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

1664

ศรีดาวงค

ประถมศึกษาตราด
NBUE037: ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารของโรงเรียนอนุบาล ฐิติศักดิ์ ชาติการุณ
กรสุภา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต

NBUE038: การศึ ก ษาผลสั มฤทธิ์ ท างการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย น สรายุทธ ศรีภา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห
ประกอบการจัดการเรียนรู

1675
1685

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

IX
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE039: ความสั มพั นธ ระหว างภาวะผู นํา การเปลี่ ยนแปลงของผู บริ หาร วิทวัช ตูจันโต

1694

สถานศึกษากับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต
ในกลุมเกาะแกวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1
NBUE040: ความพึง พอใจของขา ราชการครูที่มีตอการบริหารงานผูบ ริหาร กานดา เซี่ยงฝุง

1705

สถานศึกษาของเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่ ดร.สิริกาญจน ธนวุฒิพรพินิต
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
NBUE041: การพัฒ นาแบบฝก ทักษะการเขีย นสะกดคํา ตัวการั นต สํา หรั บ อรอนงค ทรงกลด

1718

นักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปที่ 4
NBUE043: การพั ฒนาชุ ด กิจ กรรมทั กษะการฟ งและการพูด ภาษาอั งกฤษ ฤทัย นาคะเนจร

1726

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตราด
NBUE044: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต ศาสตร เรื่อ ง พิชญสินี จรรยาไพบูลย

1735

สมบัติของเลขยกกําลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
NBUE045: การศึกษาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น เมธาวี ดอกคํา

1743

ประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
NBUE046: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย อาณัติ เชื้อวังคํา

1753

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น
NBUE047: ความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนใน นันทภัทร วิเศษ
กลุมเครือขายที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร

1764

ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ

NBUE048: การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา นโรดมภ หอมสวัสดิ์

1773

ในโรงเรี ยน กลุมอํา เภอโปง น้ํา รอ น สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
NBUE049: การศึกษาสภาพปญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความ ชววรรณ พิทักษวนาวงศ
คิดเห็นของครู: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
การศึกษาเอกชน ในเขตบางกะป

1784
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE050: แนวทางการบริ หารจั ดการแหลง เรียนรูสําหรับสถานศึก ษาของ เมธี ศรีวะรมย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร

1796

ดร.สุวพร เซ็มเฮง
ผศ.ดร.ธนวรรธ ศรีวะรมย

NBUE051: แนวทางการบริ ห ารจั ด การการเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง คณาภรณ สีมาวงค

1810

ประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ ดร.สุวพร เซ็มเฮง
การศึกษาประถมศึกษายโสธร

ผศ.ดร.ธนวรรธ ศรีวะรมย

NBUE052: ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เทพสุดา สารลึก

1827

สถานศึ ก ษา กลุ ม ศรี ร าชา 2 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
NBUE053: ความคิ ดเห็ นของครูกลุ มศรี ราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการ วรรณิภา กัณหาเขียว

1837

บริ ห าร สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
NBUE054: การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของคณะกรรมการ ปทมิกา มลาฤทธิ์

1848

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย
NBUE055: การศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิง กัลยา ใจชื่น

1856

วิทยาคม “จงจินต รุจิรวงศอุปถัมภ ” สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
NBUE056: การพัฒนาชุ ดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ ม ทรงไทย ไชยโย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

1868
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NBUE001: ความคิดเห็นของบุ คลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลบริการใน
กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
OPINION OF EDUCATIONAL PERSONNEL ON PERSONEL MANAGEMENT IN BANKAI
SCHOOLS GROUP OF THE RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 1
วรางคณา ยอดแก้ว 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วิธีการศึกษาได้ศึกษาจาก
ประชากรข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึ กษา ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่ าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 จานวน 105 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียน
บ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่า งกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียน
บ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การบริหารงานบุคคล, บุคลากรทางการศึกษา
Abstract
This study aimed to find out the opinions of educational personnel towards personal
management in Bankai schools group, the Rayong Primary Educational Service Area Office 1. To study
from educational personnel sample in Bankai schools group of the Rayong Primary Educational Service
Area Office 1 with 105 persons, by simple random sampling. The instrument was 5-rating scale
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questionnaire which had a reliability of 0.96. Statistics used in data analysis composed of mean,
Standard Deviation, and t-test.
The research found that
1. Opinion of the educational personnel to personnel management in Bankai schools
group of the Rayong Primary Educational Service Area Office 1 was at a “high” level (  =4.163,
S.D.=0.56), also found at a “high” level in level aspect.
2. Gender had influence on the educational personnel’s opinion at .05 level of
significance in level aspects.
3. Working experience had influence on the educational personnel’s opinion at .05 level of
significance in every aspect.
Keywords: personnel management, educational personnel
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพของบุคคลทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สังคม
ต้องการ โดยความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาบุคคลเพื่อจัดการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยให้บุคคลทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาบุคคล โดยจัดให้มีการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น จัดการอบรมสัมมนา จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการ (สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1. 2555)
สุธีระ ทานตวนิช (2545: 52) โรงเรียนเป็นองค์ กรหนึ่งของสัง คมที่ต้องดาเนินการบริหารงาน เพื่อให้
การศึกษาสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยบุคลากรเข้าช่วยในการดาเนินการ เพราะ
คุณภาพของการบริหารการศึกษาจะสูงหรือต่าเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ทาหน้าที่ในองค์การนั้น ที่ผ่านมาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่งมักจะหย่อนสมรรถภาพ เบื่อหน่ายอันเป็นเหตุให้
ทางานไม่เต็มที่โดยเฉพาะถ้าครูขาดความกระตือรือร้นในเรื่องการเรียนการสอนย่อมทาให้การศึกษาขาดคุณภาพ จึง
จาเป็นจะต้องพัฒนาครูด้วยวิธีต่าง เป็นระยะ
พนัส หันนาคินทร์ (2546: 133-134) ได้กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจของการบริหารไม่ว่า
จะเป็นการบริหารหน่วยงานประเภทใด ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์บกพร่องหน่วยงานนั้น จะเจริญก้าวหน้าได้
โดยยากเพราะงานทุกชนิดจะได้ผลดีหรือผลเสียก็อยู่ที่บุคคลที่รับงานไปทาถ้าบุคคลที่รับงานไปขาดขวัญกาลังใจ
หย่อนสมรรถภาพงานมักจะบกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นนักบริหารที่ดีจะต้องบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดี
และได้รับความสาเร็จในการทาให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันทางานเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดระบบการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นการ
กระจายอานาจการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ต้องแบ่งอานาจการบริหารและการจัดการงานบุคคลไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีความคล่องตัว และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วตอบสนองความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนได้ทันท่วงที
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 51-52) ได้กาหนดกรอบการบริหารงานบุคคลไว้ดงั นี้ การบริหารงานบุคคลใน
โรงเรี ยน เป็ นภารกิจสาคั ญที่ มุ่งส่ งเสริ มให้ โรงเรียนสามารถปฏิบั ติง านเพื่อ ตอบสนองภารกิจ ของโรงเรีย น เพื่ อ
ดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาลข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานต้องดาเนินการในภารกิจหลัก คือ การวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการวินัยและการรักษาวินัย
และการออกจากราชการ แต่งานบริหารบุคคลเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนเพราะต้องทางานเกี่ยวข้องกับคนซึ่งมี
ความรู้ความสามารถตลอดจนมีความสานึกแตกต่างกัน และที่สาคัญคนเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ผู้บริหารจึง
ต้องประสบกับปัญหาต่าง ในการบริหารบุคคลซึ่งปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหาการวางแผนการบริหารบุคคล ปัญหา
การสรรหาและการแต่งตั้งบุคคล ปัญหาการพัฒนาบุคคลปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาการให้บุคคล
พ้นจากงาน และปัญหาการควบคุมกากับ ติดตาม และนิเทศบุคคล
จากหลักการและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลใน
กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยอาจจะนาไปพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานบุคคล ในการงานแผนพัฒนาบุคคล ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้าน
ค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลจาแนกตามเพศ
และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. วินัยและการรักษาวินัย
5. การออกจากราชการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย รวมทั้งหมด
145 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 105 คน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล หมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของ
บุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ได้แก่
1.1 การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเรื่อง การวิเคราะห์
และวางแผนอัตรากาลังคน การกาหนดตาแหน่ง การขอเลื่อนตาแหน่งบุคคลทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการ
ครู
1.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง หมายถึง การบริหารงานบุคคล เรื่องการดาเนินการสรรหาเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
1.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเรื่อง การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่ น
งานทะเบียนประวัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต ลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์และการจัด
สวัสดิการ และดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1.4 วินัย และ การรักษาวินัย หมายถึง การส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
ของทางราชการ รวมทั้งการดาเนินการทางวินัยกับบุคคลที่ประพฤติผิดวินัย
1.5 การออกจากราชการ หมายถึง การพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามสภาพที่ไ ม่อาจ
เป็นข้าราชการต่อไปได้ หรือตามความประสงค์ของตัวข้าราชการเอง หรือตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งกรณีนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กาหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อความมั่นคงในการดารงสถานภาพของข้าราชการ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการควบคู่กันไปตามระบบ
คุณธรรม
2. กลุ่ ม โรงเรี ย นบ้ า นค่ า ย หมายถึ ง กลุ่ ม โรงเรี ย นบ้ า นค่ า ย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 14 โรงเรียน
3. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยง
เด็กพิการ กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
4. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึก ษาสภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย น ตามขอบข่ า ย 5 ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 51-52) ดังนี้ การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและ การรักษาวินัย และการออกจากราชการมากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพประกอบ 1
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1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10 ปี ขึ้นไป
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ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. วินัยและการรักษาวินยั
5. การออกจากราชการ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 แตกต่างกัน
2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล
ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 แตกต่างกัน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จานวน 145 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่า สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 105 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริ ห ารงานบุ ค คลในกลุ่ ม โรงเรี ย นบ้ า นค่ า ย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 1
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อ มูลทั่ วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยใช้แ บบสอบถามแบบ
ตรวจสอบ (Check list) ประกอบด้วย
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
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2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ต่ากว่า 10 ปี
2.2 10 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 5 ขอบข่าย ได้แก่
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากราชการ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษา ทฤษฎี เอกสาร ตารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการออกจากราชการ
2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (วัฒนา วงศ์แหล้. 2555) ให้
สอดคล้องและเหมาะสมเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียน
บ้านค่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ให้อาจารย์ผู้ควบคุมงานสารนิพนธ์ตรวจสอบ ความตรงตามโครงสร้างของเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
และความครอบคลุมของเนื้อหาและนากลับไปปรับปรุงแก้ไข
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและ
ครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อความที่เที่ยงตรงและมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.8-1.0
4. หาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่า
ดัชนีสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาซ (-Coefficient) (Cronbach.1970: 161) ค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้บริหาร
โรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. จัดส่งแบบสอบถาม จานวน 105 ฉบับ ไปยังโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสอบถาม
3. รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้ 105 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ได้รั บคืนทุกฉบับโดยคัดเลือ ก
แบบสอบถามเฉพาะที่มีความสมบูรณ์ไปดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ลงรหัสให้คะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อ บันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3. นาผลการคานวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป
4. เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กาหนดไว้แบ่งเป็น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม
แบบตรวจสอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มตี ่อการบริหารงาน
บุคคลในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 5 ขอบข่าย
ได้แก่
1. การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากราชการ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้อง
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถาม มาทาการลงรหัส (Coding) และนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสามารถนาเสนอได้ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจง
หรืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน กลุ่มโรงเรียนบ้าน
ค่าย จาแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ในการทางาน โดยการหาค่า t-test หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และเพศหญิง จานวน 81 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.14 ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10
ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33
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ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
ความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานบุ ค คล ในกลุ่ ม โรงเรีย นบ้ านค่ า ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานบุ ค คล ในกลุ่ ม โรงเรีย นบ้ านค่ า ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานบุ ค คล ในกลุ่ ม โรงเรีย นบ้ านค่ า ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
ความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานบุ ค คล ในกลุ่ ม โรงเรีย นบ้ านค่ า ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกจากราชการ
ความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานบุ ค คล ในกลุ่ ม โรงเรีย นบ้ านค่ า ย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย
1
2
3
4
5

ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ด้านวินยั และการรักษาวินยั
ด้านการออกจากราชการ
รวม

ชาย
n = 24
.

4.36
4.23
4.35
3.97
4.44
4.27

S.D.
.15
.07
.29
.64
.42
.27

หญิง
n = 81
.

S.D.

4.19
4.26
3.97
3.87
4.12
4.08

.42
.62
.80
.89
.71
.62

t

p

3.16
0.44
3.49
0.61
2.73
2.12

.00
.00
.01
.02
.00
.02

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่ายสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามเพศ เพศชายจานวน 24 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เพศหญิง จานวน 81 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย
1
2
3
4
5

ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ด้านวินยั และการรักษาวินยั
ด้านการออกจากราชการ
รวม

ต่ากว่า 10 ปี
n = 70

10 ปีขึ้นไป
n = 35

.

S.D.

.

S.D.

4.27
4.12
3.95
3.95
4.09
4.08

.44
.60
.86
.95
.77
.68

4.14
4.51
4.27
3.79
4.41
4.22

.19
.30
.26
.58
.26
.09

t

p

2.03*
4.40*
2.80*
1.05*
3.14*
1.77*

.00
.01
.00
.01
.00
.00

* p ≤ .05

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ประสบการณ์ในการทางาน
ต่ากว่า 10 ปี จานวน 70 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ประสบการณ์ในการทางาน
10 ปีขึ้นไปจานวน 35 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สามารถสรุปได้ว่า
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมมีความคิ ดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อเมื่อพิจารณารายด้านมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
1.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
1.3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
1.4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1338
24 มีนาคม 2560

1.5 ด้านการออกจากราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียน
บ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามเพศ เพศชายจานวน 24 คน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เพศหญิง จานวน 81 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียน
บ้ า นค่ า ย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ ใ นการท างาน
ประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10 ปี จานวน 70 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 35 คน ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า มีประเด็นสาคัญซึ่งควรนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมมติฐานและคาถามสาหรับการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการ
กาหนดตาแหน่ง ด้านการออกจากราชการ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและด้านวินัยและ
การรักษา ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาระยอง เขต 1 ได้ มี ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริห ารงานบุ คคลเป็ น ไปตามแนวระเบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ได้คานึงถึงบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ ในการจัดการศึกษาจะบรรลุและประสบความสาเร็จ
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1. 2555: 35) อีกทั้งยังมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปในแนว
ทางการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญนอกจากนี้แล้ว
ผู้บริหารสถานศึกษายังสามารถที่จะจัดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้มีมีความถูก ต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล และเป็นไปตามหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของ
แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber. 1987, อ้างถึงในธร สุนทรายุทธ. 2543: 70) ซึ่งพ้องกับกับงานวิจัยของสนิท คงภักดี
(2549) ที่ พบว่า ความคิดเห็น ที่มี ต่อการบริห ารงานบุคคลของผู้บริห ารสถานศึก ษา สั งกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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1.1 ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นก่ อ นเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นา อบรมให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
บริหารงานสถานศึกษาโดยเฉพาะการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารจะมีการพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในอาชีพ จึงมีการพัฒนางานโดยเฉพาะด้านบุคลากรซึ่งเป็น
หัวใจของการดาเนินงานจัดการศึกษา จึงได้มีการวางแผนเพื่อให้มีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจงาน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพราะ การบริหารงานบุคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการวางนโยบาย การ
วางแผน การวางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาใช้ประโยชน์และ
บารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรด้านมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
กระบวนการดังกล่าวนี้ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานจนกระทั่งออกจากงาน เรียกว่าการบริหารงานบุคคล
จึงทาให้ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุพิช สมคะเนย์ (2549 )การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ ด้านวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการใช้ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาวินัย และการรักษาวินัย ด้านการธารงรักษาและการออกจาก
ราชการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนได้
กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้ องกับความต้องการของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรม และโรงเรียนมีการวางแผนและสรรหาบุคลากรโดยคานวณตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการครู ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายันต์ ศิริสม (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลวิจัยพบว่า ด้านการสรรหาบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก
1.3 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81
กาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม จัดให้มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติ ปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 กาหนดให้สถานศึกษา จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากการพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในการะบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา มาตรา 9(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
บริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรี ยนบ้านค่า ย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคลาร์ค (Clark. 1990) ได้
วิจัยเรื่อง ประเมินผลการเลือกวิธีจัดอบรมส่งเสริมครูประจาการ ผลการวิจัย พบว่า วิธีการอบรมส่งเสริมครูประจาการ
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ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และขอบเขตที่เหมาะสม โดยเสนอว่า การวางแผนปรับปรุง
คุณภาพครูประจาการควรเริ่มต้นจากปัญหาความต้องการของครู วิธีการต่าง ที่จัดส่งเสริมให้ครูประจาการที่ได้มี
กาหนดเป้าหมายเฉพาะอย่างและจาเป็นต้องมีการวางแผนในการประเมินผลอย่างมี ประสิทธิภาพ และแมรี่ (Mary.
1989) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรครู ระหว่างบุคลากรในการจัดการศึกษาเฉพาะอย่างและ
ภาวะผู้นาของบุคลากรครูในมลรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรครูมีความต้องการในการพัฒ นา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหนึ่งอย่างและให้
มีการได้มาของบุคลากรครู รวมทั้งสอดคล้องกับ ขัตติยา พันธุ์ทรัพย์สาร (2546) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการ
พัฒนาบุคลากร สังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสา นักงานการประถมศึกษา อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนา
บุคลากรโดยส่งบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาตนเองการพัฒนา
บุคลากรโดยส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน
1.4 วินัยและการรักษาวินัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้อานวยการโรงเรียนได้ประพฤติ
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ วินัยของทางราชการรวมทั้ง
สถานศึกษาได้กากับดูแลให้ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ได้ปฏิบัติราชการตามระเบียบวินัย ทาให้
ไม่มีครูกระทาผิดวินัยซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2541: 131) การดาเนินการเสริมสร้าง
และพัฒนาวินัย จริยธรรมข้าราชการครูของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูมีแนวความคิดที่สาคัญ คือ 1. วินัย
เป็นปัจจัยที่สร้างความสาเร็จความก้าวหน้าให้กับบุคคล สังคมและประเทศชาติ 2. วินัยเป็นผลที่เกิดจากภาวะความ
เป็นผู้นา หากผู้บริหารได้แสดงพฤติกรรมหรือบทบาทของตนเอง ในฐานะผู้นาอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว เชื่อว่า
ข้าราชการครูจะมีวินัยที่ดี ปัญหาครูกระทาผิดวินัยจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ สนิท คงภักดี (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านการออกจากราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนพิจารณา
อนุญาตการลาออกจากราชการราชการตามหลักยุติธรรม อีกทั้งยังโรงเรียนจัดทาทะเบียนเพื่อควบคุม ตรวจสอบการ
เกษียณอายุ และโรงเรียนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ออกจากตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิช
สมคะเนย์ (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ ผลวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ ด้านวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการใช้ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาวินัย และการรักษาวินัย ด้านการธารงรักษาและการออกจาก
ราชการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่ม
โรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มี
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เพศแตกต่างกัน ทางานในระบบการบริหารจัดการเดียวกัน ตามหลักการการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล จึงทา
ให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน ต้องมาทางานภายในโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการเดียวกัน ตาม
หลักการการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล จึงทาให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรินทร์ ทองเกลี้ยง (2543:7) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
จังหวัดชายแดน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จาแนกตามประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ
ผู้บริหารโรงเรียน นาผลวิจัยครั้งนี้ไปการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดังนี้
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า การบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนบ้านค่าย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง โรงเรียนควรมีการประเมิน
สภาพความต้องการอัตรากาลัง เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติในด้านงานสอน
1.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โรงเรียนควรมีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุ
แต่งตั้ง เพื่อจะได้ป้องกันการย้ายกลับถิ่นฐานของข้าราชการครู
1.3 ด้ า นการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ โรงเรี ย นควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบได้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหา ในการพิจารณาความดีความชอบ
1.4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาสามารถร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
1.5 ด้านการออกจากราชการ โรงเรียนควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ออกจากราชการตามความ
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NBUE002: บทบาทของครูและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา ตามหลักไตรสิกขา
The Roles of Teachers and Satisfaction of Grade 7 Students in Learning Management
Based on the Buddhist Threefold Path Concept
เอ็มอร ทองเหลือ 1 ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี 2
1-2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องดิน น้้า ป่ากลุ่ มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขา ผู้ที่ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จ้านวน 3 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1จ้านวน 21 คน ซึ่งเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การเก็บ
ข้อมูลกระท้าในโรงเรียนเดือนฉายเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มศึกษาทางเลือกที่ใช้หลัก
ไตรสิกขา บูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มี เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ใน
ทุกกลุ่มสาระการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ครูโดยการใช้
ค้า ถามแบบกึ่ ง โครงสร้ า ง การสั ง เกตพฤติ ก รรมการสอนของครู และการสนทนากลุ่ ม เชิ ง ลึก ของนั ก เรี ย น ด้ า น
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบประเมินความ
พึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ทฤษฏีฐานรากของสเตราส์และคอร์บิน (Strauss; & Corbin. 1998) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  )
ผลการวิจัย พบว่า ครูมีบทบาทเป็น 1) ผู้ออกแบบการเรียนรู้ 2) ผู้ประเมินที่ดีใช้เทคนิคการประเมินที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ผู้อ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้น้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองในขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ และปัญญา 4) ผู้ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้น
ในตัวนักเรียนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามหลักธรรมมรรค 8 5) ผู้จัดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้
และ 6) กัลยาณมิตรและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านสถานที่/บรรยากาศการเรียนรู้ (  =4.63) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือครูมีบุคลิกภาพที่
น่าศรัทธามีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่ผู้เรียนชื่นชอบ (  = 479) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.61) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือครูคอยชี้แนะให้ท้ากิจกรรมและปฏิบัติให้ดู มีความเมตตา ผู้เรียนชื่นชอบในพฤติกรรมของครูที่เป็น
แบบกัลยาณมิตร (  = 4.78) และด้านเนื้อหา (  = 4.55) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความรู้จากการเรียนเรื่องนี้
สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันของผู้เรียนได้ (  = 4.70)
ค้าส้าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบไตรสิกขา, บทบาทของครู, ความพึงพอใจของนักเรียน
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Abstract
This study aims to explore the roles of teachers and the satisfaction of grade 7 students
towards the learning management of social science subject on the topic “Soil, Water and Forrest”. The
research participants were 3 social studies teachers and 21 grade 7 students who studied the topic in
semester 2, academic year 2015. The students were included in the study as the research participants
by purposive sampling as a selection technique for research participation. Data were collected at DuenChay School, a private school in an alternative school group, located in Bang-Khun-Tien District,
Bangkok. The school has integrated the Buddhist threefold-path concept into every learning area and
learning activity aiming to develop the learners. As a result, Sila, Samadhi and Panya have been included
in every learning unit. Data collecting methods used to collect qualitative data were semi–structured
interviews, classroom observations and focus groups whereas the instrument used to collect qualitative
data were a 20-item questionnaire. Grounded theory proposed by Strauss and Cabin (1998) was used to
analyze qualitative data while the average mean scores (  ) was used to analyze quantitative data.
In terms of qualitative data analysis, it was found that the teachers played six important roles: 1)
an instructional designer who planned and conducted lessons systematically based on six steps: analyze
learners, analyze objectives, select and design methods of teaching, 2) a good assessor using
appropriate assessing techniques to assess learning, 3) a facilitator leading the students to construct
knowledge by themselves in three steps of learning management based on the concept of threefold–path
in Buddhism: Sila, Samadhi and Panya, 4) a developer of morality in students based on eightfold–path in
Buddhism, 5) a creator of a positive learning atmosphere and environment, and 6) a good friend who
supported the students’ learning. In terms of quantitative data analysis, the results showed the highest
satisfaction level of the students to the classroom and learning atmosphere (  = 4.63), learning activities
(  = 4.79) and content of the subject (  = 4.55) respectively. The item that showed the highest
satisfaction level of students in the classroom and learning atmosphere was the teacher personalities
admired by students which consisted of respectfulness and confidence (  = 4.79), in the learning
activities was the teachers monitoring students on tasks and showing how to do the activities with
kindness and in a friendly way (  = 4.78), and in the content of the subject was students could apply the
knowledge from the topic in their daily life (  = 4.70).
Keywords: learning management based on Buddhist three-fold path concept, teachers’ roles, students’
satisfaction
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด มาตรา 80 จึงได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนาคุณภาพครูให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส้านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (ส้านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551) อีกทั้งยังได้ก้าหนดจุดหมายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จะสามารถน้ามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้
อย่างรอบคอบในการด้าเนินชีวิต และการมีส่วนร่วมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การน้าความรู้ทางจริยธรรม
หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ท้าให้ผู้เรียนสามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545)
การเรียนรู้ที่ดีจะต้องท้าให้มนุ ษย์รู้เห็นเข้าถึงธรรมชาติตามความจริง ดังนั้นนักวิชาการจึงได้น้าเอาหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้ามาก้าหนดเป็นหลักการสอนที่พัฒนามนุษย์ทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาให้
สามารถด้าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข
การน้าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการในการจัดการศึกษา เช่นการสอนตามหลักไตรสิกขา ได้
บูรณาการขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นกระบวนการท้าให้เกิดการพัฒนาการด้วยเหตุผล
ทางปัญญา ด้วยการด้าเนินการสอนโดยผ่านขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้น คือ ขั้นศีล หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนต้องควบคุม
ตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย และวาจา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ ร่างกายพร้อมทีจะเรียน ขั้นสมาธิ
หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนต้องรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่ เป็นจุดเดียวไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นที่จะท้าให้สมองไม่ปลอด
โปร่ง ผู้เรียนต้องตัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ออกจากความคิด จิตใจ ขั้นปัญญา หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนใช้สมาธิ
มีจิตใจแน่วแน่ ท้าความเข้าใจแก้ปัญหาจนเกิดความรู้แจ้ง เข้าใจปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาขึ้น
ในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นได้ถูกต้องตามที่เป็นจริง ซึ่งการสอนตามหลักไตรสิกขาเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา
มนุษ ย์ใ ห้ด้า เนิ นวิถี ชีวิ ตดีง ามถูกต้ อง ด้ว ยกาย วาจา ใจ และพั ฒนาปัญ ญาให้เ จริญ งอกงามยิ่ งขึ้น ไปจนบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต. 2550)
จากการศึกษางานวิจัยการน้าหลักไตรสิกขามาบูรณาการในการจัดการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขา มักจะถูกน้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลของการ
วิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผลทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ฤดีภรณ์ อินทรเทศ. 2558, เยาวเรศ พันธ์โนราช 2553, สุนีย์
ผจญศิลป์. 2551) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด (เยาวเรศ พันธ์โนราช. 2553 )
อีกประการหนึ่ง ในการจัดการเรียนรู้โดยการใช้หลักไตรสิกขา ยังส่งผลต่อการพัฒนาอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การสอนตามหลักไตรสิกขาที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท้า
จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กระท้าไม่คล้อยตามด้วยอารมณ์กับสิ่งที่มารบกวน มีสมาธิ มีการส้ารวมกาย วาจา ใจ อย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์โดยไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น (กฤตชัย ชุมแสง. 2556) นอกจากนั้นรูปแบบ
การเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาท้าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งค่านิยมที่
พึงประสงค์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (อนุชิต เปรมปรี. 2553 )
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ผลจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า หลักไตรสิกขาช่วยให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่มักด้าเนินการวิจัยกับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นต่างๆ มี
งานวิจัยเป็นจ้านวนน้อยที่ดา้ เนินการวิจัยกับครูผู้สอนเพื่อศึกษาบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท้าการศึกษาบทบาทของครูในการสอนและความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียน
กลุ่มศึกษาทางเลือกการบูรณาการซึ่งมีการใช้หลักไตรสิกขาเข้ากับแผนพัฒนาการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องดิน น้้า ป่าในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 ที่มีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา หัวข้อ
ดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขา
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยท้าการศึกษาในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ดิน น้้า ป่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขอบเขตด้านตัวแปร
ข้อมูลตัวแปรหลัก ได้แก่ บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา กลุ่มสาระสังคมศึก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูที่สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 จ้านวน 3 คน ซึ่งสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวนทั้งหมด 3 ห้อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จ้านวน 66 คน ซึ่งเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลัก
ไตรสิกขา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ครูที่สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา
2558 จ้านวน 3 คน ซึ่งสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวนทั้งหมด 3 ห้อง และนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง 2/1 ซึ่งมีนักเรียนจ้านวน 21 คน โดยผู้วิจัยได้ท้าการเลือกแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยได้ท้าการวิจัยที่โรงเรียนเดือนฉาย ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 3
กันยายน 2558 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2558
บริบทของโรงเรียนที่ดาเนินการวิจัยเบื้องต้น
ผู้วิจัยได้เข้าไปท้าการศึกษาภาคสนาม ที่โรงเรียนเดือนฉาย ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่บนพื้นที่สี
เขียวประมาณ 50 ไร่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจัดอยู่ ในโรงเรียนกลุ่มศึกษาทางเลือก ที่ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา มีการท้าหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับหลัก
ไตรสิกขา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้มีเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และเป็นคนดี โรงเรียนเดือนฉายมีพระพรหมคุณณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ให้ความเมตตาเป็นที่
ปรึกษาสูงสุด ท่านเจ้าคุ ณอาจารย์เป็นผู้มีความลึกซึ้งในหลักพุทธรรม มีผลงานทางวิชาการและหนังสือด้านพุทธ
ศาสนาเป็น จ้า นวนมากโดยเฉพาะในเรื่อ งความสั มพั นธ์ ของชี วิต ความเป็น อยู่ ในปัจ จุบั นและการศึ กษา และมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวส วะสี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ ซึ่งท่านเป็นที่รู้จักกว้า งขวางในสังคมไทย ใน
ฐานะผู้ท้างานเพื่อกระตุ้นและผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนเดือนฉายแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ฝ่ายเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 1 ฝ่าย
ประถมระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ถึ ง ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และโรงเรี ย นฝ่ า ยมั ธ ยม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อ้านวยการโรงเรียนดูแลทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการทั้งหมด พร้อมกันนั้นในแต่ละ
ฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งเรียกว่าครูใหญ่เป็นผู้ก้าหนดผู้บริหารแต่ละช่วงชั้นโรงเรียนเดือนฉายจะเรียกแต่ละช่วงชั้นว่า โรงเรียน
และมีผู้ดูแลโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน โดยมีหน้าที่หลักคือการสร้างความเข้าใจในภาระความเป็นครู การท้างานเป็น
ทีม รวมทั้งวางแผนโครงสร้างของเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงชั้นและก้าหนดวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน โดยการใช้หลักไตรสิกขามาบูรณาการเข้ากับการจัดการหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ มีการประชุม
ร่วมกันทั้งในระดับโรงเรียน ระดับชั้น และเฉพาะสายวิชา
แนวทางการบริหารของโรงเรียนนั้นอาศัยหลักไตรสิกขามาประยุกต์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้ง
การจัดวิถีการด้าเนินชีวิตประจ้าวันทั้งนักเรียน ครู บุคลากรทุกคน ไปจนถึงการออกแบบการเรียนการสอนของครู โดย
อาศัยหลักธรรมส้าคัญ คือ เมตตาธรรม สาราณียธรรม กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิกาเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ ในการ
ประเมินผลการท้างานของบุคลากรยังอาศัยกรอบของกุศลกรรมบถ 10 เป็นหลักและมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างวิถีการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการเป็นองค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเชิงเนื้อหาสาระวิชากับ
ความสัมพันธ์เชิงคุณค่าต่อชีวิตได้อย่ างไม่แยกส่วน ดังนั้นโรงเรียนจึงให้ความส้าคัญตั้งแต่การออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งการจัดชั้นเรี ยนให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น
ห้องเรียนธรรมชาติที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนสัมผัสของจริงได้ด้วยตนเอง ในวิถีการเรียนรู้เช่นนี้ ผู้บริหารและ
บุคคลากรของโรงเรียนได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการบ่มเพาะเมล็ด
พันธุ์ ความดีง ามให้ห ยั่งรากเข้า ไปในจิต ใจของผู้เรี ยนเพื่อ เติบ โตอย่า งยั่ง ยืนต่ อไปสู่ก ารเป็นมนุษ ย์ที่สมบูร ณ์ มี
คุณธรรม มีสุนทรียภาพ มีฉันทะ ต่อการท้างานอย่างมุ่งมั่นสร้างสรรค์และมีอิสรภาพทางปัญญาในที่สุด
โรงเรียนเดือนฉายได้ก้าหนดมาตรฐานจ้านวนนักเรียนในหนึ่งห้องไว้ไม่เกิน 21 คน และแต่ละระดับชั้น
จะมีนักเรียนไม่เกิน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียนชั้นละ 100 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด สามารถติดตาม
พัฒนาการเป็นรายบุคคล ส้าหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1ถึงประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีครู 2 คน ประจ้าในแต่ละ
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ห้องเรียน ดังนั้นจะมีอัตราครูต่อจ้านวนนักเรียนเท่ากับ 1: 10–15 คน โรงเรียนมีการจัดพื้นที่ทั้งในและนอกห้องเรียน
อย่างเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีการจัดชั้นเรียนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมต่างกลุ่ม ต่างชั้นเรียน ต่างวัยตามความเหมาะสม
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนเดือนฉายน้ามาบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสาระวิชาสังคมศึกษาเรื่องดิน น้้า ป่า ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ฝึกหัดอบรมตนเองด้วยหลักของ สมาธิ ศีล ปัญญา และท้าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ
ของตนเองได้ เพื่อให้เกิดปัญญาในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ และผู้เรียนสามารถตัดสินใจกระท้าหรือประพฤติในสิ่ง
ที่ถูกต้องดีงามได้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นสมาธิ คือ ขั้นที่ผู้เรียนสามารถควบคุมสติตนเอง จดจ่อ แน่วแน่ อยู่กับเรื่องที่ศึกษา โดยผู้เรียน
รวบรวมจิตใจ และความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียวกัน ปราศจากสิ่งรบกวน ไม่น้าจิตไปสู่เรื่องอื่นๆ หรือออกนอก
ห้องเรียน จดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ก้าหนดให้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ
ขั้นศีล คือ ขั้นส้ารวมกาย โดยผู้เรียนควบคุมตนเองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ ร่างกายพร้อมที่
จะเรียน และรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นปัญญา คือ ขั้นที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนตั้งจิตใจแน่วแน่ จดจ่ออยู่
กับกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ มีจิตใจแน่วแน่ที่จะช่วยให้ท้าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถ
แก้ไขปัญหากับกิจกรรมต่างๆ ที่ก้าหนดให้ได้ ซึ่งจะท้าให้เกิดปัญญาขึ้นในตนเองในเรื่องที่ศึกษาได้ถูกต้องตามความ
เป็นจริง
2. นักเรียน หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 โรงเรียนเดือนฉายที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
เรื่องดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักไตรสิกขาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
3. ความพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 โรงเรียน
เดือนฉายที่มีต่อการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลัก
ไตรสิกขาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ในวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เรื่ อ ง ดิ น น้้ า ป่ า กลุ่ ม สาระสั ง คมศึ กษาศาสนาและ
วัฒนธรรมประกอบด้วยตัวแปรส้าคัญ คือ 1) บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการ
เก็บข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อสืบค้นบทบาทของครู 2) ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสม ในการวัดด้านจิตพิสัย
ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ครูที่สอนวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ้านวน 3 คน ซึ่ง
สอนวิชาสังคมศึกษาหัวข้อ ดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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2 จ้านวนทั้งหมด 3 ห้องและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 3 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 66 คน ในโรงเรียนกลุ่ม
ศึกษาทางเลือก เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเรียนเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า ในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวไตรสิกขา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ครูที่สอนวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ้านวน 3 คน
วิชาสังคมศึกษาหัวข้อดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเวียนกันสอนวิชาสังคมศึกษา กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้อง ม.2/1 ซึ่งเวียนกันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 ซึ่งมีนักเรียนจ้านวน 21 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง
ตัวแปรที่ศกึ ษา ได้แก่
1. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องดิน น้้า ป่าในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 ที่มีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา หัวข้อดิน น้้า ป่า
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการสอนของครู ด้วยการสัมภาษณ์ครูจ้านวน 3 คน ซึ่งสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้วิจัยก้าหนดค้าถามเป็นกรอบ
ในการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตอบค้าถามอย่างอิสระ และเมื่อได้พบประเด็นที่น่าสนใจจากค้าตอบ ผู้วิจัยก็จะ
ถามค้าถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นในประเด็นนั้น ขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้จดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ไว้ โดยท้าการถอดบันทึกภายหลังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่จดบันทึก
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
ผู้วิจัยท้าการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยมีบทบาทในการสัง เกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมการสอนของครู ขณะท้าการสังเกตผู้วิจัยได้ท้าการจดบันทึกลงแบบบันทึกพฤติกรรม
การสอนของครูและแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 3 ระยะ ได้แก่ ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน ขั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ และขั้นสรุป หลังจากการสอนสิ้นสุดลง ผู้วิจัยได้ท้าการเขียนบันทึกความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อสิ่งที่สังเกตเห็น
แบบบันทึกการสนทนากลุ่มของนักเรียน
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทและพฤติกรรมของครูในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ใน
วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า ตามหลักไตรสิกขาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้นักเรียนมาร่วมสนทนากัน
เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้อ้านวยการให้การสนทนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ขณะสนทนา
กลุ่ม ผู้วิจัยได้จดบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการสนทนา และบันทึกเสียงการสนทนาไว้ และท้าการถอดบันทึกการ
สนทนาเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่จดบันทึก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1351

24 มีนาคม 2560

วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 ที่มีต่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจ้านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความพึง
พอใจด้านเนื้อหาที่เรียนรู้จ้านวน 5 ข้อ 2) ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จ้านวน 8 ข้อ และ 3) ด้านสถานที่ /
บรรยากาศการเรียนรู้จ้านวน 7 ข้อ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ท้าการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ท้ า ความเข้ า ใจและหาแนวทางในการสร้ า ง
เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ้านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล
จ้านวน 1 คน เป็นผู้ตรวจความถูกต้องเกี่ยวกับข้อค้าถามในแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของครูประเด็นการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ข้อค้าถามในแบบประเมินความพึงพอใจที่น้ามาศึกษา
ว่าเหมาะสมกับข้อค้าถามและประเด็นต่างๆ กับตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือไม่ และการใช้ถ้อยค้าภาษาสามารถสื่อ
ความหมายได้เหมาะสมหรือไม่
4. หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นแล้วผู้วิจัยได้ท้าการปรับแก้เครื่องมือตามข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 3 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาเตรียมตัวก่อนลงภาคสนาม การด้าเนินการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้เข้าสู่สนามวิจัยด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการปฏิบัติ ของครู โดย
การจดจ่ อ กั บ การท้ า งาน ซึ่ ง ในช่ ว งต้ น ประมาณ 2 สั ป ดาห์ แ รก ผู้ วิ จั ย ยั ง อยู่ ใ นระยะของการปรั บ ตั ว และท้ า
ความคุ้นเคยกับบริบทใหม่ แต่หลังจากนั้นผู้วิจัย ได้จึงเริ่มด้าเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และผสานวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและจริงที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 58 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 58 โดย
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยท้าการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ดิ น น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักไตรสิกขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการสอนเพื่อค้นหาบทบาทของครูในการออกแบบการเรียนรู้ โดยท้าการสัมภาษณ์จ้านวน 3
ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 เป็ น ระยะที่ ค รู ท้ า การวางแผนในช่ ว งต้ น เดื อ นตุ ลาคม 2558 ซึ่ ง ครู ก้ า ลั ง ออกแบบการเรี ย นรู้ ก่ อ น
ด้ า เนิ น การสอน ครั้ ง ที่ 2 ในระยะที่ ค รู ก้ า ลั ง ด้ า เนิ น การสอนนั ก เรี ย นในช่ ว งกลางเดื อ นตุ ลาคมถึ ง กลางเดื อ น
พฤศจิกายน และครั้งที่ 3 เดือนธันวาคมหลังจากการสอนในหัวข้อดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
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2. ผู้วิจัยท้าการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูซึ่งเวียนกันสอนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ดิน น้้า
ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักไตรสิกขา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 และพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 จ้านวน 21 คน ในขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน ขั้นด้าเนินกิจกรรม และ
ขั้นสรุปบทเรียนในชั้นเรียน โดยท้าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่
ท้าอยู่จ้านวน 15 ครั้ง
3. ผู้วิ จั ย เก็ บรวบรวมข้อ มู ลจากนัก เรี ย นโดยใช้ ก ารสนทนากลุ่ม เพื่ อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มูลเกี่ ย วกั บ
บทบาทของครูในมุมมองของนักเรียนด้วยการให้นักเรียนมาร่วมสนทนากันทีละกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และผู้วิจัยท้าการ
แบ่งกลุ่มให้นักเรียนมาร่วมสนทนากันเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเป็นผู้อ้านวยการให้การสนทนาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มละประมาณ 30 นาที
ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน้าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขาแจกให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 จ้านวน 21 ชุด เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาเรื่อง ดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อนักเรียนเสร็จสิ้นการ
เรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ครูโดยใช้ค้าถามแบบกึ่งโครงสร้าง การ
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และการสนทนากลุ่มของนักเรียน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีฐานรากของ Strauss and Corbin
(1998) ซึ่งประกอบด้วย 1) การเปิดรหัส 2) การหาแก่นของรหัส และ 3) การเลือกรหัส เพื่อน้าไปพัฒนาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่างข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการวิเคราะห์
ผลข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ค้าตอบของนักเรียนโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ยรายข้อ (  )
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของครูในการวางแผนเพือ่ จัดการเรียนรูว้ ิชาสังคมศึกษาเรือ่ ง ดิน
น้้า ป่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังต่อไปนี้
1. ครูมีบทบาทเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้โดยท้าการออกแบบในขั้นวางแผนด้วยการศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากการศึกษาสมุดบันทึกผลการเรียนของนักเรียนซึ่งมีผลการเรียนและสรุปผลวิเคราะห์การ
เรียนของนักเรียนหลังจากนั้นครูวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อก้าหนดการสอนเพื่อให้การสอนครอบคลุมทุกตัวชี้วัดและ
ก้าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จะท้าให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตามหลักมรรค 8 ครูเลือกและออกแบบวิธีสอน คือ การ
สอนตามหลักไตรสิขา เลือกสื่อที่จะใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะการสอน
2. ครูมีบทบาทเป็นผู้ประเมินที่ดีใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน ครูท้า
การก้าหนดการออกข้อสอบไว้ล่วงหน้าโดยพิจารณาการออกข้อสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวิชาที่เรียน และ
ครอบคลุมพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ มีการก้าหนดการประเมินตามสภาพจริงเช่น การสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของ
นักเรียน การตอบค้าถามและการตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย
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3. ครูมีบทบาทอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูเป็นผู้น้าให้นักเรียนกระท้า
กิจกรรมการเรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองในขั้นตอนต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักไตรสิก ขาประกอบด้วย ขั้นน้าเข้าสู่
บทเรียน ขั้นการเรียนรู้ และขั้นสรุป ซึ่งแต่ละขั้นประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามหลักไตรสิกขา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา เรื่อง ดิน น้้า ป่า กลุ่มสาระการเรีย นรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักไตรสิกขา จากผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านสถานที่/บรรยากาศการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63)
รองลงมาคือด้านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด(  = 4.61) และด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.55) ตามล้าดับ
อภิปรายผล
การอภิปรายผลจากผลการวิจัยบทบาทของครู พบว่า
1. ครูมีบทบาทในฐานะผู้ออกแบบการเรียนรู้ โดยการออกแบบการเรียนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
กล่าวคือ 1) เริ่มด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน เพราะครูจ้าเป็นต้องรู้ว่านักเรียนที่ตนเองจะท้าการสอนมีคุณลักษณะอย่างไร
ได้แก่ เพศ อายุ และชั้นปี ความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียนในเนื้อหาที่จะเรียน และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ในการวิจัยครั้งนี้ครูวิเคราะห์จากสมุดพกของนักเรียน 2) การก้าหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งครู
ก้าหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร 3) การเลือกวิธีสอนเทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการสอน ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ครูเลือกวิธีการสอนตามหลักไตรสิกขา ซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 4) การใช้เทคโนโลยีสื่อ
และเครื่องมือ โดยการวางแผนบทบาทการสอนส้าหรับใช้เทคโนโลยีสื่อและเครื่องมือเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนตามวัตถุประสงค์ 5) การก้าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น ให้นักเรียนนั่งสมาธิ ช่วย
ชาวบ้านท้าฝายกั้นน้้าในการออกภาคสนาม กล่าวคือเป็นการจัดให้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการฝึกหัด มีการ
ประเมินโดยได้รับข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนนักเรียน หรือการประเมินตนเอง และ 6) การประเมินผลและการปรับปรุง
มีการวางแผนการประเมินความส้าเร็จของนักเรียน จากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน การตอบ
ค้าถาม และการตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแบบจ้าลองการออกแบบการเรียนรู้ ASSURE Model
(Heinich, Molenda, Russell, Smaldino 1999; Heinich, Molenda, Russell and Smaldino, 2002; Smaldino,
Lowther, and Russell 2012; Smaldino, Lowther, Russell, 2014). ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การ
ก้าหนดจุดมุ่ งหมาย การเลื อกวิ ธีสอน สื่อ และเนื้อหา การก้า หนดพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ของนักเรี ยนและการ
ประเมินผล
2. นอกจากการมีบทบาทเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้แล้ว ครูยังมีบทบาทอื่นๆ อีก แต่บทบาทของครูที่
น่าสนใจประการหนึ่ง ได้แก่ การเป็นกัลยาณมิตรและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนงานวิจัยใน
อดีตที่พบว่าความเป็นมิตรกับผู้เรียนเป็นลักษณะของครูที่ ดี (Trammell; & Aldrich. 2016; Gao; & Lin. 2013) อาจ
เป็นเพราะการเป็นกัลยาณมิตร หรือความเป็นมิตร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน คือการที่นักเรียนได้รับความรัก ความ
เอาใจใส่และความเมตตาจากครู ท้าให้นักเรียนชอบการเรียนเพราะรู้สึกสบายใจเรียนแล้วมีความสุข นักเรียนรู้สึก
ผ่อนคลายสามารถเข้าไปถามค้าถามหรือปรึกษาครูได้อย่างสบายใจ
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การอภิปรายผลการวิจัยที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1
จ้านวน 21 คน ของโรงเรียนเดือนฉาย ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มศึกษาทางเลือกสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสถานที่/บรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาคือ
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสุดท้ายคือด้านเนื้อหา มีประเด็นส้าคัญที่น้ามาอภิปรายผลดังนี้
1. การสอนของครูส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด้านสถานที่/บรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยของ (อาภาภรณ์ นพเก้า. 2555) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ทั้งในด้านการจัดการสนับสนุนของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
และด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง ได้แก่ ดิน น้้า ป่ า
และเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องประเทศไทยในปั จ จุ บั น มากที่ สุ ด อาจเป็ น เพราะ ดิ น น้้ า ป่ า เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวก้าลังมีการเปลี่ยนแปลงและ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในประเทศ เช่น ดินเสื่อมคุณภาพ น้้าเน่าเสีย และป่าเสื่อมโทรม ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัว
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจึงท้าให้นักเรียนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและมี
จิตส้านึกเกี่ยวกับการปกป้อง ที่ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ (ชฎาพร รุขเชษฐ์. 2553)
นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ด้านการเห็นคุณคาของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดานการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าอยู่ในระดับมากที่สุด
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการท้ากิจกรรมตามหลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นการท้า
ความดีนักเรียนชื่นชมที่จะปฏิบัติเองด้วยความจริงใจแสดงให้เห็นว่าการที่ครูสอดแทรกการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมลงไปในการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนเกิดปัญญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักไตรสิกขาเป็นความตระหนัก
ในสิ่งที่ดีงามและพัฒนาตนเองด้วยการปฏิบัติความดี ซึ่งสอดคล้องผลจากงานวิจัยของ (เริงรณ ล้อมลาย. 2552)
คุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหรือการศึกษาวิจัย
ในครั้งต่อไปดังนี้
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
ผลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถน้าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็น
ระบบซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนโดยเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร ก้าหนดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์เลือกและออกแบบวิธีสอน ก้าหนดการออกข้อสอบ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการในตนเองทั้งทางด้าน ศีล สมาธิ และปัญญา และมีการแสดงออกในรูปคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เช่น การส้ารวมกาย วาจา ใจ มีความกตัญญูรู้คุณ ความเมตตา กรุณา มีความซื่อสัตย์ ความพากเพียร
มีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาได้สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้รวมทั้งการก้าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยมีการเก็บข้อมูลบทบาทของครู โดยใช้
วิธีการเชิงคุณภาพดังนั้นจึงควรมีผลของการวิจัยไปใช้ ในการเตรียมแผนการเรียนรู้ในการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้
ได้ผลยืนยันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการวิเคราะห์ทางสถิติ
2. ควรมีการท้าวิจัยในสาระวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้แนวคิดตามหลักพุทธรรมหรือจิตตปัญญาร่วมกับหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทางปัญญา
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NBUE003: การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION AS PERCEIVED BY CHILD DEVELOPMENT
CENTER PERSONNEL IN CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER SUB
DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN AMNATCHAROEN PROVINCE
เดือนฉาย อนุภาพ *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิด เห็น ของบุค ลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ และเพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 217
คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่มี ลักษณะเป็น แบบสารวจรายการ และแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่า Independent t-test
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อยู่ ใ นระดั บ มาก (  = 4.35, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
ประจาวัน (  = 4.46, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ (  = 4.44, S.D. =
0.42) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (  = 4.10, S.D.=0.18)
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็ นของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตาม
ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: สภาพการบริหารงานวิชาการ, ความคิดเห็น
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Abstract
The purposes of this research were to study the states of academic administration the opinions of
personnel child development center in child development center under sub district
administration organization in Amnatcharoen province, and compare of the states of academic
administration the opinions of personnel child development center in child development center under
sub district administration organization in Amnatcharoen province, classified by position, working
experience and educational level. The samples group was 217 of personnel child development
center in child development center under sub district administration organization in Amnatcharoen
province. The research tools were five rating scales. Data was analyzed to find the frequency, percentage,
mean, standard deviation and Independent t-test.
The results revealed that:
1. The opinions toward the states of academic administration of personnel child
development center in child development center under sub district administration organization in
Amnatcharoen province, were overall in high level, while consideration in each aspect the study
found that all aspects were also in high level.
2. Position, working experience, and education level had no influence on the personnel in
the child development center.
Keywords: States Academic Adminstration, Opinions
บทนา
การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อ ธรรมชาติ และพัฒ นาการของเด็ก แต่ล ะคนตามศัก ยภาพภายใต้บ ริบ ท ทางสังคม วัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกฝ่าย เพื่อเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กเกิด
การพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม เป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญของการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 5) การที่จะพัฒนาคนให้มี
คุณภาพต้องอาศัยการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ จึงจะทาให้เกิดความรู้ความสามารถมีจิตสานึกที่ดียกระดับคุณภาพชีวิตได้
ในอนาคตเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาสาคัญที่สุด คือ ต้องวางรากฐานทางการศึกษา
แสวงหาความรู้จากสิ่งใกล้ตัว ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ช่วงวัยนี้ เป็นวัยที่เกิดการเรียนรู้ได้ดี โดย
มี ก ารส่ ง เสริ ม การจั ด ประสบการณ์ ต รงและใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย จะส่ ง ผล เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง ถ้ า เด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์ และเรียนรู้จากของจริง สถานที่จริง โดยเรียนผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับวัย แต่การที่จะส่งเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนที่ถูกต้อง
เหมาะสมนั้น พ่อ แม่ ผู้ป กครองเป็น ต้น แบบที่สาคัญ ที่จ ะส่ง เสริม และช่ว ยให้เ ด็ก มีพ ฤติก รรมการแสดงออก
อย่างเหมาะสม (นุชตรี พูลเพิ่ม. 2553: 1)
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การจัดการศึกษาจะต้องคานึงถึงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (2549: 3) กาหนดว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกัน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากชุมชน เป็นสาคัญ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
การพัฒนาด้านวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น เป็นภารกิจสาคัญในการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษา
อย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์
การเรีย นรู้ เพราะเด็ก จะเรีย นรู้ได้ดี ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหาร หัวหน้ าส่วนราชการ ในฐานะผู้นาทางการศึกษาและ
โดยเฉพาะผู้ดูแลเด็กซึ่งเป็นตัวจักรสาคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องตระหนักถึงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ให้เด็กปฐมวัย ให้มีทักษะมีความเข้าใจ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ดังนั้น บุคลากรเหล่านี้ ถ้ามีความเข้าใจ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยจัด การเรีย นการสอนตามแนวการจัด ประสบการณ์แ ละการบริห ารวิช าการที่ดีแ ล้ว
จะทาให้เด็กมี พัฒนาการที่ไม่เหมาะสม เป็นประชากรที่ไม่มีคุณภาพและเป็นภาระของสังคมในอนาคตได้
ผลจากการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่ านมา
พบว่า ยังมีปัญหาหลายประการ ดังนี้ ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรงบประมาณ และข้อจากัดอื่นๆ ในด้านการ
บริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีระดับพัฒนาการที่ล่าช้ารวมถึงเชาว์ปัญญาที่มีแนวโน้มลดลง อย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่อยู่ในชนบท จากผลสารวจการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทยหลายครั้งที่ผ่าน
มาสรุปได้ว่าประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กในช่วงอายุ 3 - 5 ปีแรกจะมีระดับพัฒนาการที่ล่าช้าหรือค่อนข้างล่าช้ามีระดับ
สติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังพบว่าพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมของเด็กไทย และความคิดสร้างสรรค์อ่อน
ซึ่งความสามารถในด้านอารมณ์และสังคมนั้นจะมีผลต่อการเรียนรู้ในโรงเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และ
ความสาเร็จของชีวิตในอนาคต (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2551: 8)
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล จัง หวัด อานาจเจริญ มีภารกิจ ด้า นการจัด การศึก ษาปฐมวัย ซึ่ง มี การจัด
การศึกษาสาหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ปี โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการและ
การจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์ จากรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาด้าน
ปฐมวั ย ตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์ พัฒ นาเด็ กเล็ก ของกรมส่ งเสริ ม การปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จั งหวั ด
อานาจเจริญ พ.ศ. 2555 พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ด้า นบุค ลากร ด้า นปัจ จัย ด้า นผลผลิต หรือ ด้า นผู้เ รีย น (สานัก งานท้อ งถิ่น
จังหวัดอานาจเจริญ . 2555: 1-2)
จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น
ของบุ ค ลากรศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการสาหรับเด็กตรงตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ และนาผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการศึกษา
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ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิ ชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์
ในการทางาน และระดับการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตาแหน่งหน้าที่
1.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.2 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
2.2 มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรตาม

สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวัน
3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล

นิยามศัพท์เฉพาะ
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัยโดยผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย โดยมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร ศึกษาวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัว
เด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดทาหลักสูตร การกาหนดสาระการเรียนรู้ราย
ปีและการจัดประสบการณ์ การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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2. ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวัน หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่จัด
ให้เด็กอายุ 2-5 ปี ได้ทากิจกรรมด้วยตนเองกิจกรรมการเรียนรู้ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ
ผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจัด และขอบข่ายกิจกรรมประจาวันให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ
และความสามารถของเด็กตามวัยตลอดจนการฝึกสุขนิสัย ลักษณะนิสัยที่ดีและการแสดงมารยาทที่สุภาพนุ่มนวล
3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การวางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการ
เขียนแผนการจัด ประสบการณ์ข องผู้สอน เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติจ ริง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ กาหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์
ตลอดจนคานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ในเด็กแต่ละกลุ่มอายุที่ผู้สอน
รับผิดชอบ มาเป็นกรอบในการจัดทา
4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ หมายถึง การจัดหาเครื่องมือหรือสิ่งที่ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เข้าใจได้ง่าย เพลิดเพลิน
เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง ทั้งสื่อที่เป็นของจริง สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ซีดีรอม วีดีทัศน์ สื่อธรรมชาติ และสื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการกระทาโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง
ห้าและให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ระบุไว้ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วม
จัดหาสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้เครื่องมือและวิธี การที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยครอบคลุมถึงการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผล ส่งเสริมความสามารถให้ประเมินผล
อย่างถูกต้อง การสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมการดาเนินการวัดผล และประเมินผลเป็น
ระยะๆ สาหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 2-5 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การ
สนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างเป็นระบบ
ศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก หมายถึง สถานที่ดูแ ลเด็ก และให้การศึกษา อายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะ
เทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ดูแล รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบล หมายถึง หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วน
ท้องถิ่น จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2542 เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปรียบเสมือนภาพสะท้อนการกระจายอานาจลงสู่ ท้องถิ่นใน
ระดับตาบลของรัฐบาล โดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านเข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตาบลตามที่ก ฎหมายกาหนดในการวิจัย ครั้ง นี้ หมายถึง องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดอานาจเจริญ
ตาแหน่งหน้าที่ หมายถึง สถานภาพการปฏิบัติและรับผิดชอบงานวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็น หัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกเป็นน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
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ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกเป็น ต่ากว่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี
การดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ บุค ลากรศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ประกอบด้ว ย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนก
เป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 145 คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จานวน 355 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 500 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนก
เป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 54 คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จานวน 163 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 217 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้ตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อ้างถึงใน ธีรวุฒิ
เอกะกุล. 2544: 143)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามที่มีลัก ษณะเป็น แบบสารวจรายการ (Check List) เพื่อ สอบถาม
เกี่ย วกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ง หน้า ที่ ประสบการณ์ใ นการทางาน และระดับ
การศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน
คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวัน ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ด้าน
สื่อและนวัต กรรมการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อขออนุญาต และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยเดินทางไปพบบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม และ
นัดหมายวัน เวลา เพื่อขอรับแบบสอบถามคืน
3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยนามาแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ
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2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูน ย์พัฒ นา
เด็ก เล็ก ในศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก ารบริหารส่ว นตาบล จัง หวัด อานาจเจริญ โดยการหาค่าเฉลี่ย (  )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทาเป็นรายข้อ รายด้านและภาพรวม
3. วิเ คราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เกี่ยวกับ สภาพการบริห ารงานวิช าการตามความคิด เห็น ของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล จัง หวัด อานาจเจริญ โดย
ใช้สถิติ ทดสอบทีแบบอิสระ (Independent t-test)
4. น าค่า เฉลี ่ย ที ่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ ไปท าการเปรีย บเทีย บกับ เกณฑ์เ พื ่อ ใช้ใ นการแปล
ความหมายทั้งรายข้อและรวมทุกด้าน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (item objective congruence index–IOC)
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ การทดสอบทีแบบอิสระ (Independent t-test)
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของบุคลากรศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล จั ง หวั ด อานาจเจริ ญ โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า น
พบว่า อยู่ใ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวัน
รองลงมาคือด้านการเขียนแผนการจั ดประสบการณ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล จั งหวั ด อ านาจเจริ ญ จ าแนกตามต าแหน่ ง หน้ า ที่
ประสบการณ์ในการทางานและระดับการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากร
ศูน ย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล จัง หวัด อานาจเจริญ จาแนกตาม
ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 1-3
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่
ตาแหน่งหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
สภาพการบริหารงานวิชาการ
n = 54
n = 163
S.D.
S.D.


1. ด้านหลักสูตร
4.41
0.50
4.37 0.53
2. ด้ า นการจั ด ประสบการณ์ แ ละการจั ด 4.45
0.40
4.47 0.45
กิจกรรมประจาวัน
3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
4.42
0.42
4.46 0.42
4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัด
4.09
0.19
4.10 0.18
ประสบการณ์การเรียนรู้
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
4.38
0.56
4.31 0.53
รวม
4.35
0.21
4.34 0.22
* p  .05

t

p

0.46
-0.33

.64
.74

-0.60
-0.33

.54
.73

0.78
0.19

.43
.84

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
สภาพการบริหารงานวิชาการ
n = 100
n = 117
S.D.
S.D.


1. ด้านหลักสูตร
4.43
0.52
4.36
0.51
2. ด้ า นการจั ด ประสบการณ์ แ ละการจั ด
4.48
0.41
4.45
0.44
กิจกรรมประจาวัน
3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
4.40
0.42
4.47
0.41
4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์
4.09
0.19
4.10
0.18
การเรียนรู้
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
4.33
0.56
4.36
0.54
รวม
4.33
0.22
4.34
0.21
* p  .05

t

p

0.87
0.40

.38
.68

-1.09
-0.36

.27
.71

-0.42
-0.12

.67
.90
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
สภาพการบริหารงานวิชาการ
หรือปริญญาตรี
n = 127
n = 90
S.D.
S.D.


1. ด้านหลักสูตร
4.48
0.52
4.34
0.50
2. ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 4.51
0.41
4.44
0.44
ประจาวัน
3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
4.36
0.41
4.49
0.42
4. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การ 4.08
0.19
4.10
0.18
เรียนรู้
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
4.33
0.56
4.36
0.54
รวม
4.35
0.22
4.35
0.21
* p  .05

t

p

1.66
0.98

.09
.32

-1.99
-0.61

.06
.53

-0.35
0.13

.72
.89

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ มีประเด็นที่
นามาอภิปรายผล ดังนี้
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวัน รองลงมาคือด้าน
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านสื่อและนวัตกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยแต่การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพและบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่สาคัญขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นว่าจะสนับสนุนหรือ
ให้ความสาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง ที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลก็มีความพร้อมแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล แสดงความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารงานวิชาการใน
ศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ในภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2550:
บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองต่ อ ครู ป ฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เขต
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เทศบาลนครสงขลา ผลการวิ จั ย พบว่า สภาพปัจจุบัน ในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของยศกมล เรืองสง่า (2551: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัด
นครพนม พบว่า สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจังหวัดนครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรมประจาวัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวันมีแนวทางในการดาเนินงานที่
ชัดเจน ส่งผลให้การจัดทาหลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการจัดกิจกรรมประจาวันมีการ
จัดกิจกรรมครบตามตารางการจัดประสบการณ์ ส่งผลให้สภาพการบริหารงานวิชาการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมต่าสุด คือ ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสร้างสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีการ
ดาเนินงานยังไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทาที่ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน และกรมส่ งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ยังไม่ทั่วถึ ง
ส่งผลให้สภาพการบริหารงานวิชาการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัด ประสบการณ์
การเรียนรูม้ ีค่าเฉลี่ยต่า
2. ผลการวิเคราะห์เ ปรีย บเทีย บสภาพการบริห ารงานวิช าการตามความคิด เห็น ของบุค ลากรศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตามตาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ จาแนกตาม
ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่อ งมาจากบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภารกิจความรับผิดชอบต่อ การพัฒนา
และส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และตอบสนองการให้บริการชุมชนอีกทั้งเพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริห าร
ส่ว นตาบลมีป ระสิท ธิภ าพ และได้ม าตรฐานตามเกณฑ์ที่ก รมส่ง เสริม การปกครองส่ว นท้องถิ่นกาหนดจึงทาให้
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริห ารส่วนตาบล โดยภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน และบุคลากรศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป มีแนวทางในการดาเนินงานไม่แตกต่าง แม้ว่ากรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาตรฐานการดาเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นปัจจุบัน และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยแล้วก็ตาม ส่วนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีระดับการศึกษาต่างกันอาจมีพื้นฐานด้านความรู้ที่
เหมือนหรือคล้ายกันและไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรัสรวี อินทวงศ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อ งสภาพและปัญ หางานวิช าการของสถานศึก ษาตามความคิด เห็น ของครู สัง กัด โรงเรีย นเทศบาล จังหวัด
นนทบุรผี ลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
โรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน พบว่าสภาพและปัญ หาการบริหารงาน
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วิชาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย วีระวาที (2550: บทคัด ย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและ
ปัญ หาการบริห ารงานวิช าการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทางาน และระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิ ยรัตน์ ศรีหาพล (2551: บทคัดย่ อ) ได้ ศึกษาเรื่อง การศึ กษาสภาพและปัญหาการบริ หารงานวิช าการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาจาแนกตามประสบการณ์ในการทางานโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของยศกมล เรืองสง่า (2551: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจังหวัด
นครพนมพบว่า สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครองโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดอานาจเจริญ สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการดาเนินการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวัน ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ด้านสื่อ
และนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนางาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรให้ความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการเพราะเป็นการสร้างพื้นฐาน
ความพร้อมในการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โดยเน้นการศึกษาเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
หลักสูตร ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจาวัน ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ด้านสื่อและ
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดอานาจเจริญเพื่อให้ทราบความต้องการที่ชัดเจนและครอบคลุม
มากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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บริหารการศึกษา. สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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NBUE004: การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยตาม
หลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
A STUDY ON THE OUTCOMES OF THE CREATIVE WRITING IN THAI LITERATURE
CONSERVATIVE ACTIVITIES BY THE TEACH LESS LEARN MORE FOR UPPER
PRIMARY EDUCATION STUDENTS
เกศรา เจริญวัฒนวิญญู 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจของนักเรียนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการเขีย นเชิ งสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยตามหลักของการลดเวลาเรีย นเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดกรอก
ยายชา จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัครเข้าเรียนในกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
ซึ่งเป็นหมวดที่ 2 ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จานวน 35 คน ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental
Research) โดยใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย มีเครื่องมือทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย และสื่อการสอน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนั กเรียน สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูล คื อ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ า ที
(Dependent t-test)
ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการเขีย นเชิ งสร้างสรรค์ ของนัก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาตอนปลาย
ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ: การเขียนเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย, การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Abstract
The purposes of this study were to study competence in creative writing, to compare the
competence in creative writing, to study the behavior in participation and the participated students’
attitudes in joining the Creative Writing in Thai Literature Conservative Activities. The samples in this study
were the volunteer of 35 upper primary education students at Wat KrokYai Cha School on the second
semester of 2016 academic year. The study was a Quasi Experimental Research by the Creative Writing
in Thai Literature Conservative Activities. The research tools composed of the Creative Writing in Thai
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Literature Conservative Activities plans and the media. The tools were the competence in creative writing
test, the behavior in participation observation form, and the satisfaction questionnaire. The statistics used
in data analysis were mean, Standard Deviation, and dependent t-test.
The results revealed that the competence in creative writing of the samples was at a very good
level after finishing the activities, their ability statistical increased at .05 level of significance, the behavior
in participation was at a good level, and the participated students’ attitudes in joining the Creative Writing
in Thai Literature Conservative Activities was at a very good level.
Keywords: Creative writing, Thai Literature Conservative Activities, Teach less Learn More.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือการสื่อสารของคนไทยและยังเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในปัจจุบันเน้นการสอน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่สาคัญมากในการสื่อสาร เพราะการเขียนเป็นหลักฐานที่คงทน
ถาวรในการนาเสนอข้อมูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการเขียนสร้างสรรค์ เป็นการเขียนที่มี
ลักษณะการคิดริเริ่ม ใช้จินตนาการ และประสบการณ์มาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคาตอบที่ดี
ที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1136) ให้ความหมายของคาว่า
“สร้างสรรค์” ไว้ว่า สร้างให้มีให้เป็นขึ้น เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคม มีลักษณะริเริ่มในทางที่ดี
ดังนั้น การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการเขียนที่ผู้เขียนสร้างคาและความคิดจากจินตนาการของตนเอง โดยมิได้
ลอกเลียนแบบอย่างของผู้อื่น มีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขีย นโดยไม่อยู่ในกรอบของลักษณะของคาประพันธ์นั้น
ผลงานมีความประณีต มีคุณค่าทางความคิดริเริ่มอย่างเด่นชัด (ประภาศรี สีหอาไพ. 2542) ในการจัดกิจกรรมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านวรรณคดีที่มีความสาคัญในฐานะเป็นงานประพันธ์ที่สะท้อนภาพวิถี
ชีวิตของคน การสืบทอดและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม กฎระเบียบ และคาสอน เป็นเครื่องสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดแก่ชนในชาติและให้ความจรรโลงใจ ให้คุณค่าทางด้านอารมณ์ผ่านถ้อยคาที่สละสลวยและ
งดงามของภาษา (ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์. 2559) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดี ไทยให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความซาบซึ้งในอรรถรส ภาคภูมิใจในวรรณคดีไทยอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมสาคัญ
ของชาติ สร้างความตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีไทยเป็นค่านิยมที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้น้อมนาพระราชดารัสของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับการนาองค์ 4 แห่งการศึกษา และหัวใจนักปราชญ์มาใช้ใน
การศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์
การทางานเป็นทีม มีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย ทฤษฎีคอนสตรัคติรวิสต์เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่
สนับสนุนแนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ความสาคัญกับตัวผู้เรียนเชือ่ ว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น นอกจากนี้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
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ยังเป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นในเรื่องของ
จิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี เช่น Internet, Computer, Tablet หรือ
Smart Phone อื่นๆ อีกมากมายที่นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ดังกล่าวไม่จาเป็นต้อง
จากัดเฉพาะในห้องเรียนตามเวลาที่ครูกาหนด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนตามความพร้อมความสามารถของนักเรียน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนต้องเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Base Learning) เรียนรู้จาก
กิจกรรมการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรง ใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครู
จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อานวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสาเร็จ และ
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม หรือจากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข
กิ จ กรรมการเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ รั ก ษ์ ว รรณคดี ไ ทย จึ ง เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายตามหลักของการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และนาเรื่องราววรรณคดีไทยเป็ นสื่อการเรียนรู้เปรียบดังสายใยที่รัดร้อยใจชนรุ่นหลังให้หวน
ระลึกและตระหนักในคุณค่าแห่งความเป็นไทยอันงดงามจากอดีตตราบถึงปัจจุบัน ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดี มีความพึงพอใจ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนจากกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่ อ ศึก ษาพฤติก รรมการเข้า ร่ วมกิ จกรรมของนั กเรี ยนจากกิ จกรรมการเขีย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ รั ก ษ์
วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย
ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย
ขั้นที่ 1 นาเสนอเรื่องราววรรณคดี
ขั้นที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ความคิด
ขั้นที่ 4 ฝึกการนาไปใช้
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบความคิดและความสามารถ

1. ความสามารถในการเขียน
2. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะการเขียน กระบวนการของการเรียนรู้ การทางานเป็นทีม ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกสร้างคาและความคิดจากจินตนาการของตนเอง โดยใช้เรื่องราว
เนื้อหา ตั วละครในวรรณคดีไทยที่นั กเรียนสนใจเข้า มาสอดแทรก ฝึก การเขีย นเชิงสร้ างสรรค์ มีอิสระที่จะเขีย น
ตลอดจนให้นักเรียนได้มีผลงานที่มีคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน
หลักของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หมายถึง การบริหารจัดการเวลาเรียนโดยจัดสัดส่วนเวลาของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้ในภาคทฤษฎีน้อยลง มีทักษะการปฏิบัติและเพิ่มเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง และสร้างความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ
ความถนัด และความต้องการได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ความมีน้าใจ การทางานเป็นทีม และมี
ความสุขในการเรียนรู้
ผลการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ภายหลังการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์แล้ว
ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสามารถในการเขียนเชิง สร้างสรรค์มีพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ผลจากการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์
วรรณคดีไทย นักเรียนสามารถจับใจความสาคัญของเรื่อง และบอกหลักการของการเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเชิง
จินตนาการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วัดได้โดยใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ และการนาเสนอข้อเขียนเป็นการ
เขียนเรียงความเชิงจินตนาการ วัดได้โดยการเขียนบรรยายจากรูปภาพและมีเกณฑ์ในการตรวจ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมทากิจกรรม มี การร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรู้และทัศนคติของบุคคล มีความมุ่งมั่น
มีลักษณะของการเป็นผู้นาและเป็นผู้ตาม การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมกิจกรรมการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม คุณประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ จูงใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental
Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัคร
เข้าเรียนในกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ จานวน 35 คน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน
13 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 16 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทดลอง กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ประกอบด้ วย 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย จานวน 10 แผน ในแต่ละแผนมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ขั้นที่ 1:
นาเสนอเรื่องราวในวรรณคดี ขั้นที่ 2: เสริมสร้างและพัฒนาการคิด ขั้นที่ 3: วิเคราะห์ความคิด ขั้นที่ 4: ฝึกการนาไปใช้
และขั้นที่ 5: ตรวจสอบความคิดและความสามารถ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมง 2) สื่อการสอนที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ได้แก่ วีดีทัศน์ตัวละครเรื่องราวในวรรณคดีตอน ผจญภัยสุดสาคร
คนังกับไม้ไผ่ไปเที่ยวป่า ศึกไมยราพ และกาเนิดพระสังข์ทอง บัตรภาพ/บัตรคาตัว ละคร นิทานเล่าเรื่อง การแสดง
บทบาทสมมติ ใบงานสร้างสรรค์
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์
วรรณคดีไทย แบบปรนัย จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.54 และแบบอัตนัย (เขียนบรรยายภาพ) จานวน
1 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบระดับคุณภาพ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
รักษ์วรรณคดีไทย 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย
วิธีการทดลอง
การทาความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลัก
ของการลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ สาหรบนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในเรื่องรูปแบบของการจัดกิจกรรม
วิธีวัดและประเมินผล มีการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนทั้งแบบปรนัยและแบบ
อัตนัย จากนั้นดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย จานวน 10 แผน
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน ในกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 1) นาเสนอเรื่องราววรรณคดี 2)
เสริมสร้างและพัฒนาการคิด 3) วิเคราะห์ความคิด 4) ฝึกการนาไปใช้ 5) ตรวจสอบความคิดและความสามารถ โดย
แผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง และใช้เวลาในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน และใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทั้ง 10 แผนแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนทา
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดี ระยะเวลาในการทดลอง
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและข้อสอบอัตนัย จาแนกตามเกณฑ์การ
ประเมิน
คะแนน
ระดับ
จานวนคน ร้อยละ
S.D.
X
(50 คะแนน)
ความสามารถ
ร้อยละ 80-100
40-50
ดีมาก
23
65.72 42.26 2.17
ร้อยละ 70-79
35-39
ดี
10
28.57 37.30 1.30
ร้อยละ 60-69
30-34
ปานกลาง
2
5.71 34.00 0.00
ร้อยละ 50-59
25-29
พอใช้
0
0
ร้อยละ 0-49
0-24
ปรับปรุง
0
0
รวม
ดี
35
100
37.85 1.16
จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.85 ถ้าพิจารณา
แยกตามเกณฑ์ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.72
และมีร้อยละ 5.71 ที่มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับปานกลาง
เกณฑ์การประเมิน

ตาราง 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย จาแนกตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ร้อยละ 0-49
รวม

จานวนข้อ
(20 ข้อ)
16-20
14-15
12-13
10-11
0-9
-

ระดับ
ความสามารถ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก

จานวนคน

ร้อยละ

X

S.D.

33
2
0
0
0
35

94.29
5.71
0
0
0
100

18.09
15.00
16.56

1.47
0.00
0.73
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จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยจากการทดสอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย นักเรียน
มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.56 ถ้าพิจารณาแยกตามเกณฑ์
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.29 และมีร้อยละ 5.71
ที่มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับดี
ตาราง 3 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย จาแนกตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ร้อยละ 0-49
รวม

คะแนน
(30 คะแนน)
24-30
21-23
18-20
15-17
0-14
-

ระดับ
ความสามารถ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ดี

จานวนคน

ร้อยละ

X

S.D.

13
12
9
1
0
35

37.14
34.29
25.71
2.86
0
100

25.08
22.42
19.33
17.00
20.96

0.86
0.67
0.87
0.00
0.80

จากตาราง 3 พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ภายหลัง การเข้ าร่วมกิจ กรรมการเขียนเชิงสร้ างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยจากการทดสอบด้วยข้ อสอบแบบอัตนั ย
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 20.96 ถ้าพิจารณาแยกตามเกณฑ์
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 37.14 และมีร้อยละ 2.86
ที่มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้
2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเขียน
เชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์
วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
* p  .05

N
35
35

X

32.26
40.37

S.D.
3.86
3.34

D

8.11

S.D. D
2.85

t-test
15.21

p-value
.036
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จากตาราง 4 พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
รักษ์วรรณคดีไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ศึก ษาพฤติ ก รรมการเข้ าร่ วมกิ จกรรมของนัก เรีย นจากกิ จ กรรมการเขีย นเชิ งสร้ างสรรค์รั ก ษ์
วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาตอนปลาย ใช้สถิติค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ในกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
พฤติกรรมของนักเรียน
1. ความตัง้ ใจในการเขียนสื่อความ
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ความมุง่ มั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย
5. ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
โดยภาพรวม

N
35
35
35
35
35
35

X

4.20
4.11
4.37
4.02
4.25
4.19

S.D.
0.63
0.53
0.49
0.66
0.44
0.31

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง พบว่า พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.19) เมื่อพิจารณา
รายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย จะเห็นว่า นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.37)
รองลงมา นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ( X = 4.25) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนรักความเป็นไทย ( X =
4.02)
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย
ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ โดยแยกพิจารณา
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
3. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
รวม

N
35
35
35
35

X

4.74
4.71
4.55
4.67

S.D.
0.44
0.46
0.50
0.47

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลัก
ของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67
เมื่อแยกพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74, 4.71 และ 4.55
ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภายหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.85 ถ้าพิจารณาแยกตามเกณฑ์
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.72 และนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.71
2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภายหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากข้อมูลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียน
เชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โดยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 32.26 และ
40.37 ตามลาดับ
3. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปน้อย จะเห็นว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีมีความ
มุ่งมั่นในการทางาน มีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการเขียนสื่อความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักความเป็นไทย
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4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้
ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับดี โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอน เช่น วีดีทัศน์
สื่อรูปภาพ นิทาน การ์ตูน เกม การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น มีการสร้างบรรยากาศ จัดสถานการณ์ กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความถนัดตามความสนใจ และมีความสุขกับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (อนุชา โสมาบุตร. 2556) ที่ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
ผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ นาประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อม สารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
กับความรู้ที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ เป็นความเข้าใจของตน และผลการวิจัยของ กรรณิการ์ ต๊ะแส (2548)
ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการเรียนด้วย
วิธีสอนเขียนสร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมทุกองค์ประกอบมีความคิดสร้างสรรค์
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
2. กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็น
กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้ การลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ มีทักษะในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในเรื่องการนา
กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทยไปใช้ ครูควรให้นักเรียนมีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์
3. พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์วรรณคดีไทย ตามหลักของการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนอยู่ในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทางานให้สาเร็จ มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสื่อความ เขียนเรื่องจากจินตนาการ
ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา แต่การเรียนการสอนวรรณคดีในปัจจุบัน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และเพลิดเพลินควรใช้วรรณคดีร่วมสมัยเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลาดับ
ในการจัด การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครูต้องมีการเตรี ยมความพร้อมพัฒนานักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้
มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ (เสาวลักษณ์ พิสิทธิ์ไพบูลย์. 2559) โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
การใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ควรให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
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คอมพิวเตอร์ มีการทางานเป็นทีมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เน้นการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะความชานาญ ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบของกิจกรรม
ที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่คิดว่าน่า จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การศึกษาต่อไป ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์รักษ์ว รรณคดีไทย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
2. ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะกับ
นักเรียนควรเป็นแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน การแสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้
ดีกว่าแบบทดสอบแบบปรนัย
3. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการจัดกิจกรรมในทักษะอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น ทักษะ
การอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด และควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน้นการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
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NBUE006: การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จากการจั ดการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
A STUDY OF THE SCHOLASTIC ACHIEVEMENT ON BUSINESS ENGLISH SUBJECT
OF GRADE 10 STUDENTS IN RITTIYAWANNALAI SCHOOL, BANGKOK
METROPOLITAN, THROUGH MURDOCH INTEGRATED APPROACH
ปนัฐกาญ พุ่มเกษร 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ตั้งคาถามนาก่อนการอ่าน ขั้นตอนที่ 2 การ
ทาความเข้าใจคาศัพท์ ขั้นตอนที่ 3 การอ่านเนื้อเรื่อง ขั้นตอนที่ 4 ทาความเข้าใจเรื่อง ขั้นตอนที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6 การทาแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท และขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลและการ
แก้ไขโดยทากาสอนทั้งหมด 9 แผนการเรียนรู้ จานวน 20 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จานวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (  = 25.15, S.D. = 0.26)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สูงขึ้นภายหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของ
เมอร์ดอกซ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This research aims to study and compare the academic achievement in Business English
subject of Grade 10 students in Rittiyawannalai School, Bangkok metropolitan through Murdoch
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Integrated Approach. The research conducted by seven stages. In the first step was Priming Questions;
step 2 Understanding Vocabulary; step 3 Reading the Text; step 4 Understanding the Text; step 5
Transferring Information; step 6 Jigsaw Exercise and Paragraph Structure; and finally was Evaluation and
Correction. The samples were 51 Grade 10 students in Rittiyawannalai School. The tools used to collect
data as a pre-test and post-test examination. The statistics used in data analysis were mean, Standard
Deviation, and compare means of the academic achievement by Statistical t-test
The finding revealed that
1. The students in grade 10 at Rittiyawannalai School, Bangkok had the academic
achievement in Business English subject in good level when they learning through the Murdoch
Integrated Approach (  = 25.15, SD =0.26).
2. The academic achievement in Business English subject of Grade 10 students at
Rittiyawannalai School. Their learning achievement after their learning through Murdoch Integrated
Approach in Business English subject was higher than pre-test at .05 level of significance.
Keywords: Murdoch Integrated Approach theory, the academic achievement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ สื่อสาร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
ใช้ในการสื่อความหมายและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทอย่างกว้างขวาง
ในการติดต่อสื่อสารใน สังคมโลกและหากเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ต ก็จะพบว่าข้อมูลข่าวสารในเว็บเพจส่วนใหญ่จะใช้
ภาษาอังกฤษมากที่สุด รวมทั้งประเทศทั่วโลกมีจานวนถึง 53 ประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ซึ่งใน
ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทาให้การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเท่ าที่ควรและการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจาเป็นต้องใช้เวลาในการ
ฝึกฝนและต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนได้มีการฝึก
ทักษะการอ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนามาใช้พัฒนาการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการทาธุรกิจ
หรือศึกษาต่อในลาดับต่อไป
โดยการสอนอ่านด้วยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (Murdoch Integrated Approach: MIA)
เป็นการสอนอ่านที่เน้นการฝึกใช้ทักษะต่างๆ คือ ทักษะการฟังทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนควบคู่
กันไปตลอด โดยมีขั้นการสอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ การถามนาก่อนการอ่าน (Priming Questions) การทาความ
เข้าใจในคาศัพท์ (Understanding Vocabulary) การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) การทาความเข้าใจเนื้อเรื่อง
(Understanding the Text) การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น (Information Transfer) การทาแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วน
ประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise and Paragraph Structure) การประเมินผลและการแก้ไข
(Evaluation and Correction) ที่เป็นไปตามลาดับเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเป็นหลัก และสามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ
พร้อมกันไปด้วยและจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการร่วมกิจกรรม
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การเรียนการสอนทุกขั้นตอน และนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเน้นความเข้าใจ
ความหมาย ให้รู้จักคิด นักเรียนมีโอกาสฝึกภาษาด้านทักษะต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ (Integration) ทุกขั้นตอน
อีกทั้งฝึกการทางานเป็นกลุ่ม และฝึกความรับผิดชอบต่อการทางาน (Murdoch. 1986: 9) เหมาะสมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เนื่องจากเป็น การพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่าง
เป็นลาดับขั้นตอน โดยเน้นการฝึกทักษะในการอ่านและคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการสนทนาเกี่ยวกับคาศั พท์และสานวนต่างๆ
ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ การอ่านเอกสารทางธุรกิจและใช้ภาษาในการสื่อสารภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับการติดต่อ-โต้ตอบทางธุรกิจตามสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและบูรณาการจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และสรุปใจความสาคัญจากข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
จึงมีการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิ ชาภาษาอัง กฤษธุ ร กิจ ของนั กเรี ยน ชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของ
เมอร์ดอกซ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่าน
แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)
ขั้นตอนการสอน
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นถามคาถามก่อนการอ่าน กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อโน้ม
น้าวให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการอ่าน
2. ขั้นการทาความเข้าใจ
สร้างความมั่นใจในการใช้ทักษะการค้นหาและฝึกทักษะการหา
คาศัพท์
ความหมายของคาศัพท์
3. ขั้นอ่านเนื้อเรื่องและทา
วิเคราะห์เนื้อเรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจใน
ความเข้าใจเรื่อง
การอ่านและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนจากการอ่านเนื้อหา
4. การเชื่อมโยงข้อมูล
ผู้เรียนสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจของตนเองไปสู่ผู้อื่นโดยใช้
วิธีการพูดหรือเขียนในแบบของตนเองได้
5. ขั้นทาแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วน ผู้เรียนสามารถต่อชิ้นส่วนของประโยคที่อยู่ในรูปอนุเฉทได้
และเรียงโครงสร้างอนุเฉท
ถูกต้องและได้ใจความ เพื่อนาไปสู่การเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น
6. ประเมินผลและแก้ไข
อภิปรายและแก้ไขเนือ้ เรือ่ งเพื่อให้ได้ใจความ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ หมายถึง การสอนอ่านที่ใช้กิจกรรมและกระบวนการ
อ่านตามแนวคิดของเมอร์ด็อค (Murdoch. 1986: 9) มีลาดับขั้นตอนการสอน ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ตั้งคาถามนาก่อน
การอ่าน (Priming Questions) ขั้นที่ 2 ทาความคุ้นเคย และความเข้าใจกับคาศัพท์ (Understanding Vocabulary)
ขั้นที่ 3 การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) ขั้นที่ 4 ทาความเข้าใจในเนื้อเรื่อง (Understanding the Text) ขั้นที่ 5
การเชื่อมโยงข้อมูล (Transferring Information) ขั้นที่ 6 การทาแบบฝึกหัดตัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้าง
ทางอนุเฉท (Jigsaw Exercise and Paragraph Structure) และขั้นที่ 7 ประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and
Correction)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการสนทนาเกี่ยวกับคาศัพท์
และสานวนต่างๆ ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ การอ่านเอกสารทางธุรกิจและใช้ภาษาในการสื่อสารภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การ
สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อ -โต้ตอบทางธุรกิจตามสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและ
บูรณาการจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และสรุปใจความสาคัญจากข้อมูลทางธุรกิจ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม จานวน
ทั้งหมดประมาณ 800 คน
2. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม จากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 51 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ตั้งคาถามนาก่อนการอ่าน (Priming Questions) ขั้นที่ 2 ทา
ความคุ้นเคยและความเข้าใจกับคาศัพท์ (Understanding Vocabulary) ขั้นที่ 3 การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text)
ขั้นที่ 4 ทาความเข้าใจในเนื้อเรื่อง (Understanding the Text) ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูล (Transferring Information)
ขั้นที่ 6 การทาแบบฝึกหัดตัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างทางอนุเฉท (Jigsaw Exercise and Paragraph
Structure) และขั้นที่ 7 ประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and Correction) แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจ
จากผู้เชี่ยวชาญมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้ องเหมาะสมของภาษาที่ใช้
และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence) อยู่ที่ระดับ 0.67-1
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จานวน 40 ข้อ
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความจาของคาศัพท์ทางธุรกิจ
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 5 ข้อ วัดความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase order)
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ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบเติมคา วัดความรู้ความเข้าใจในการสนทนาเพื่อซื้อขายสินค้า จานวน 20
ข้อ โดยมีค่าความยากง่ายอยู่ที่ระดับ 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนกอยู่ที่ระดับ 0.20 ขึน้ ไป และมีค่าความเชื่อมั่น 0.70
การทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบ
บูรณาการของเมอร์ดอกซ์ แต่ละแผนทาการสอนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง ทาการทดลองระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยมีขั้นตอนการสอน ดังนี้
1. ขั้นถามคาถามก่อนการอ่าน
2. ขั้นการทาความเข้าใจคาศัพท์
3. ขั้นอ่านเนื้อเรื่องและทาความเข้าใจเรื่อง
4. การเชื่อมโยงข้อมูล
5. ขั้นทาแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนและเรียงโครงสร้างอนุเฉท
6. ประเมินผลและแก้ไข รายละเอียดแต่ละครั้งของการสอนแต่ละครั้ง ดังตาราง 1
ตาราง 1 การทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการ
ของเมอร์ดอกซ์
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หน่วย/เรื่อง
How to get an Appointment
Making an Appointment
Let’s talk about an arrangement
Making an Arrangement
Let’s talk about Marketing
I want to sell
I want to buy
At the market
At the department store
รวม

จานวนชั่วโมง
2
3
3
2
2
2
2
2
2
20

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา 1) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดลองที (t-test for dependent samples)
สรุปผลการวิจัย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานครภายหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ดอกซ์
ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
ระดับการให้
คะแนน
80-100
65-79
50-64
0-49

เกณฑ์การให้
คะแนน
32-40
26-31
20-25
0-19
รวม

ระดับ

จานวน

ร้อยละ



S.D.

ดีมาก
ดี
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

7
13
24
7
51

13.73
25.49
47.05
13.73
100

34.00
28.15
21.46
17.00
25.15

1.63
1.90
1.74
1.29
0.26

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จานวน 51
คน ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับผ่านเกณฑ์ (  = 25.15)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบ
บูรณาการของเมอร์ดอกซ์
การทดสอบ
จานวน
ก่อนเรียน
51
หลังเรียน
51
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05



7.53
24.27

S.D.
2.90
5.58

t
17.00

6.00

20.92*

จากตาราง 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับผ่านเกณฑ์ (  = 25.15) และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 7 คน ทั้งนี้เนื่องจากการ
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จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ เน้นที่กระบวนการคิดที่ไปเป็นขั้นตอน โดย
เริ่มจากกระบวนการเรียนรู้คาศัพท์ จากนั้นเริ่มการเรียงประโยคโดยมีตัวอย่างประกอบแล้วจึงเริ่มให้นักเรียนสร้าง
ประโยคของตนเองได้ ซึ่งจาเป็นต้องมีการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอเพื่อผู้เรียนสามารถฝึกทักษะในการเรียนรู้คาศัพท์
จนไปถึงการสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสารของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมาการสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนที่ขาดเรียนเป็นประจา เพื่อการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างสม่าเสมอ ซึ่งทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ดอกซ์ เด็กไม่
สามารถทาแบบทดสอบในการเชื่อมโยงในการสร้างประโยคและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจาก
ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ มีผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต์ (2556) ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง A day at school สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ยังได้สอดคล้อง
กับ สิรภพ จิวานิจ (2556) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 (อ33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับวิธีสอนตามหลักบูรณาการของ
เมอร์ดอกซ์ (MIA) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิชา
ภาษา อังกฤษพื้นฐาน 6 (อ33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับวิธีสอนตามหลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการสอนอ่านแบบ
บูรณาการของเมอร์ดอกซ์ มีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เนื่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ มีลาดับขั้นการจัดการเรี ยนรู้
เป็นลาดับขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ตั้งคาถามนาก่อนการอ่าน (Priming Questions) ขั้นที่ 2 ทาความคุ้นเคยและความ
เข้าใจกับคาศัพท์ (Understanding Vocabulary) ขั้นที่ 3 การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) ขั้นที่ 4 ทาความ
เข้าใจในเนื้อเรื่อง (Understanding the Text) ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูล (Transferring Information) ขั้นที่ 6 การทา
แบบฝึกหัดตัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างทางอนุเฉท (Jigsaw Exercise and Paragraph Structure) และ
ขั้นที่ 7 ประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and Correction) ซึ่งทาให้นักเรียนสามารถฝึกกระบวนการคิดได้อย่าง
เป็นลาดับขั้นตอนทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายจากตัวอย่างรูปแบบจากจัดเรียงประโยคที่เหมือนกับการต่อ
จิ๊กซอว์ ในแต่ละประโยค ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและและสามารถสื่อสารได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ค รู ผู้ ส อนสามารถน าวิ ธี ส อนตามหลั ก บู ร ณาการของเมอร์ ดอกซ์
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือนาไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาอังกฤษ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ทางานร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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2. ครูควรยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมแต่ละชุดเนื่องจากนักเรียนบางคนมีทักษะ
ในการเรียนช้าและครูควรตรวจสอบพิจารณาหาข้อมูลของนักเรียนหลังการทดสอบ เพื่อดูว่าเรื่องใดหรือกิจกรรมใดที่
นักเรียนมีความรู้แล้วครูผ่านกิจกรรมนั้นไปหรือทบทวนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอน
และครบกระบวนการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาด้านการฟัง การพูด การเขียน ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
2. ควรมีการสร้างแบบสอบถามหรือแบบวัดความพึงพอใจ เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการ
ของเมอร์ดอกซ์
3. ควรนาวิธีการจัดการการสอนโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอ่านในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
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NBUE007: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิ ชา การงานอาชีพฯ เรื่อง งานบ้านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
A STUDY OF THE ACADEMIC ACHIEVEMET ON HOME ECONOMICS COURSE OF
HOMEWORK FOR MATTHAYOMSAKSA 2 IN WAT SATHORNWARARAM WARAWIHARN
USING PROBLEMS-BASED LEARNING
ปิยนุช นิยมไชยวิสาล 1 ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพฯ และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
48 คน เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .67
–1.00 ค่าความยากง่ายตั้งแต่ .27-.80 ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ .20–.67 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .71 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพฯ เรื่อง งานบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพฯ เรื่อง งานบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร หลังจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การใช้ปัญหาเป็นฐาน
Abstract
This researeh aims to study and compare the achievement of the 8th grade students studying
the subject of Home Economics at Watsothornwararam worawiharn School before and after using the
pedagogical method of Problem-Based Learning as well as to compare the accomplishment of learning
Home Economics. The procedure of the research was divided into four steps. The first step was studying
the population and samples used in the study. Researching method design and method quality
examination were set as the second step. Information accumulation was done as the third. Information

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1389

24 มีนาคม 2560

analysis was designed as the last. The samples were forty–eight students in the 8th grade. Information
gathering process was examination paper which had the reliability rate between 67–1.00, the difficulty
rate between .27-.80, and the discrimination power at the rate between .20–.67. The research statistics
used in the information analysis were mean, S.D., and t-test for dependent samples.
The research shows that:
1. The learning accomplishment in the subject of Home Economics-Chores of the 8th
grade students studying at Watsothorn wararam worawiharn School after educating them with the
pedagogical method of Problem-Based Learning is higher than the fixed criteria 100% of all stdents were
higher than the hypothesis that was specificate.
2. The learning achievement in the subject of Home Economics-Chores of the 8th grade
students after educating them with the pedagogical method of Problem-Based Learning is higher than
before using the method at .01 level of significance.
KeyWords: Achievemet, Problem-Based Learning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลั ก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กาหนดไว้ว่า วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นรายวิชาที่ต้องมุ่ ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่ม มีทักษะการทางาน
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญในการช่วยกระตุ้นให้ผู้เ รียนเกิด
การพั ฒ นาทั้ง ทางร่ า งกาย สติ ปั ญญา อารมณ์แ ละสั ง คม ซึ่ ง สิ่ ง เหล่า นี้ จ ะเกิ ดได้ จ ากรู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 )
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าการงานอาชี พ เป็ น การวิ ช าที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้เ รี ย นมี ทั ก ษะแสวงหาความรู้
กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ การวางแผน การแก้ปัญหา ตัดสินใจและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่ างถูกต้อง
เหมาะสม และทาให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551ก: 1) และการเรียนรู้ที่ดีก็ต้องมุ่งเน้น
พัฒนาสิ่งเหล่าไปพร้อมกัน ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูผู้สอนจากครูเป็น
ศูนย์กลาง กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนแบบครูเป็นผู้บรรยายอย่างเดียวมาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่า เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ จึ งเป็นเรื่องยากใน
การที่ครูจะอธิบายให้นักเรียนทุกๆ คนเกิดความเข้าใจ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และผู้เรียนไม่สามารถนา
ความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจาวัน ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสาคัญในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ข องผู้เ รีย น ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจัด การเรียนรู้ที่เป็นฝึ ก
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาเห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา
เกิดการใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา (ทิศนา แขมมณี. 2555) ปัญหาที่ใช้มักจะเป็น
ตัวกระตุ้นมักเป็นปัญหาที่ต้องการคาอธิบายหรือความรู้หลายๆ วิชาต่างๆ เป็นเรื่องราวเดียวกัน จะมีความแตกต่าง
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จากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ซึ่งการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้
โดยชี้ น าด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นจะได้ ฝึก ฝนการสร้ า งองค์ ค วามรู้ โดยการผ่ า นกระบวนการคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งมี
ความหมายต่อผู้เรียน(สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. 2550: 1)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงาน
อาชีพ เรื่อง งานบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ของนักเรียน ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง งานบ้าน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ระหว่างก่อนและหลังการได้รับการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง งานบ้าน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง งานบ้าน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหา หรือสถานการณ์ที่สนใจผ่านทางกระบวนการกลุ่ม การสืบค้น กระบวนการ
ทาความเข้า ใจ และแก้ ไขปัญ หาด้ว ยเหตุ ผล ซึ่ ง ตั วปั ญ หาจะมีค วามสั ม พั นธ์ กั บ ชีวิ ต จริง และเป็ น จุด ตั้ ง ต้น ของ
กระบวนการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้คาแนะนาและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
1.2.1 กาหนดปัญหา
1.2.2 ทาความเข้าใจกับปัญหา
1.2.3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
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1.2.4 สังเคราะห์ความรู้
1.2.5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ
1.2.6 นาเสนอและประเมินผลงาน
1.3 ขั้นสรุป
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานบ้าน หมายถึง ความรู้ความสามารถ เรื่อง งานบ้ านที่เกิดจาก
การเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวัดได้จากคะแนนผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ความสามารถในการเรียน
วิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ. ฉะเชิงเทรา ที่
ศึกษาในปีการศึกษา 2559 จานวน 5 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 278 คน
การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวั ด โสธรวรารามวรวิ ห าร
จ.ฉะเชิงเทรา ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 48 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Ramdom Sampling) โดย ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 7 แผนการเรียนรู้ แผน
ละ 2 ชั่วโมง ทั้งหมด 14 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพฯ เรื่อง งานบ้าน ซึ่งเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ จานวน 30 ข้อ
3. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนขั้นต่าที่ยอมรับว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การงานอาชีพที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–basening leaming หรือ PBL) วิเคราะห์ได้จากคะแนนผล
การทดสอบก่อนและหลังเรียน ซึ่งผู้วิจัยยึดเกณฑ์การตัดสินประเมินของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 15)
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 90-100 หมายถึง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับดีมาก
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75-89 หมายถึง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับดี
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 60-74 หมายถึง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับน่าพอใจ
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-59 หมายถึง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับปรับปรุง
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 0-49 หมายถึง ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์
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สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชา การงาน
อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
คะแนน

เกณฑ์

16-20
13-15
9-12
5-8
0-4

90-100
75-89
60-74
50-59
0-49
รวม

ระดับ

จานวน (คน)

ร้อยละ

.

S.D.

ดีมาก
ดี
น่าพอใจ
ปรับปรุง
ต่ากว่าเกณฑ์

6
42
48

12.50
87.50
100

16.5
14.03
-

0.55
0.94
-

จากตาราง 1 พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพ นักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง
16–20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 90–00 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ค่าเฉลี่ย 16.5 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 13-15 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 75-89 ซึ่งอยู่ในระดับดี
มีจานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ค่าเฉลี่ย 14.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
ตาราง 2 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมู ลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระหว่างก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
การทดสอบ
คะแนนต่าสุด
ก่อนเรียน
1
หลังเรียน
13
** มีนัยทางสถิติที่ระดับ .01

คะแนนสูงสุด
12
17



6.46
14.44

S.D.
2.65
1.24

t
20.17**

Sig
.01

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนมี
คะแนนต่าสุด 1 คะแนน คะแนนสูงสุด 12 คะแนน ค่าเฉลี่ย 6.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.65 ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนมีคะแนนต่าสุด 13 คะแนน คะแนนสูงสุด 17 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 14.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 20.17)
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อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ฯ เรื่อง งานบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร หลังจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
100 (สูงกว่าสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
ลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การงานอาชีพฯ สูงขึ้ น ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ผู้เรี ยนได้อิสระในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิด วิเคราะห์ ในสิ่งที่เป็นข้อมูล และรู้จักที่จะ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ รวมทั้งยังสามารถคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับบาโรว์ส และแทมบลิม กับ ทอร์พ และเซจ (Barrows; & Tamblyn.1980: 18, and
Torp; & Sage. 1998: 14-16) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นหลักการที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในบทเรียนมากขึ้น สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยัง
สอดคล้องกับเฉลิม วราวิทย์ (2553: 55) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไว้ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้
ที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหาโดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจใน
สิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการทางานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเอง เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ ปีเ ดอร์เซน (Pedersen. 2000) ได้ศึกษาผลการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนมากกว่าการเรียนแบบอื่นและยัง สอดคล้องกับงานวิจัย ของเบญจมาศ
เทพบุตรดี (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
วิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่ากลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรีย นรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับ ทิศนา แขมมณี (2550: 137) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะ
สงสัยและความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริ งหรือ
สถานการณ์ปัญหาต่างๆและร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และ
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ อันเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า การงานอาชี พ ฯ เรื่ อ ง งานบ้ า น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรีย นรู้แ บบการใช้ ปัญหาเป็นฐาน เป็ นการจั ดการเรียนการสอนที่ เน้ น ประสบการณ์ที่ ได้ จากการค้น คว้ า
แก้ปัญหา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของนักเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ดึงดูดให้ผู้เรียนได้เข้าไปแก้ปัญหา ผู้สอนเป็นเพียงผู้ ที่อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน คือ การคอย
ให้คาแนะนา และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและสารวจและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มาเข้าด้วยกัน ซึ่งทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอีกด้ว ย
ซึ่งสอดคล้องกับ เอลเชฟเฟ (2007: Online) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานทาให้มีนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผลมาจากนักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง มีการรวมกลุ่มแก้ปัญหาและสามารถคิด ค้นวิธีการแก้ปัญหาได้ดีกว่า และยั งสอดคล้องงานวิจัยของ
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รัชนีวรรณ สุขเสนา (2550: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูมีคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่ได้การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาเลียม พินิจรอบ ได้กล่าวว่า การใช้
กิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม หลังการสอนมีทักษะการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี เกตบุตตา ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนที่ใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม เป็นจานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จานวนของนักเรียนทั้งหมดที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจ รวมทั้ง
จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรจัดตามขั้นตอนให้ครบถ้วน หากนักเรียน
ยังทาขั้นตอนไหนไม่ได้ ไม่ความข้ามขั้นตอนนั้นไป ควรฝึกจนกว่าจะทาได้ และในการฝึกควรมีการเสริมแรงหรือให้
รางวัลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น และใน
เนื้อหาอื่นๆ ในกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อศึกษาว่ามีความเหมาะสมอย่างไร
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NBUE008: ศึกษาความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์
A STUDY ON INVENTED PRACTICING ABILITY OF GRADE 4 STUDENTS, PRACHINNUSORN
SCHOOL THROUGH DAVIS THEORY IN LEARING MANAGEMENT
สุวิชชา ประทุมขันธ์ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนประชินนุสรณ์
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียน เครื่องมือทดลอง
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ ตามแนวคิดเดวีส์ 5 ขั้นตอน จานวน 5 แผน
แผนละ 3 ชั่วโมง เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.33-0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) 0.32-0.62
จานวน 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่างเรียน เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรียบเทียบความสามารถ
การปฏิบัติงานประดิษฐ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้สถิติทดสอบที (t-test Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์
จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์ มีความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.01 คิดเป็นร้อยละ 80.06 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ภายหลังเรียน จากการจัดการตามแนวคิดเดวีส์ สูงขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์
Abstract
This research aims to study and compare the ability to practice inventions of the fourth grade
students, from Prachin Nusorn School in Samut Sakhon province based on Davies’ Instruction Model for
Psychomotor Domain. The study was completed by four steps: studying population and sample used in
this research, constructing and testing the research tools, experimenting and collecting data, and
analyzing, respectively. The population of this research consisted 44 grade 4 students, from two
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classrooms, during the second semester in the year of 2017 from Prachin Nusorn School in Samut
Sakhon province. There were two types of data collection tools. First, the 4-choice test consisting of a 30
questions (P = 0.33-0.80, r = 0.32-0.62) with a reliability of 0.78 was used to investigate the practical
ability. In addition to the test, the “checklist” method, analyzing data by using the statistical mean, the
standard deviation, and the percentage, was employed during the learning. Furthermore, the analysis of
comparison between the ability to practice inventions before and after learning was determined by
dependant t-test.
From the results:
1. According to Davies’ Instruction Model for Psychomotor Domain, the examination of the
ability to practice inventions of the fourth grade students, from Prachin Nusorn School in Samut Sakhon
province revealed that the students were able to practice inventions at a good level, with the average
score of 12.01 accounting for 80.06 percent of the samples.
2. There was an increase in the ability to practice inventions of the fourth grade students
from Prachin Nusorn School after learning instruction of the Davies model at .05 level of significance.
Keywords: An invented practicing ability, Davis’s learning management theory
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้กาหนดคุณภาพผู้เรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไว้ข้อหนึ่งว่าเข้าใจการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละ
ขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการทางานร่วมกัน ทางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัย
การทางานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 227)
การเรียนวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งมีผลการเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนประชินนุสรณ์กาหนด ร้อยละ 60 ซึ่งในวิชาการงานอาชีพเป็นวิชาที่เน้น
ในด้านการปฏิบัติงานมากกว่าการเรียนทฤษฎี และครูผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบรรยายมากกว่าที่จะให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติในภาพรวม จึงทาให้การเรียนการสอนขาดความน่าสนใจ และยังส่งผลให้ผู้เรียนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนเพราะขาดการคิดการวางแผนในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
อนึ่งถ้านักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามที่มีกระบวนการ มีขั้นตอนจะช่วยให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเข้าใจถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของเดวีส์ (Davies. 1971: 198-202) ได้เสนอรายละเอียดการสอนเนื้อหาของทักษะการปฏิบัติว่า โครงสร้างที่ยุ่งยากใน
การสอนเนื้อหาทักษะปฏิบัติของงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาณความเชื่อมโยงและการเลือกปฏิบัติที่หลากหลาย
และกลยุทธ์การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในส่วนสุดท้ายเป็นความเกี่ยวข้อง และมีความหมายน่าจะเป็นความแตกต่าง
ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดระหว่างการเรียนการสอนความรู้ และการสอนทักษะปฏิบัติเป็นส่วนที่สร้างความห่างจากความต้องการ
ของครู แท้จริงแล้วนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลสาหรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์การฝึกอบรม และการจาลองในพื้นที่
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ของทักษะทางร่างกายมีส่วนช่วยจะทาให้ครูและนักเรียนที่ จะใช้เวลาการเรียนการสอนได้อย่างเกิดผลสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพ การสอนเนื้อหาทักษะปฏิบัติของงานต่างๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทาให้ผู้เรียนจะทาสิ่งใดได้ และ
หมายความว่าครูจะต้องรับผิดชอบทาตามตัวอย่างการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ครูหรือผู้สอนสาธิตการปฏิบัติงานให้
ผูเ้ รียนเห็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการสาธิตการปฏิบัติงานครูควรสาธิตอย่างช้า ๆ ตามลาดับ
2) ครูหรือผู้สอนแบ่งทักษะการปฏิบัติงานทั้งหมดออกเป็นทักษะย่อยหรือแบ่งสิ่งที่กระทาออกเป็นส่วนย่อยๆ และ
สาธิตการปฏิบัติงานแต่ละส่วนย่อยๆ ให้ผู้เรียนสังเกตและปฏิบัติตามไปทีละส่วนย่อยอย่างช้า ๆ 3) ครูหรือผู้สอนให้
ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยแต่ละส่วนโดยไม่มีการสาธิตให้ดู เมื่อผู้เรียนติดขัด ครูผู้สอนควรให้คาชี้แนะจนกระทังผู้เรียน
ทาได้ เมื่อได้แล้วครูหรือผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนทาได้ทาแบบนี้
ไปเรื่อยๆ จนครบทุกส่วน 4) ครูหรือผู้สอนอนุญาตให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะย่อยอย่างต่อเนื่องในแต่ละส่วนย่อยเหล่านี้
จนกว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะย่อยได้ดี และครูหรือผู้สอนจะให้เทคนิคการปฏิบัติงานให้ดีรวดเร็วมีความประณีตมากขึ้น
และ 5) ครูหรือผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดเดวีส์เป็นการพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเดวีส์ช่วยให้นักเรียนมีระดับความสามารถ
ในการฝึกทักษะปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ปนัศา ยั่วยวน. 2557: บทคัดย่อ) การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดเดวีส์สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพที่เน้นทักษะปฏิบัติงาน ทาให้
นักเรียนเกิดกระบวนทักษะการทางานเป็นขั้นตอน รู้จักวางแผนในการทางานและนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง จะเห็นได้ว่าการนารูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานของนักเรียน
และให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและนักเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้าใจ
การทางาน และปรับปรุงการทางานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งช่วยให้การทางาน อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์
และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาครระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์
สมมติฐานในการวิจัย
ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัด
สมุทรสาคร ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสามารถการปฏิบัติการทางานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการปฏิบัติในภาพรวม
ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผเู้ รียนปฏิบัติทักษะย่อย
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มกี ารสาธิต
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธกี าร
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์

ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์
1. ผลงานการประดิษฐ์
2. ทักษะปฏิบัติการประดิษฐ์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์ หมายถึง การพัฒนาทักษะปฏิบัติจากทักษะย่อยๆ เชื่อมโยงต่อกัน
เป็นทักษะใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะได้เป็นอย่างดี ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือ
การปฏิบัติในภาพรวม หมายถึง ขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะในภาพรวมโดยสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 2)
ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย หมายถึง ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยและสาธิตส่วนย่อย
แต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทาตามไปทีละส่วน 3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิต หมายถึง ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิต หากติดขัดจุดใดผู้สอนควรให้คาชี้แนะและช่วยแก้ไข 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ
หมายถึง เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้วผู้สอนแนะนาเทคนิคเพื่อทาได้ประณีตสวยงาม และ 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะ
ย่ อ ยเป็ น ทั ก ษะที่ สมบู ร ณ์ หมายถึ ง เมื่ อ ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ แ ต่ ละส่ ว นได้ แ ล้ ว จึ ง ให้ ผู้เ รี ย นปฏิ บั ติ ทั ก ษะย่ อ ย
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลที่จาเป็น
ต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ให้ประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ สามารถอธิบายเหตุผลในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมาย ทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และความสามารถ
ทางด้านผลงานการประดิษฐ์ หมายถึง งานในรูปแบบงานใบตอง เพื่อการใช้งานและเพื่อการประดับตกแต่ง โดยใช้
เทคนิคทางการประดิษฐ์อย่างเป็นขั้นตอนให้เกิดความประณีต สวยงาม มีการดูแลรักษาชิ้นงาน การเก็บรักษาอุปกรณ์
ที่ใช้งาน สามารถนาผลงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัด
สมุทรสาคร จานวน 2 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 90 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัด
สมุทรสาคร จานวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก 1
ห้องเรียน
เครื่องมือทดลอง
เครื่องมือทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ โดยมี 5
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขัน้ สาธิตทักษะหรือการปฏิบัติในภาพรวม 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 3) ขั้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิต 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ และ 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยเป็นทักษะที่
สมบูรณ์ จานวน 5 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง
เครื่องมือรวบรวม
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ดังนี้
1. แบบทดสอบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 15 รายการ มีระดับ
การพิจารณา 2 ระดับ คือ ผ่าน ไม่ผ่าน
วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการทดลอง
1. ทาการทดสอบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์จากการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดเดวีส์
โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถการปฏิบัติงานตาม
แนวคิดของเดวีส์ เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน
5 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2559 ตามกาหนดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทาในภาพรวม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือ
การกระทาที่ต้องการให้ผู้เรียนทาได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระทา
ทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรจะแตกทักษะทั้ง หมดให้เป็นทักษะย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและ
ทาตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมี
แบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้คาชี้แนะ
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะนาเทคนิควิธีการที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ประณีตสวยงามขึ้นทาได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น
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ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
แต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้งจนกระทั่ง
สามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างที่ชานาญ
จัดกิจกรรมตามขั้นตอนของทุก ๆ แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวคิดเดวีส์ โดย
แต่ละแผนจะต้องมีผลงานของผู้เรียนเพื่อประเมินผลงานและประเมินความสามารถการปฏิบัติ งานประดิษฐ์ของนักเรียน
โดยใช้แบบประเมินความสามารถการปฏิบัติงาน
3. หลังสิ้นสุดการทดลอง ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการ
ปฏิบัติงานชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์คะแนนความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ โดยนาคะแนนจากแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดระดับความสามารถโดยเทียบกับเกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ย
12.00-15.00 (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) มีความสามารถระดับดี ค่าเฉลี่ย 7.50-11.99 (ร้อยละ 50-79) มีความสามารถระดับ
พอใช้ และค่าเฉลี่ย 0-7.49 (ต่ากว่าร้อยละ 50) มีความสามารถระดับปรับปรุง
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้สูตรสถิติทดสอบที (t-test Dependent Sample)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์
ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์
จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม
การประดิษฐ์กระทงลอยกลีบเล็บครุฑ
การประดิษฐ์กระทงลอยกลีบพัด
การประดิษฐ์กระทงลอยกลีบรังแตน
การประดิษฐ์กระทงลอยกลีบผกา
การประดิษฐ์กระทงลอยกลีบบัวสาย
เฉลี่ย

คะแนนเต็ม
15
15
15
15
15
15

X

9.14
10.75
12.27
13.50
14.39
12.01

S.D.
0.77
1.04
1.00
0.73
0.62
0.83

ระดับ
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
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จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 12.01) เมื่อพิจารณาผลการวัดความสามารถการ
ปฏิบัติงานประดิษฐ์ในแต่ละกิจกรรม พบว่า ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์กระทงลอยกลีบบัวสาย การประดิษฐ์
กระทงลอยกลีบผกา อยู่ในระดับดี การประดิษฐ์กระทงลอยกลีบเล็บครุฑ อยู่ในระดับพอใช้
2. การเปรียบเทียบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของเดวีส์
ผลความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์
จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ด้านทักษะปฏิบัติงานระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดของเดวีส์
การวัด
N
ก่อนเรียน
44
หลังเรียน
44
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

12.05
24.32

S.D.
1.58
2.51

D
12.27

t
1.68*

จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดเดวีส์
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์ โดยหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมี ความสามารถ
การปฏิบัติงานประดิษฐ์อยู่ในระดับดี และความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัย
อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 12.01) ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความสามารถการปฏิบัติงานตามแนวคิดเดวีส์ เรื่องงานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ได้ผ่านขั้นตอนในการจัดทาอย่างมีระบบ และวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้
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เนื้อหาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการเขียนแผน แล้วดาเนินการสร้างตามขั้นตอน และได้ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประเมินความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการหาความสอดคล้องของจุดประสงค์กับเนื้อหา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานตามแนวคิดของเดวีส์ (Davies. 1971: 50-56; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2553:
25) 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทา โดยการสาธิตให้ผู้เรียนได้ดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบของ
ทักษะหรือการกระทา เป็นธรรมชาติไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ได้แนะนาให้ผู้เรียนสังเกต ชี้แนะจุดสาคัญที่ควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในขณะที่สังเกต ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะย่อยๆ เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของ
การกระทาหรือทักษะทั้งหมดแล้วผู้วิจัยได้แบ่งทักษะย่อยๆ หรือสิ่งที่กระทาออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อย
แต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทาตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใดผู้วิจัยคอยให้คาชี้แนะและช่วยแก้ไขจนกระทั่ง
ผู้เรียนทาได้ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นใช้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้วผู้วิจัยอาจแนะนาเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เรียน
สามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น และขั้นตอนที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยเมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว
จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบและฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้งต่อเนื่องกันหลายเที่ยวจนกระทั่ง
สามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชานาญ เมื่อได้แล้วจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไปและให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อยนั้นจนได้ทาเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียน
พัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ได้ในระดับดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปนัศา ยั่วยวน (2557:
บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่า ทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ดอกไม้แห้งหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีระดับความสามารถในการฝึกทักษะปฏิบัติโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.69
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ความสามารถการปฏิบัติงานประดิษฐ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นความสามารถการปฏิบัติงานตามแนวคิดเดวีส์ เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงาน ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เริ่มจากครูจะเป็นผู้สาธิตการปฏิบัติก่อนที่จะ
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วปล่อยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่มีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อครูผู้สอนเห็นว่า
นักเรียนปฏิบัติได้แล้ว จึงสอนเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีการให้คาแนะนา
การเสริมแรงหรือการให้รางวัลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ การเสริมแรงเป็น
สิ่งล่อใจที่สามารถก่อเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมขึ้น เช่น การให้รางวัล เป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคคลอยากกระทา
เช่น การชมเชย สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการได้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) เมื่อนักเรียนฝึกทักษะย่อยต่างๆ
ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของทักษะทั้งหมดแล้ว จึงนาทักษะเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2553: 246-247) ได้สรุปไว้ว่าการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติ การกระทาหรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างไป
จากรูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบกระบวนการ
สอน ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบด้ว ยทักษะย่อยๆ จานวนมากการฝึกฝนให้ผู้เรียน
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สามารถทาทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จได้ดี
และรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลการวัดความสามารถการปฏิบัติ งานประดิษฐ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์ (2555: บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปนัศา ยั่วยวน (2557: บทคัดย่อ)
ซึ่งพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ดอกไม้แห้งโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการวิ จัยใน
ครั้งต่อไป โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจ รวมทั้งจัด
เตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน และกระบวนการฝึกความสามารถ
ปฏิบัติงาน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเดวีส์ ควรจัดตามขั้นตอนให้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ครูจะต้องสาธิต
การปฏิบัติก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วปล่อยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่มีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง
เมื่อครูผู้สอนเห็นว่านักเรียนปฏิบัติได้แล้ว จึงสอนเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่
ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานตามแนวคิดเดวีส์ไป
ใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ เช่น ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา หรือนาไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อศึกษาว่ามีความ
เหมาะสมและได้ผลเป็นอย่างไร
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NBUE009: การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี จากการใช้นิทานประกอบจัดการเรียนรู้
A STUDY ON ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITY THROUGH THE ENGLISH
TALES IN LEARNING OF PRATOMSUKSA 5 STUDENTS AT BANCHONGKAPAD
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การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถและเปรียบเทียบการอ่านจั บใจความภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี ภายหลังการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
นิทานประกอบจัดการเรียนรู้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัด
จันทบุรี สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จานวน 39 คน จานวน 1 ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน
นักเรียน 39 คน จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่นานิทานเข้ามาประกอบ
การจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน 7 แผนการเรี ย นรู้ เวลา 14 ชั่ ว โมง และแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ่ า น
จับใจความภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.60 การทดลอง
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากการใช้นิทานประกอบการจัดการ
เรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นฝึกอ่าน ขั้นนาไปใช้
และขั้นสรุป ทาการสอนนักเรียนโดยใช้วิธีสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามกาหนด
การสอน จานวน 14 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที โดยใน 1 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และแต่ ละเรื่องนิทานที่สอน
จานวน 2 คาบเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และทาการสอบนักเรียนโดยใช้
Post-test แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หาค่าร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ด้วยสถิติทดสอบที
(t-test แบบ dependent)
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี จากการใช้นิทานประกอบจัดการเรียนรู้ มีจานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่านจับใจ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และมีความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก ( X = 24.00)
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่อง
กะพัด จังหวัดจันทบุรี ภายหลังจากการใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ, ความสามารถ
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Abstract
The purpose of this research is to study the English reading comprehension of grade 5
students in Banchongkapad School, Chantaburi province after learning English through the stories
accompanying curriculum. One class (35 students) from two classes of grade 5 students in Banchongkapad
School, Chantaburi province were samples for this study by simple random sampling. The nstrument used
for the study composed of 7 instructional tales-story plans for 14 hours, and the 30 items of 4–multiple
choice test on English reading comprehension ability which had a reliability of 0.60. The experimental
learning activities to develop reading comprehension ability by learning 4 stages: Put into practice the
lessons the reader step by step and applied to teaching students how to teach reading comprehension
using tales-story. Scheduled to teach 14 lessons, 60 minutes for each unit and each story tales that
taught on 15 November 2017 until 30 December 2017. After learning, the students did the posttest on 30
December 2017. Statistics used in data analysis comprised percentage, Standard Deviation, dependent
t-test.
The research results revealed as follows:
1. The 37 students (94.87%) had capable on English reading comprehension through
learning with the instructional tales-story, and the overall talent level was at a very good ( X = 24.00).
2. The students’ ability on English reading comprehension after learning through the
instructional tales-story was higher than before learning at .05 level of significantly difference.
Keywords: the instructional tales-story, English reading comprehension
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สาคัญในการติดต่อสื่อสาร ทักษะที่สาคัญในการแสวงหาความรู้คือทักษะ
การอ่าน การอ่านเป็นทักษะที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตในโลกปัจจุบัน ผู้ที่อ่านมากย่อมมีความรู้มาก ทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของคนยุคใหม่ การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งสาหรับการ
แสวงหาความรู้ เพราะการอ่านจะช่วยสร้างเสริมความรู้ความคิดของคนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น การอ่านมีบทบาทสาคัญ
ในการเรียนทุกระดับ ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้น
ทักษะที่จาเป็นมากที่สุดคือทักษะการอ่าน ซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การอ่านฉลากยา การอ่านป้ายโฆษณา
ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศ ตลอดจนความจาเป็นในการอ่านตาราภาษาอังกฤษของนักเขีย น
ต่างๆ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2551 ได้เล็งเห็นว่าผู้เรียนควรมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและสามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยไปยังโลกได้อย่างสร้างสรรค์ โดยปรากฏอยู่ในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจ
และตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัดที่ 2 อ่านออกเสียง
ประโยค ข้อความและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประโยค ข้อความและบทกลอน
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การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง เช่น การอ่านออกเสียง พยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา การออกเสียง
เน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่าในประโยคการออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound)
ในข้อความการออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ กิจกรรมการใช้นิทานในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนสามารถนานิทานมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้หลากหลายตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาสามารถนามา
สอนแบบบูรณาการทั้งสี่ทักษะหรือสอนแยกทักษะซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน
ทุกระดับในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการใช้
กิจกรรมนิทานในการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กวัยประถมศึกษา ไว้ดังนี้ 1) อ่านเรื่องที่เป็นข้อความสั้นๆ แล้วให้
นักเรียนพูดตามพร้อมทั้งแสดงท่าทางประกอบ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกมาอ่านประโยคจากนิทานแทนครู
และคิดท่าประกอบ 2) อ่านนิทานบางเรื่องที่เป็นเรื่องต่อเนื่องกัน ครูอ่านให้นักเรียนพูดตามทีละหน้าเมื่อเปิดหน้าต่อไป
ให้นักเรียนเดาว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร 3) เลือกนิทานที่บางตอนใช้คาซ้าให้นักเรียนพูดตามแล้วให้นักเรียนวาดภาพ
แสดงคาศัพท์จากนิทาน 4) ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดเพื่อตอบคาถามจากเรื่องนิทาน 5) ให้นักเรียนแต่งเรื่องโดยดัดแปลง
คาศัพท์จากเรื่องที่ได้ฟัง และ 6) ให้นักเรียนเล่านิทานประกอบอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เช่น การแสดงละครด้วยตุ๊กตาดินสอ
ฮาร์มอน (Harmon. 2003: 51) ได้เสนอแนะแนวคิดการใช้กิจกรรมนิทานในจัดการเรียนการสอน 1) การแต่งนิทาน
แล้วนามาเล่าหรือแสดงละครหุ่น 2) การสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ยินหรือได้รับฟังมาในวัยเด็ก
แล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนร่วมห้องฟัง 3) การนาเรื่องในนิทานมาประดิษฐ์เป็นเกมทางภาษา เช่น บันไดงู 4) การนานิทาน
มาเปรียบเทียบด้านคุณธรรม 5) การจับคู่นิทานกับสานวนสุภาษิตต่างๆ 6) การแต่งนิทานเป็นภาษาอังกฤษ และ 7)
การนาเสนอและเผยแพร่นิทานกับกลุ่มเพื่อนบนเว็บไซด์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ ฟิลิปส์, เบอร์วูด
และดันฟอร์ด (2544: 89-114) ได้เสนอแนะการนานิทานมาจัดทาเป็นโครงงานภาษาอังกฤษมีกิจกรรมที่หลากหลาย
พอสรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้ 1) นักเรียนเล่าเรื่องโดยใช้ภาพประกอบหรือใช้ภาพถ่าย 2) นักเรียนเล่าเรื่องที่อิงจากบท
เพลง 3) นักเรียนช่วยกันแต่งเรื่องขึ้นเองโดยอาศัยแนวเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่านมาแล้วโดยเปลี่ยนตัวละครเหตุการณ์ใน
เรื่องแล้วนามาเล่าให้เพื่อนฟัง 4) แบ่งกลุ่มนักเรียนฝึกเขียนโครงเรื่องนิทานที่ตนเองแต่งขึ้น 5) แบ่งกลุ่มนักเรียนทา
แผนงานสาหรับถ่ายทาเรื่องตัวละคร ฉาก เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบฉากที่จาเป็น 6) นักเรียนเขียน
รายละเอียดการถ่ายทาเรื่อง (storyboard) สาหรับนิทานภาพของตนโดยเขียนบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละฉากและวาง
แนวบทสนทนาหรือห้วงความคิดที่ปรากฏในลูกโป่งคาพูดของแต่ละภาพ 7) นักเรียนถ่ายภาพที่เล่าเรื่องจากต้นจนจบ
8) นักเรียนนาภาพถ่ายทั้งหมดมาจัดเรียงตามลาดับเนื้อเรื่องในนิทานภาพของตนแล้วเติมบทสนทนารวมทั้งห้วง
ความคิดและคาบรรยายเรื่องใต้กรอบภาพ และ 9) แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานผลัดกันอ่านนิทานภาพและร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด นอกจากนี้ได้นาเสนอการใช้นิทานภาพที่แต่งขึ้นเองมาจัดกิจกรรมเสริม ดังนี้ 1) กิจกรรมสลับ
เรื่องโดยครูแจกคาบรรยายเรื่องนิทาน 2-3 เรื่องผสมคละกัน แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มช่วยกันแยกคาบรรยายแล้วนาไปจับคู่
ภาพในนิทาน 2) กิจกรรมการหาตอนจบของเรื่องโดยครูติดเฉพาะคาบรรยายภาพไว้ที่หน้าสุดท้ายของนิทานแล้วให้
นักเรียนหาภาพที่สัมพันธ์กับคาบรรยายนั้นๆ 3) กิจกรรมการตั้งคาถามโดยให้นักเรียนฝึกตั้งคาถามจากเรื่องแล้วให้
นักเรียนคนอื่นๆ ช่วยกันหาคาตอบ 4) กิจกรรมวิ่งจดตามคาบอกให้นักเรียนจับคู่ครูตั้งคาถามให้สอดคล้องกับนิทาน
ภาพที่ติดอยู่แล้วให้นักเรียนวิ่งไปหาคาตอบแล้วกลับมาบอกให้เพื่อนจดตามคาบอก และ 5) กิจกรรมการแสดงละคร
ย่อยโดยผู้เรียนอาจขยายเรื่องราวในนิทานของตนเองหรือเพิ่มบทสนทนาแล้วนามาแสดงเป็นละคร ในส่วนของการใช้
นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการฟังนั้นผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมอ่านนิทานได้หลายรูปแบบพอสรุปได้ ดังนี้ นอกจากนี้ เท
เลอร์ (Taylor. 2000: 17-18) ได้เสนอกิจกรรมการใช้นิทานมาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ดังนี้ 1) ครูอ่านเรื่องจาก
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หนังสือให้นักเรียนฟังหรือเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง 2) ให้นักเรียนฟังแถบบันทึกเสียงแล้วพูดตาม 3) ให้นักเรียนผลัดกัน
ออกมาเล่าเรื่อง 4) ให้นักเรียนแสดงบทบาทจากเรื่องที่อ่าน 5) ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วเรียงภาพตามลาดับเหตุการณ์
และ 6) ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วเติมคาลงในช่องว่าง การนานิทานเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสมกับ
นักเรียนทุกวัย ทั้งนี้เพราะเนื้อหาในนิทานสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย นักเรียนสามารถตีความจากเนื้อเรื่อง
ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นิทานนั้นในมีหลากหลายวิธี
ครูผู้สอนควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมตามระดับความสามารถและความสนใจของนักเรียน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้นิทานเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังโดยเลือกรูปแบบการนาเสนอนิทานที่หลากหลายเพื่อดึงดูด
ความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การฟังนิทานประกอบภาพ นิทานประกอบท่าทาง และนิทานประกอบการ
ร้องเพลง และนิทานเพลง
จากที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่อง
กะพัด จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 39 คน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถ
ในการการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เห็นได้จากผลคะแนนการสอบโอเน็ตในสาระวิชาภาษาอังกฤษของปีการศึกษา
2558 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ด้านการอ่านเท่ากับ 27.43 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ากว่ามาตรฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียน
ขาดทักษะในการอ่านจับใจความที่ถูกต้องและชัดเจนในการทาข้อสอบและไม่สามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ หรือบางคน
อ่านข้อสอบไม่ออกก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งในการทาข้อสอบและแบบฝึกหัดในชั้นเรียนไม่ได้ ทาให้เกิดความเบื่อหน่า ยใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่สนใจและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตกต่าลงไปด้วย (ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2558)
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารข้อมูลแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนจากการใช้
นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะนาวิธีการสอนมาพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพราะการอ่านนิทานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจต่อกิจกรรมการอ่านเพิ่มขึ้น
นิทานเป็นสิ่งที่ เด็ก ๆ รัก ผู้ ใหญ่ชอบ นิทานของแต่ละชาติจะมีลัก ษณะเด่นของชาติ นั้นปรากฏอยู่ นักการศึกษา
นอกจากนี้นิทานยังเป็นเครื่องแสดงความรัก ความเอาใจใส่ของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก ผลพลอยได้จากนิทาน คือ หลัก
ประพฤติปฏิบัติในชีวิต จริยธรรม คุณธรรม ที่แทรกอยู่ในเนื้อหานิทาน ที่ผู้อ่านหรือผู้ฟังได้รับโดยไม่ต้องสั่งสอน วิธี สอน
จากการใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นวิธีสอนที่ไม่เสียเวลาในการเรียนการสอนมากและนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงจากการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นวิธีการสอนที่ไม่ฝืนธรรมชาติของการสอนภาษา
คือ สอนตามลาดับทักษะ โดยเริ่มจากการฟัง พูด อ่าน และเขียน เมื่อเริ่มต้นเรียนนักเรียนใช้ทักษะการฟังให้เข้าใจ
และค่อยพูดโต้ตอบได้ และสามารถลงมือปฏิบัติในการอ่านและเขียน ทาให้เกิดความจาที่ถาวรและต่อเนื่องไปยัง
ทักษะอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี จากการใช้นิทานประกอบจัดการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี ภายหลังจากการใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานประกอบ
กิจกรรม 4 ขั้นตอน
จุดประสงค์
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
นานิทานตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูและ
ศึกษา เพื่อโน้มน้าวจิตใจ กระตุ้นการ
อยากรู้ อยากเรียนของนักเรียน
2. ขั้นฝึกอ่าน
ให้นักเรียนอ่าน ประโยคบทสนทนา
ในเนื้อเรื่อง เป็นการฝึกทักษะการอ่าน
3. กิจกรรมขั้นนาไปใช้
ให้นักเรียน ตอบคาถามตามประเด็นของ
เรื่องในนิทาน
4. กิจกรรมขั้นสรุป
นักเรียนสรุปสาระสาคัญของนิทาน แล้ว
นาคาศัพท์และประโยคมาดัดแปลงแต่ง
เป็นนิทานเรื่องใหม่ นามาสร้างผลงาน
เป็นรูปเล่ม Big Book

ความสามารถการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความจากการใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นฝึกอ่าน ขั้นนาไปใช้ และขั้นสรุป
ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง ผลของความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ภายหลังจากการเรียนการใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้แ ล้วนักเรียนสามารถบอกประเด็นสาคัญ
ของเรื่อง คาดเดาเหตุการณ์ หาคาตอบ และสามารถสรุปสาระที่สาคัญของเรื่องที่อ่านได้ จากข้อสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี 2 ห้องเรียน
จานวน 77 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเลือกมาจากนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย โดยเลือก 1 ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 39 คน
1. แผนการจัดการเรียนรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1411

24 มีนาคม 2560

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวทางการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.2 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากหนังสือเรียน English Smile 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียบเรียงโดย นางสาวสมปอง สุคาภา และนางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
1.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับนานิทานมาประกอบการศึกษา ได้แก่ หนังสือTell it Again-The
Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers ซึ่งแต่งโดย Gail Ellis and Jean Brewster กิจกรรม
ภาษาอังกฤษกับศิลปะสาหรับเด็ก: Art and Crafts with Children โดย Andrew Wright
1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสอนทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการ
อ่านนิทานจากเนื้อหาในหนังสือเรียน English Smile 5 หนังสือ Storytelling with Children และหนังสือกิจกรรมภาษาอังกฤษกับเด็ก จานวน 7 แผนๆ ละ 2 คาบเรียน ได้แก่
1.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง The King of the Beasts
1.4.2 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Cinderella
1.4.3 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง The Bear and the Hunter
1.4.4 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง The Fox and the Grapes
1.4.5 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง The Little Red Hen
1.4.6 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง The Bear and the Travelers
1.4.7 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Jack and the beanstalk
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ย วชาญด้า นเนื้อหาการสอนและด้านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 5 คน โดยผลการตรวจสอบของแผนการสอนผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และการเลือกใช้สื่อเข้ามาประกอบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและ
ความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมได้ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.69
1.6 ทาการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยการเพิ่ม
ขั้นตอนการสอนในขั้นสรุป โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปประเด็นสาคัญของเรื่องโดยการแต่งเนื้อเรื่องซึ่งให้
นักเรียนดัดแปลงจากประโยคและคาศัพท์ในนิทานที่เรียนมาแล้ว แล้วสร้างสรรค์ผลงานออกมาในแบบของรูปเล่ม
นิทาน Big Book และใช้คาศัพท์ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความแตกต่างของประโยค และคาศัพท์มากขึ้น
1.7 ทดลองสอนโดยใช้นิทานกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในวิธีการและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดจนความเข้าใจของคาชี้แจงในกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ผลของการทดลอง คือ นักเรียนใช้เวลา
ในการขั้นของการฝึกอ่านมากเกินไป และอ่านคาศัพท์บางคายังไม่ออก ทาให้เวลาในการเรียนเกินไป 15 นาที และเนื้อหา
การสอนมีความยาก เพราะคาศัพท์และประโยคที่นักเรียนยังไม่เคยเรียน แก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นคู่
แลกเปลี่ยนและคอยบอกกัน เนื้อหาที่สอนปรับลดระดับให้ง่ายขั้น ใช้คาศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้
นึกภาพ จินตนาการเรื่องได้อย่างถูกต้อง ทาการสอนนักเรียนโดยใช้วิธีสอนการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานประกอบ
การจัดการเรียนรู้ ตามกาหนดการสอน
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ตาราง 1 แสดงกาหนดการทดลอง
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

15 และ 18 พ.ย.
2559
22 และ 15 พ.ย.
2559
29 พ.ย. และ 2 ธ.ค.
2559
6 และ 9 ธ.ค. 2559

2
3
4
5
6
7

13 และ 16 ธ.ค.
2559
19 และ 23 ธ.ค.
2559
26 และ 30 ธ.ค.
2559

จานวน
คาบ
2
2

คาบละ/
หน่วยที่
นาที
60
หน่วยที่ 1 The King of
the Beasts
60
หน่วยที่ 2 Cinderella

2

60

2

60

2

60

2

60

2

60

หน่วยที่ 3 The Bear and
the Hunter
หน่วยที่ 4 The Fox and
the Grapes
หน่วยที่ 5 The Little Red
Hen
หน่วยที่ 6 The Bear and
the Travelers
หน่วยที่ 7 Jack and the
beanstalk

นิทานเรื่อง
The King of the Beasts
Cinderella
The Bear and the
Hunter
The Fox and the
Grapes
The Little Red Hen
The Bear and the
Travelers
Jack and the beanstalk

1.8 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดาเนินการสอนกับนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 5 จานวน 39 คน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ขั้นตอนการสอน ดังนี้
1.9 ทาการสอบนักเรียนโดยใช้ Post-test แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
2. นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้
2.1 ได้ศึกษาหาความรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2551 สาระการเรียนรู่ที่
เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความจากสื่อประเภทต่างๆ
2.2 คัดเลือกนิทานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะใช้สอนนักเรียน เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จากห้องสมุดโรงเรียนบ้านช่องกะพัด และห้องสมุดประชาชนอาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
2.3 เลือกนิทานทั้งหมดได้ 15 เล่ม และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินคุณภาพของ
นิทานว่ามีเนื้อหาความเหมาะสมที่จะนามาใช้เป็นสื่อในการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ และเหมาะกับวัย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการตรวจหาคุณภาพแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อนิทานที่จะนามาประกอบการ
จัดการเรียนรู้ และให้เลือกนิทานทั้งหมดได้ 7 เล่ม ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนาไปสอนการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษและใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 0.61
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3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
3.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ smile 5 (เรียบเรียงโดย นางสาวสมปอง สุคาภา และนางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน)
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือการทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษการทดสอบและการประเมินผลทางภาษา ลักษณะของแบบทดสอบ (อัจฉรา วงศ์โสธร. 2549)
3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษจากการใช้
นิทานประกอบจัดการเรียนรู้
3.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษจากการใช้นิทาน
ประกอบการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญให้แก้ไขคาผิด และให้ลดระดับความยากของข้อสอบลงเพื่อให้นักเรียนสามารถทาได้ และ
ข้อสอบต้องตรงกับตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
3.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองเริ่มวัดความสามารถหลังเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
แล้วนาผลมาวิเคราะห์โดยวิธีคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) KR-20 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2549: 168) ได้
ค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.48 และค่าความความยากง่าย เท่ากับ 0.54
วิธีการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง ได้ทาการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่ อนสอบหลัง
(One group pre-test - post-test design) (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 216) ดังตาราง 2
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
E

T1
E
T1
X
T2

X

T2

แทน กลุ่มทดลอง
แทน การทดสอบก่อนการทดลอง โดยใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้
แทน การจัดกระทาด้วยการสอนโดยใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้
แทน การทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้

1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ครูนานิทาน ภาพประกอบ และนิทานในสื่อคลิปวีดีโอหลากหลายประเภทมาให้
นักเรียนได้รู้จัก และทาความเข้าใจการเรียนการสอนที่นานิทานเข้ามาประกอบในการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจละปฏิบัติ ร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการอยากเรียน
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2. ขั้นฝึกอ่าน ครูให้นักเรียนอ่านคาศัพท์ละประโยคที่ได้ในเนื้อเรื่องนิทานแล้วศึกษานิทานเรื่องที่ครู
นามาใช้ประกอบในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย โดยในเนื้อเรื่องจะมีบทสนทนากันระหว่างตัวละครในเนื้อเรื่อง แล้ว
ฝึกการอ่านออกเสียงประโยคแต่ละประโยคโดยที่ครูเป็นผู้คอยให้คาแนะนาในการออกเสียงที่ถูกต้อง
3. ขั้นนาไปใช้ เมื่อนักเรียนได้ฝึกอ่านประโยคของแต่ละเรื่องแล้ว ต้องออกมาจับคู่เพื่อทดสอบอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนว่าดีขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยออกมาอ่านประโยคในแต่ละฉากหน้าชั้นเรียนจน
ครบทุกคน แล้วครูก็ให้นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มแล้วนาบทสนทนาที่
ตนเองได้รับมารวมกันจนเกิดเป็นเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งเขียนและสร้างสรรค์นิทานออกมาเป็นนิทานผลงานของกลุ่มด้วย
4. ขั้นสรุป นักเรียนนาประโยคที่ได้จากเรื่องนิทานนามาดัดแปลงคาศัพท์และประโยคจากนิทานที่
เรียนในหน่วยการเรียนรู้ สรุปเนื้อหา ประเด็นสาคัญของเรื่องได้ และเกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์เรื่องขึ้นมาใหม่
โดยใช้เค้าโครงจากเรื่องที่ได้เรียนมาแล้ว เกิดความข้าใจและในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ที่ใช้นิทานนามาประกอบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
มีความกระตือรือร้นในการฝึกอ่านจับใจความภาษอังกฤษ เพราะนักเรียนได้ฝึกอ่านและแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่าง
เพื่อนในชั้นเรียน ทาให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น อีกทั้งนิทานที่มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ
ที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้และอยากเรียนในหน่วยการเรียนรู้ต่อๆ ไป
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่อง
กะพัด จังหวัดจันทบุรี จากการใช้นิทานประกอบจัดการเรียนรู้ มีจานวนผู้เรียนที่มีความสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87
2. ความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่อง
กะพัด จังหวัดจันทบุรี หลังจากการใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัดจันทบุรี จานวน 39 คน มีผลคะแนนการเรียนภายหลังการใช้นิทานประกอบ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนที่
นานิทานมาประกอบจัดการเรียนรู้นั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น เพราะวิธีสอนวิธีสอนจาก
การใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นวิธีสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์จริงในการเรียนในชั้นเรียน
นักเรียนได้ออกมาแสดงความสามารถในการอ่านจับใจความสาคัญ และสร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยตนเอง เกิด
ความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่คิดว่าภาษาอังกฤษยากและน่าเบื่อหน่าย ทาให้นักเรียน
มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถอ่านเรื่องที่ยาวขึ้นได้ อ่านจับใจความบทความที่เป็นภาษาอังกฤษได้
และนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงจากการปฏิบัติเมื่อนักเรียนได้ดูและลงมือปฏิบัติเอง
ทาให้เกิดความจาที่ถาวรและต่อเนื่องไปยังทักษะอื่นๆ
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ความสามารถการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
จังหวัดจันทบุรี หลังจากการใช้นิทานประกอบการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
ตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการเรียนของผู้เรียนที่สูงขึ้นภายหลังจากการจัดการเรียนรู้นั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจั ย
ได้คัดเลือกนิทานภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบคือนิทานภาพอีสป นิทานประกอบภาพคลิปวีดีโอนิทาน นิทาน
พื้นบ้าน และรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากประสบการณ์จริงซึ่งมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน นิทานแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะ
ที่แตกต่างกันและสามารถเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่านิทานที่ใช้เทคนิค
หลากหลายทั้งภาพ เสียง ประกอบการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดขึ้น รวมทั้งมี
ท่าทางประกอบการเล่าเรื่องจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท าให้ เ ราทราบแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จังหวัด
จันทบุรี ภายหลังการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานประกอบจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. การคัดเลือกนิทานควรคานึงถึงประเภทของนิทานให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ถ้าหากนิทาน
เป็นเรื่องยาวครูผู้สอนควรแบ่งนิทานเป็นตอนๆ ทั้งนี้เพราะการตัดทอนเรื่องหรือข้อความให้สั้นลงเพื่อช่วยให้นักเรียน
สามารถจดจาข้อมูลที่เป็นความคิดรวบยอดและรายละเอียดได้ดีกว่าเรื่องหรือข้อความที่ยาวๆ นอกจากนี้การแบ่ง
นิทานออกเป็นตอนๆ ทาให้ผู้สอนสะดวกในการจัดเตรียมเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้สอนควรเตรียมเครื่องเล่น รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการสอนให้พร้อมก่อนสอนทุกครั้ง
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่อและอุปกรณ์ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องก่อนดาเนินการสอนเพื่อให้เกิดความ
ราบรื่นในขณะสอนและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุด
3. ครูผู้สอนควรหานิทานที่มีความหลากหลายในการเล่าและสอดแทรกข้อคิด เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในการเรียนแต่ละชั่วโมงอีกด้วย
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการอย่างชัดเจน มีการสาธิตและ
ตรวจสอบความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ครูผู้สอนควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเรื่องปฏิบัติกิจกรรมใน
ห้องเรียน ให้นักเรียนออกความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเกิดการร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
- ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนที่ใช้นิทานประกอบจัดการเรียนรู้ในสาระอื่นของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยที่มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
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NBUE010: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา
A STUDY ON THE ACHIEVEMENT OF GEOGRAPHY LEARNING OF PRATHOM 5
STUDENTS AT WATPUJAO SCHOOL SUPHANBURI PROVINCE WITCH CIPPA MODEL
นงลักษณ์ งามวาจา 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา (CIPPA
MODEL) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวนนักเรียน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
จานวน 3 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ จานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐานและค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean difference)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 86.67
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.13
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอนแบบซิปปา
Abstract
This research aims to study and compare student achievement. Geography student of
Prathomsuksa 5 at Watpujao School Suphanburi Province. Using teaching techniques CIPPA Model. The
population in this research is the student of the 5 Watpujao School. Suphanburi Province. second
semester of academic year 2559 the number of 15 students. The tools used in this research include
lesson plans and CIPPA 3 plan and test achievement geography 30 items statistics used in data analysis
included descriptive statistics and the difference of the average (Mean. difference).
The finding revealed that
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1. The achievement. Geography students of Prathomsuksa 5 at Watpujao School, Suphanburi
Province. Using teaching techniques Cippa Model students had passed the threshold level up to 86.67
percent.
2. The achievement of Geography Learning on Time for Witch Cippa Model Of Prathomsuksa
5 Students at Watpujao School, Suphanburi Province practice was high than before 63.13 percent.
Keywords: The learning achievement, Teaching CIPPA
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง จึงต้องรู้จักนาวิธีการสอน หรือเทคนิค
การสอนที่หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และจะต้องรู้วิธีการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการคิดการจัดการ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้ (กรมวิชาการ. 2551) โดยสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ยังประสบปัญหาสาคัญอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเนื้อหาภูมิศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยากสลับซับซ้อนต้องใช้การ
วิเคราะห์ และตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ที่มี ผลต่อสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ต้องใช้เทคนิคและวิธีการ
เทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม โดยจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้จักการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุ บันการสอนส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียนการสอนน้อย โดยครูผู้สอนพยายามป้อน
ความรู้ให้นักเรียนมากเกินไป ทาให้นักเรียนเกิดความเครียด รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ของนักเรียนเป็นอย่างมาก
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่งมีหลัก 5 ประการ คือ 1) การให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 2) การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 3) การให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ให้มากที่สุด 4) การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ และ 5) การให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (ทิศนา แขมมณี. 2545: 280) โมเดลซิปปาเป็นรูปแบบการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ภายใต้
การทางานของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและค้นพบคาตอบในบทเรียน ซึ่งลักษณะการเรียนของโมเดลซิปปาจะสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง (2554) และอัศวิน พุ่มมรินทร์ (2556) การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา
(CIPPA MODEL) จึงน่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมรูปแบบหนึ่งที่จะนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้จากการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
ช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจนาวิธีการนี้มาทดลองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน
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เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบซิปปา
(CIPPA Model)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การสอนแบบซิปปา

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งวัดได้จากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในเรื่องภูมิศาสตร์
จากการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา ซึ่งคลอบคลุม พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา ความเข้าใจ และการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
การสอนแบบซิปปา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด สามารถค้นพบ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะและกระบวนการในการเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่
เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปาได้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental
Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ทดลองเป็ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งภู มิ ศ าสตร์ โดยใช้ เ ทคนิ ค การสอนแบบซิ ป ปา
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ จานวน 3 แผน ในแต่ละแผนมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ขั้นที่
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1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นที่ 4 ขั้น
การแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่ม ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้
เวลาเรียนทั้งหมด 10 ชั่วโมง
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 3) แบบประเมินใบงาน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ทาความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา ในเรื่องรูปแบบของการจัดกิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล มีการ
ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ จากนั้นดาเนินการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา จานวน 3 แผน กับนักเรียนที่เป็นประชากร จานวน 15 คน ในกิจกรรมการเรียนรู้มี
ขั้นตอนการสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นการแสวงหาความรู้เดิมขั้นที่ 2 ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นที่ 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 6 ขั้นการ
แสดงผลงาน และขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง จากนั้นใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
แบบประเมินใบงานเรื่องภูมิศาสตร์ และแบบบันทึกผลหลังสอน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทั้ง 3 แผนแล้ว ให้
นักเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน ระยะเวลาในการทดลองระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 12 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา มีการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอตามลาดับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา
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ตาราง 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา จาแนกตามเกณฑ์การ
ประเมิน
คะแนน

เกณฑ์

25-30
19-24
13-18
7-12
0-6

80-100
70-79
60-69
50-59
0-49
รวม

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ดีมาก
ดี
น่าพอใจ
ปรับปรุง
ต่ากว่าเกณฑ์

จานวน (คน)

ร้อยละ

µ



7
6
2
15

46.67
40.00
13.33
100

25.00
21.00
16.50
-

1.53
1.41
0.71
-

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลัง
จากการสอนแบบซิปปา มีนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 25 -30 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 80 -100 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก มี
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ค่าเฉลี่ย 25.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53 นักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 19-24
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 70-79 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ค่าเฉลี่ย 21.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.41 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 13-18 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 60-69 ซึ่งอยู่ในระดับ น่าพอใจ มี
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี่ย 16.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่
เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบซิปปา
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่
เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบซิปปา

การสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนน
ต่าสุด
7
19

คะแนน
สูงสุด
16
28

N

µ



15
15

12.73
22.27

3.37
3.31

MD.

ร้อยละ

9.47

63.13

จากตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการสอนแบบซิปปา จานวน 15 คน ก่อนเรียนมีคะแนนต่าสุด 7 คะแนน คะแนนสูงสุด
16 คะแนน ค่าเฉลี่ย 12.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.37 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนมีคะแนนต่าสุด
19 คะแนน คะแนนสูงสุด 28 คะแนน ค่าเฉลี่ย 22.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
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ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.47 คิดเป็นร้อยละ 63.13
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่
เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปานักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.13 ซึ่งผลการวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยหลังจาก
การใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปามีผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับการสอนแบบซิปปานักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ตรงตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อาจเป็นไปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองและพึ่งตนเองแล้วยังต้องพึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับเพื่อนๆ บุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
รวมทั้งต้องอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ต่างๆ จานวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้โดยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้อย่างตื่นตัว ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางกาย อย่างเหมาะสม และจะทา
ให้ ผู้เ รีย นเกิ ดการเรีย นรู้ ได้ ดี เข้า ใจลึ กซึ้ งและอยู่ค งทนมากขึ้ นหากผู้ เรี ย นมี โอกาสนาความรู้ มาประยุ ก ต์ใ ช้ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ ทิศนา แขมมณี (2542: 2-3) กล่าวว่า แนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอห์นดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดใน
เรื่อง “การเรียนรู้โดยการกระทา” หรือ “Learning by Doing” (Dewey. 1963) อันเป็นแนวคิดที่แพร่หลายและได้รับ
การยอมรับทั่วโลกมานานแล้ว การจัดการเรียนการโดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัตินับว่าเป็นการเปลี่ย นบทบาทใน
การเรียนรู้ของนักเรียนจากการเป็น “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้เรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” หรือ “ผู้ถ่ายทอด
ข้อมูลความรู้” มาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” ให้รักเรียนซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เท่ากับเป็นการเปลี่ยน
จุดเน้นของการเรียนรู้ว่าอยู่ ที่นักเรียนมากกว่าอยู่ที่ครูผู้สอน ดังนั้นนักเรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนการ
สอน เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวนักเรียนเป็นสาคัญ การที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็ น
ศูนย์กลางให้ได้ผลดีสูงสุดนั้น ก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “ศูนย์กลาง” นั้นคืออะไรหรือเป็นอย่างไร การ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางคงไม่ได้หมายถึงการจัดนักเรียนไปนั่งรวมกันอยู่กลางห้องเพื่อให้
เป็นศูนย์กลางของห้องเรียน ข้อความที่ว่า “ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” หมายถึง “การให้นักเรียนเป็นจุดสนใจ (Center
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of Attention) หรือเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ” และบทบาทในที่นี้หมายถึงบทบาทอื่นใดนอกจากบทบาทในการเรียนรู้ ซึ่ง
ถ้าทาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับ ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง (2554: 88-89) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษาและการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวั ตถุ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรี
วิกรม์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ 2) นักเรียน
ที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกันไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ 5)
นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 6) นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีการปฏิบัติ
ตามหลั กธรรมสั งคหวัต ถุ 4 หลัง เรี ยนสู งกว่า ก่อ นเรียนอย่ างมีนั ยสาคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 และสอดคล้อ งกั บ
มะลิจันทร์ อรรถพร (2553: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่องผลของการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการ
คิด วิเ คราะห์ข องนั กเรีย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ผลการวิ จัย พบว่า 1. นัก เรี ยนมีผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนสาระ
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิดก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
จิกซอว์และแผนที่ความคิด ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.22 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.09 โดยคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัด ปู่ เ จ้า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ระหว่า งก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย น ที่ ได้ รับ จากการสอนแบบซิป ปาพบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งก่อนการจัดการสอนแบบซิปปานักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 12.73 คะแนน และภายหลังการจัดการสอนแบบซิปปานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.27 คะแนน นักเรียนที่
ได้คะแนนระดับดีมาก มี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ค่าเฉลี่ย 25.00 นักเรียนที่ได้ระดับดี มี 6 คน คิดเป็นร้อยละ
40.00 ค่าเฉลี่ย 21.00 นักเรียนที่ได้ระดับพอใช้ มี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี่ย 16.50 ตรงกับสมมติฐานที่ได้
ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ กนกรัตน์ นาครัชตะอมร (2549: 109-110) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปแบบซิปปา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบซิปปาให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปแบบซิปปา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 53 คน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 1
ห้ อ งเรี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ด้ ว ยรู ป แบบซิ ป ปา มี ค่ า
ประสิทธิภาพ 81.03/82.59 2) ผลการเรียนรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปแบบซิปปาก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยผลการเรียนรู้หลังการเรียนด้วยรูปแบบซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนรู้ก่อนเรียน
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3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูป แบบซิปปา พบว่า นักเรียนเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา อยู่ในระดับเห็นมากด้วย โดยมีความคิดว่าทาให้นักเรียนมีโอกาสได้ทากิจกรรมด้วยตนเอง สนุกสนานกับ
การเรียนรู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทาให้เข้าใจบทเรียนได้เร็ว และยังสอดคล้องกับนภา
วดี บุตรน้าเพ็ชร (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องการเปรียญเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา
ระหว่างการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนแบบซิปปาหลังเรียนมีคะแนนทดสอบสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบโครงงานหลังเรียนมีคะแนน
ทดสอบสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบซิปปามีคะแนนทดสอบสูงกว่าการสอนแบบโครงงาน อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการใช้ผลการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะในการนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปู่เจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.47 คิดเป็นร้อยละ 63.13 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน สามารถนาเทคนิคการสอนแบบซิปปามาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปาควรชี้แจงและทาความเข้าใจกับ
นักเรียนในแต่ละขั้นตอนเพื่อผู้เรียนจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนและกิจกรรมที่หลากหลายทาให้ใช้เวลาในการสอน
นานกว่าที่กาหนด ดังนั้นควรมีการปรับกิจกรรม
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NBUE011: การศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
A STUDY OF READING AND SPELLING SKILLS OF GRADE 1 STUDENTS AT
NAYOKWATTANAKORN WATUDOMTANI SCHOOL NAKORNNAYOK PROVINCE USING
THE READING AND SPELLING PRACTICING TEMPLATES
ละอองดาว เบียดนอก 1 ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean difference)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นสะกดค าที่ ต รงตามมาตราตั ว สะกด ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกด
คา นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ผลการศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นสะกดค าที่ ต รงตามมาตราตั ว สะกด ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกด
คาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.50
คาสาคัญ: ความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด, แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
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Abstract
This research aims to study of Reading and Spelling skills of Grade 1 Students at
Nayokwattanakorn Wat Udomthani School, Nakornnayok Province, using the reading and spelling
practicing templates. This research was conducted based on Quasi Experiment method, where the
samples of this study were 8 primary schools students. The researchers employed Pre-test and Post-test
examination to collect data from the said respondents. The statistics used in data analysis were
descriptive statistics, composed of Standard Deviation and Mean difference
The finding revealed that;
1. The students’ performances in reading and spelling practice were better than the
students who did not use the reading and spelling practicing templates. Their scores were in the high
satisfaction level.
2. The post-test scores of the students who use the reading and spelling practicing
templates were higher than pre-test scores, where the percentage was 42.50.
Keywords: Thai reading and spelling, Reading and Spelling Practice
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การได้มี
นโยบายเฉพาะ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดย
การปรับปรุงการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจนและกาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่าน
ออกเขียนได้ 100% นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย
สูงขึ้น นักเรียนมีทักษะการคิด อ่าน และวิเคราะห์ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4)
ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเรื่องทักษะ จะแยกเนื้อหาสาระของทักษะแต่ละชั้นปีโดยเด็ดขาดไม่ได้
จาเป็นจะต้องมีกระบวนการฝึกทักษะต่างๆ ให้ต่อเนื่องกันไป เนื้อหา เช่น การอ่านและการเขียนสะกดคา การอ่านจับ
ใจความ การเลือกใช้คาให้ตรงตามความหมาย การเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดประสบการณ์ ความต้องการ
จินตนาการ การนาความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการดาเนิ นชีวิต จาเป็นต้องสอนทุก
ชั้นในเรื่องทักษะภาษา แต่ละชั้นจะมีเนื้อหาในการฝึกทักษะที่เพิ่มความซับซ้อนและยากมากขึ้น เช่น จานวนคาเพิ่ม
มากขึ้น ประโยคที่ใช้ยาวและซับซ้อนมากขึ้น เรื่องที่นามาอ่านยาวขึ้น (กรมวิชาการ. 2544: 22)
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ประเมินสภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาแล้วพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่า สมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหาคือการออกเสียงพยัญชนะ สระ คา
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ควบกล้าไม่ชัดเจน การแจกลูกสะกดคา การใช้หลักภาษาไทยไม่ถูกต้อง การแจกลูกสะกดคาเป็นเรื่องจาเป็นมาก
สาหรั บ ผู้ เ ริ่ ม เรี ย นหากครู ไม่ ได้ สอนแจกลู ก สะกดค าแก่ นัก เรี ย นในระยะเริ่ม เรี ย น การอ่ า นของนั ก เรี ย นจะขาด
หลักเกณฑ์การประสมคาเมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ทาให้สับสนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด ซึ่งเป็นปัญหามาก
ของนักเรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในวิชา
อื่นๆ ด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือสาหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ. 2546: 134)
จากข้อมูลสภาพปัญ หา ความสาคัญ และหลักการดังกล่ าว ควรได้รับการแก้ไขอย่ างเร่งด่ วนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพเพื่ อ ให้ ทั้ ง ความรู้ ทั ก ษะการคิ ด ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ไปพร้ อ มๆ กั น มี เ ทคนิ ค การสอนที่
หลากหลาย ทาให้เกิดความรู้ ความแม่นยาในการจดจาง่ายขึ้น และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัด
อุดมธานี จังหวัดนครนายก พบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดไม่ถูกต้อง เมื่อ
นักเรียนอ่านสะกดคาไม่ได้ย่อมส่งผลทาให้นักเรียนเขียนสะกดคาไม่ถู กต้องด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่าและการที่นักเรียนอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดไม่ถูกต้องยัง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ อีกด้วย
ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่นามาแก้ปัญหา จึง
พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยการนาแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคามาใช้กับ
นักเรียนจาทาให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะเพื่อนามาพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
2. เพื่ อ เปรี ยบเทีย บความสามารถการอ่ า นสะกดค าที่ต รงตามมาตราตัว สะกดของนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ก่อนเรี ยนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านแจกลูกสะกดคา

ความสามารถในการอ่านสะกดคา
ตรงตามมาตราตัวสะกด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตราได้อย่างถูกต้องซึ่งวัดได้จาก
คะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา หมายถึง สื่อสาหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนเกิด
ความแม่นยาและความชานาญในด้านการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด จานวน 8 ชุด โดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ประกอบด้วย
1. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กง
2. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กน
3. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กม
4. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่เกย
5. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่เกอว
6. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กก
7. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กด
8. เรื่อง การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กบ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นสะกดค าที่ ต รงตามมาตราตั ว สะกดของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกด
คา ได้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)
กลุ่มประชากรที่ศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก จานวน 1
ห้องเรียน จานวนนักเรียน 8 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคาที่ต รงตามมาตราตัวสะกดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 16 แผน
2. แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 8 ชุด
3. แบบทดสอบความสามารถ เรื่องการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ
วิธีการทดลอง
ชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นดาเนินการสอนตามแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 16 แผน ใช้เวลา
ในการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นดาเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียนและรวบรวมคะแนนที่ได้จากการทดสอบและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
แจกลูกสะกดคา ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตาราง 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
คะแนน

เกณฑ์

ระดับ

จานวน (คน)

ร้อยละ

.

S.D.

16-20
11-15
6-10
0-5

80-100
70-79
60-69
50-59

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

4
4
-

50.00
50.00
-

18.25
14.50
-

0.96
0.58
-

8

100

รวม

จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด นักเรียนที่ได้คะแนน
ระหว่าง 16-20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 80-100 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ค่าเฉลี่ย
18.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 11-15 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 70-79 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ค่าเฉลี่ย 14.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1431

24 มีนาคม 2560

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดระหว่าง
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
.

คะแนนก่อนเรียน
9
8
7
8
7
8
7
9
7.88

คะแนนหลังเรียน
18
19
15
14
15
17
14
19
16.38

S.D.

0.83

1.54

M.D.
9
11
8
6
8
9
7
10
59.25

ร้อยละ
45.00
55.00
40.00
30.00
40.00
45.00
35.00
50.00
42.50

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกดก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา มีคะแนนสูงสุด 9 คะแนน และมีคะแนนต่าสุด 7
คะแนน ค่าเฉลี่ย 7.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ส่วนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา มี
คะแนนสูงสุด 19 คะแนน และมีคะแนนต่าสุด 14 คะแนน ค่าเฉลี่ย 16.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 และผล
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 59.25 คิดเป็นร้อยละ 42.50
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบวัดความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาก่อนเรียนและหลังเรียน
การเรียน

คะแนนต่าสุด

คะแนนสูงสุด

ก่อนเรียน
หลังเรียน

7
14

9
19

.

S.D.

M.D.

ร้อยละ

7.88
17.13

0.83
1.54

59.25

42.50

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดก่อนเรียนมี
คะแนนต่าสุด 7 คะแนน คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ค่าเฉลี่ย 7.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ส่วนความสามารถ
การอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียนมีคะแนนต่าสุด 14 คะแนน คะแนนสูงสุด 19 คะแนน ค่าเฉลี่ย
17.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 ความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกด
คาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.25 คิดเป็นร้อยละ 42.50
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา นักเรียนมี
คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
1. ความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา มีความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตาม
มาตราตัวสะกด นักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 100 ของนักเรียน ตรงตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคานั้นสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน
สะกดคาและ การออกเสียงพยัญชนะ และ สระ ได้อย่างถูกต้อง เกิดความแม่นยาและความชานาญในด้านการอ่าน
สะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกดเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2546: 188) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่
จาเป็ นอย่ างยิ่ง ต่ อการศึก ษาหาความรู้แ ละพั ฒนาชี วิ ต ซึ่ง นอกจากจะทาให้ เ กิด ความรู้ แล้ วยั ง ก่อ ให้ เ กิด ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของ
การศึกษาทุกระดับและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เ รื่องต่างๆ และยังสอดคล้องกับวิจัยของกอบกาญจน์
วงศ์วิสิทธิ์ (2555: 86-90) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ว่าเป็นการ เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วย
เสริมสร้างองค์ความรู้ ทั้งเพิ่มพูนองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้เกิดมุมมองที่แตกต่างไปจากความรู้หรือความคิดเดิมของ
ผู้อ่ า น รวมทั้ ง เสริ ม สร้า งความรู้ แ ละประสบการณ์ ใหม่ ใ ห้ กับ ผู้ อ่ า น ท าให้ผู้อ่ า นมีค วามรู้เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ผู้รู้ เ ท่ า ทั น
เหตุการณ์ สามารถนาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเอง ให้มีแนวทางการดาเนินชีวิต และการประกอบสัมมาอาชีพให้
เป็นไปในแนวทางที่ดีงามได้
2. ความสามารถการอ่านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพราะการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
สะกดคาทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้เร็วขึ้นตามที่สุวิทย์ มู ลคา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ
(2550: 53) ได้สรุปความสาคัญของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะมีความสาคัญต่อผู้เรียนไม่น้อย ในการที่จะช่วย
ส่งเสริม สร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น กว้างขวางขึ้น ทาให้การสอนของครู
และการเรียนของนักเรียนประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และไพบูลย์ มูลดี (2546: 48) ได้สรุปความหมายของ
แบบฝึกทักษะ คือ ชุดฝึกการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และช่วยเพิ่มทักษะความชานาญและฝึกกระบวนการคิดมากขึ้ น ทั้งยังมีประโยชน์ในการลดภาระการสอน
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ให้กับครูอีกทั้งพัฒนาความสามารถของผู้เรียน และทาให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู้ของ
ตนเองได้สอดคล้องกับเนาวรัตน์ ชื่นมณี (2540: 33) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ สรุปได้ว่าแบบฝึกจาเป็น
ต่อการเรียนทั กษะทางภาษา เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นสามารถจดจาเนื้อหาในบทเรียนและ
คาศัพท์ต่างๆ ได้คงทน ทาให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความก้าวหน้าของตนเอง สามารถนาแบบฝึกไป
ทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเองได้และนาไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งจะมีผลทาให้ค รูประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและ
ลดภาระได้มาก นอกจากนี้แล้วยังทาให้นักเรียนสามารถนาภาษาไปสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถการอ่ านสะกดคาที่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกด
คา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ จึง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ
1. การวิจัยในครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 8 คน แต่ใน
การศึกษาความสามารถในการอ่านสะกดคานั้นสามารถทาได้กับกลุ่มประชากรที่มีจานวนมาก โดยการกาหนดแบบ
ฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาให้เหมาะสมกับผู้เรียน จะทาให้เกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาในแต่ละหน่วยการเรียนนั้น ควรมีการศึกษา
เนื้อหาทั้งหมดก่อนหลังและเนื้อหาควรมีการให้ตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจาก
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. ควรมีการนาแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาไปเปรียบเทียบกับวิธีการสอนอื่น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม พัฒนา และหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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NBUE012: การศึกษาความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ของนัก เรียนชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H)
ในการจัดการเรียนรู้
A STUDY OF THE CRITICAL THINKING ABILITIES OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS
AT NAYOKWATTANAKORN WATUDOMTANI SCHOOL, NAKORNNAYOK PROVINCE BY
USING 5W1H METHOD IN LEARNING MANAGEMENT
ภคพร เครือจันทร์ 1 ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้ งคาถาม (5W1H) ใน
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัด
อุดมธานี จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวนนักเรียน 19 คน ได้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research) มีเครื่องมือทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม
(5W1H) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐานและค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean difference)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัด
อุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัด
อุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิด
เป็นร้อยละ 53.33
คาสาคัญ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H)
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Abstract
This research aims to study and compare the Critical Thinking Abilities of Pratomsuksa 4
students at Nayokwattanakorn Watudomtani School, Nakornnayok Province. The researchers employed
the Quasi Experimental Research, using the 5W1H Questioning Method for Learning management to
collect the data from the selected respondents. The sampling of this study were 19 students in Grade 4 at
Nayokwattanakorn Watudomtani School, Nakornnayok Province, those students undertaken the second
semester of 2016 academic year. To analyse the data obtained from the respondents, the researchers
used an achievement and the discrimination test, together with the descriptive statistics such as
Standard deviation and Mean difference. The research results that the confidence of the achievement
test was 0.70, and this research also revealed that;
1. All respondents (100 per cent) at Pratomsuksa 4 at Nayokwattanakorn Watudomtani
School, Nakornnayok province passed the Critical Thinking Ability of by Questioning Method (5W1H) in
Learning Management.
2. Critical Thinking Ability of Pratomsuksa 4 at Nayokwattanakorn Watudomtani School,
Nakornnayok province by Questioning Method (5W1H) in Learning Management. The posttest higher the
pretest different intending 53.33.
Keywords: The ability to Critical Thinking, Questioning Techniques (5W1H)
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะทางระบบการคิดที่สาคัญสาหรับผู้เรียนที่จะพิจารณาสิ่งเร้าหรือสารจากการฟัง
หรือการอ่าน เพื่อประเมินค่าแล้วสรุปเลือกนาไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นพื้นฐานที่
สาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และถ่ายทอดองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะ
ที่สามารถพัฒ นาได้และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาทั้งในด้า นทักษะการคิด ลักษณะการคิด หรือ
กระบวนการคิดเพราะเป็นการเรียนรู้ การพัฒนาการคิดจะต้องเชื่อมโยงกันและกันตลอดเวลา เพราะการคิดเป็น
กระบวนการทางสมองในการจัดและกระทาข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามา การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของ
บุคคล ที่บุคคลใช้สร้างความหมายความเข้าใจในสรรพสิ่งต่างๆ ที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ การคิดมีลักษณะเป็น
กระบวนการ หรือวิธีการพัฒนาฝึกฝนได้ ทาแทนกันไม่ได้ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์มีอิทธิพลทาให้เกิดการคิด
และการเรียนรู้ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2557: 3) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสาคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคิด ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ างเหมาะสม โดยมีความมุ่งหวัง
ให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 62) อีกทั้งพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ ที่ 2 (แก้ ไขปรับปรุ ง ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24 ข้อ 2 และข้อ 3
กาหนดให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น และ
ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 26)
การนาเทคนิคการตั้งคาถามมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นเทคนิคสาคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นกลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอด
ความคิด สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดหาเหตุผลด้วยการตอบคาถาม และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่จะทาให้
ผู้เรียนหาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ และเกิดความเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) จะสามารถช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเรื่องที่เรากาลัง
คิดเป็นอย่างดี ทาให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ วิเคราะห์
ได้ว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นการทาให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยจึงเห็นว่าทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่ง
ที่จาเป็นและมีความสาคัญในการเรียนรู้ทุกรายวิชาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขต่อไป
จากความสาคัญและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้ง
คาถาม (5W1H) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยให้การคิดต่างๆ อยู่บน
รากฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได้ อย่างมีเหตุมีผล รู้ความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ สามารถพิจารณา
ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากอะไร ทาให้การพิจารณาเรื่องราวเป็นลาดับ อันจะนาไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผลและสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายก
วัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H)
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ยบความสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ ก่ อ นเรี ยนและหลั งเรี ย นของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้ง
คาถาม (5W1H)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การตัง้ คาถาม (5W1H)

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ตีความ ไตร่ตรอง จาแนก
แยกแยะ จากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่มีร ะบบ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถวัดได้จากคะแนนผลการ
ทดสอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เทคนิคการตั้งคาถาม หมายถึง แนวทางการสอนให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์โดยใช้คาถามว่า ใคร
(Who) ทาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทาไม (Why) อย่างไร (How)
แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดเกี่ยวกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) สื่อ และการวัดผลประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนาเทคนิคการตั้งคาถาม
(5W1H) มาใช้กับผู้เรียน โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อ ให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนา กาหนดสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนวิเคราะห์ เช่น บทความ นิทาน เรื่องราวเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์จากข่าว บทเรียน เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งคาถาม กาหนดปัญหา ประเด็นข้อสงสัยจากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ต้องการวิเคราะห์
เพื่อค้นหาความจริง สาเหตุ หรือความสาคัญจากเรื่องหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อะไรเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิด
ภาวะโลกร้อน
ขั้นที่ 3 ขั้นการหาคาตอบ ให้นักเรียนนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปเกี่ยวโยงกันและพิจารณา แยกแยะ
ไตร่ตรอง จากสิ่งที่วิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ซึ่งประกอบด้วย Who (ใคร) What (อะไร) Where
(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) How (อย่างไร) เพื่อนามาหาคาตอบ
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น อภิ ป ราย เปิ ด โอกาสให้ ผู้เ รี ย นแต่ ละคนได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นได้ มี
แนวความคิดที่หลากหลายและฝึกการใช้ความคิดไตร่ตรอง คาดคะเนผลที่จะเกิด
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป เป็นการรวบรวมประเด็นสาคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นคาตอบ หรือตอบปัญหาของสิ่งที่
กาหนดให้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ ได้ใช้
รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวนนักเรียน 19 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 10 แผนใช้สอนแผนละ 1 ชั่วโมง ซึ่งมีการจัด
กิจกรรม ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งคาถาม ขั้นที่ 3 ขั้นการหาคาตอบ ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปราย และขั้นที่ 5 ขั้นสรุป
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70
วิธีการทดลอง
ชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจกับนัก เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นดาเนินการสอนตามแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 10 แผน ใช้เวลา
ในการสอนแผนละ 1 ชั่ ว โมง หลั ง จากนั้ น ด าเนิ น การทดสอบหลั ง เรี ย น โดยใช้ แ บบทดสอบฉบั บ เดี ย วกั น กั บ
แบบทดสอบก่อนเรียนและรวบรวมคะแนนที่ได้จากการทดสอบและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุ ดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับดังนี้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้
เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้
คะแนน
25-30
19-24
13-18
7-12
0-6

เกณฑ์
80-100
70-79
60-69
50-59
0-49
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
น่าพอใจ
ปรับปรุง
ต่ากว่าเกณฑ์

จานวน (คน)
7
12
19

ร้อยละ
36.84
63.16
100

µ
25.67
20.83
-


0.82
1.70
-
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จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 25-30 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ 80-100 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 ค่าเฉลี่ย 25.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.82 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 19-24 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 70-79 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีจานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.16 ค่าเฉลี่ย 20.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.70
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของคะแนนสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้ง
คาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ

คะแนนต่าสุด

คะแนนสูงสุด

µ

.

ก่อนเรียน
หลังเรียน

2
19

10
27

6.63
22.63

2.09
2.79

MD.
16.00

ร้อยละ
53.33

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนมีคะแนนต่าสุด 2 คะแนน
คะแนนสูงสุด 10 คะแนน ค่าเฉลี่ย 6.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.09 ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียน มีคะแนนต่าสุด 19 คะแนน คะแนนสูงสุด 27 คะแนน ค่าเฉลี่ย 22.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.79
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัด
นครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียนมีความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 คิดเป็นร้อยละ 53.33
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนา
กร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร
วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ที่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร
วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนา
กร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนสูงกว่าก่อนการ
ใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี้
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1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร
วัดอุดมธานี ที่ใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ของนักเรียน สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้นั้นสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด การพิจารณา
ไตร่ตรองเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คาถามนั้นทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยกระบวนการถามจะช่วยขยายทักษะการคิด ทาความเข้าใจให้กระจ่าง ได้ข้อมูล
ป้อนกลับทั้งด้านการเรียนการสอนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและ
เกิดความท้าทาย โดยบทบาทผู้เรียน จะเรียนรู้จากคิดเพื่อสร้างข้อคาถามและคาตอบด้วยตนเอง และสามารถนา
ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ การใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้ จะ
สามารถช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเรื่อง ที่เรากาลังคิดเป็นอย่างดี ทาให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น ใน
บางครั้งการเริ่มคิดวิเคราะห์ ถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เริ่มต้นถามตัวเอง โดยใช้คาถาม (5W1H) ถามตัวเอง นอกจากการ
ใช้เทคนิค 5W1H แล้วอาจจะใช้เทคนิคการตั้งคาถามในลักษณะอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์
วิวัฒนานนท์ (2550: 42) กล่าวว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านเหตุผลการคิด รู้จักใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์
มีวิจารณญาณ รู้จักตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้
อักทั้งยังสอดคล้องกับกัญญาภัส ภัคนิรชากุล (2553) ทีว่ ิจัยการพัฒนาความสามารถในด้านการคิด วิเคราะห์ โดยใช้
นิทานอีสปคากลอนภาพสามมิติ กับเทคนิคคาถาม 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางกะปิ
กรุงเทพฯ พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของจานง ทองช่วย (2551: 2) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้คาถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเขาวง จานวน 30 คน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายกวัฒนากร
วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม (5W1H) ในการจัดการเรียนรู้หลังเรีย นสูงกว่าก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้คาถามนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ มุ่งพัฒนากระบวนการความคิด ของผู้เรีย น โดยผู้สอนจะป้อนคาถามใน
ลักษณะต่างๆ ที่เป็นคาถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิด ของผู้เรียน (สุวิทย์ มูลคา. 2545) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนยังไม่มี
ทักษะในการแก้ปัญหา ผู้สอนอาจใช้คาถามกระตุ้นให้ นักเรียนสามารถคิดและแก้ปัญหาไปตามลาดับ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Allen Omstein (1987) (อ้างถึงใน นรินธน์ นนทมาลย์และรศ.ดร. ใจทิ พย์ ณ สงขลา.
2555: 24) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนที่ดีสัมพันธ์กับคาถามที่ดี คาถามควรมีลักษณะที่สามารถกระตุ้นผู้ตอบให้เกิด
ความอยากรู้อยากเห็น และเกิดความสนใจ และคาถามที่ดียังส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ โรจนี จะโนภาษ และคณะ (อ้างถึงใน นรินธน์ นนทมาลย์ และรศ.ดร. ใจทิพย์ ณ
สงขลา. 2555: 24) กล่าวว่า คาถามของผู้สอนมีผลโดยตรง ต่อวิธีการคิด การแก้ปัญหาของนักเรียน การใช้คาถามที่ดี
ช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดในระดับต่างๆ และ รวมไปถึงการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น การใช้เทคนิคการตั้ง
คาถาม 5W1H ทาให้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับวิจัยของรัตนา สิงหกูล
(2550) ได้ศึกษาผลการสอดแทรกกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดขั้นฐานในการสอนที่มีต่อความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการสอนคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนที่เข้ารับการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับวิจัยของดอกลักษ์ วรยศ (2557) ได้ศึกษาผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้เทคนิคหมวกความคิดหกใบประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดราษฎรบารุง อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่ม ขึ้น 0.6153 คิดเป็นร้อยละ 61.53 รวมถึงยังสอดคล้องวุฒิชัย ไพคานาม
และคณะ (2555) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการฝึกการคิด
วิเคราะห์ด้วยกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จานวน 78 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนภายหลังจากได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 7 ทักษะย่อย คือ
วิเคราะห์ความเหมือน วิเคราะห์ความแตกต่าง วิเคราะห์ความคล้ายคลึง วิเคราะห์ความขัดแย้งหรือตรงกันข้าม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทานาย วิเคราะห์ส่วนรวมส่วนย่อย วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงการปฏิเสธ จานวน 12
กิจกรรม ใช้เวลาในการฝึกกิจกรรมจานวน 10 ครั้งแล้วนั้น พบว่าผู้เรียนมีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูง
กว่าก่อนเรียน โดยร้อยละ 84.62 ของผู้เรียนมีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการทาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยในครั้งต่อไป โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
1.1 ผู้สอนอาจนาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับหลายๆ วิชาได้
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษารายละเอียด
ต่างๆ ให้เข้าใจ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและควรคานึงถึงเวลา เพื่อให้แต่ละขั้นการเรียนรู้นั้นทันต่อระยะเวลา
ที่กาหนดไว้และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตั้งคาถาม ควรจัดให้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน ไม่ควรข้าม
ขั้นตอน และควรนาการเสริมแรงหรือการให้รางวัลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการตั้ง
คาถามกับการสอนคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคอื่นๆ หรือนาไปใช้กับผู้เรียนในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อศึกษาว่ามีความ
เหมาะสมและได้ผลเป็นอย่างไร
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NBUE013: การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
The Construction of Learning Activities Packages in Science Subject 4 For Grade 8
Students, The Chonburi Sport School
วัลวิภา เจริญวงศ์ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางทฤษฎีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนหลังเรียนด้วยใช้ชดุ
กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4) ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนภายหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิ ทยาศาสตร์ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและเก็บตัวทีมชาติของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 35 คน โดยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย 1 ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน ดาเนินการสอนในห้องเรียน จานวน 21 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเองใน
ระหว่างเก็บตัวชุดกิจกรรมละ 1 สัปดาห์ ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เครื่องมือ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลเป็ น แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างทฤษฎี ข องวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 83.91/85.91 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ภายหลังเรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
เยี่ยม (  = 27.72) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางทฤษฎีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สาหรับ
นักกีฬาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
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Abstract
The purposes of this research was to constructed the Learning Activities Packages in Science
Subject 4 by 3 objectives: 1).Construction and monitoring quality about learning Activities Packages in
Science Subject 4 For Grade 8 Students The Chonburi Sport School 2) Evaluation learning activities
packages in Science, the simple were 35 athletes who elected to join the competition for the nation team
and study the learning satisfaction. Grade 8 students the Chonburi Sport School belong to Institute of
Physical Education. Ministry of Tourism and Sports. 3)The instruments were used in the experiment
including the experiment was leaning Activities Packages in Science Subject 4, The academic
achievement test, 4)The scientific procedures skill test, and the learning satisfaction assessment test.
Conducted in classroom by students receives each one for learning activities packages and explanation
used practice. Learning content, main idea and objectives learning. The statistics used in data analysis
were percentage, mean, standard deviation, effectiveness index and t-test. The results of the research
were as follow: 1) The effectiveness index of learning Activities Packages in Science Subject 4 about the
system in the human and animal body was 83.90/85.91 2) The academic achievement of the students
posttest is higher than participate in the activities packages were higher at the 0.05 level of significance.
3) The scientific procedures skill of the students after participate in the activities packages were higher at
the 0.05 level of significance. 4) The satisfactions of students who learning through activities packages in
science subject 4 were the good level.
Keyword: The Learning Activities Packages in Science Subject 4, Achievement in Learning Science.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาของสังคมไทยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ สาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 ระบุว่าความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังระบุแนวทางการจัดการศึกษาสาระสาคั ญ คือ การ
จัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา ให้การศึกษาพัฒนาด้านความรู้ ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และประยุก ต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ถือหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด นอกจากนี้แล้วหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน เป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนกลุ่ม
พิเศษ คือ กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โรงเรียนจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรสาหรับโรงเรียนกีฬาสังกัด
สถาบันการพลศึกษาขึ้นมาใช้ อันเป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ซึ่งดาเนินการพัฒนาและใช้หลักสูตรฉบับแรกเรียกว่า “หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2545 สาหรับโรงเรียนกีฬา” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็น ครูผู้สอน นัก เรีย น และผู้ป กครอง
ส่ว นใหญ่เ ห็น ว่า จุด มุ่ ง หมายของหลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2544 สาหรับ โรงเรีย นกีฬ า
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชุม ชน และผู้ เรี ยน ตามเงื ่อ นไขหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา. 2552:
29-31)
ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬา พบว่า ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนกีฬาส่วนมาก ได้เป็น
ตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนซึ่งมีความจาเป็นต้องเข้าเก็บตัวเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศและ
ระดับชาติเป็นเวลานานแต่นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ ในบางชั่วโมง จึงทาให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนน้อยมากเป็น
สาเหตุให้ผู้เรียนเรียนไม่ทันเพื่อน จนส่งผลด้านจิตใจในที่สุดก็ลาออกกลางคัน และที่สาคัญทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่า
ในการช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ จาเป็ นที่ทาง
โรงเรียนต้องค้นคว้าหาวิธีการและนวัตกรรมเพื่อนามาแก้ปัญหานี้ ซึ่งประการแรกต้องให้นักเรียน มีโอกาสได้ศึกษา
ทบทวนและทางานส่งโดยมีเอกสารได้ศึกษาภายหลังจากการเรียนในแต่ละครั้ง ซึ่งนวัตกรรมประเภทชุดกิจกรรมการ
เรียน คือ ชุดการเรียนหรือชุดการสอนนั่นเอง ซึ่งหมายถึง สื่อการสอน ที่ครูเป็นผู้สร้างประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลาย
ชนิด และองค์ประกอบอื่นเพื่อให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้แนะนาช่วยเหลือ ชุด
กิจกรรมเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเองมีอิสระในการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูต้องเป็น ผู้วางแผน กาหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยสื่อ วัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุดเพื่อ
เกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน และทาให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้
ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
(ดารงศักดิ์ มีวรรณ์. 2552: 17)
การนาแนวความคิดการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้พบ
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งการเรียนจากชุดกิจกรรม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 มาประกอบการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนและค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในขั้นตอนต่างๆ ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพดังนั้น จึงได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นมา
เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ถูกต้องในเวลาจากัดตามหลักสูตรกาหนด และผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาและ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ถูกต้องในวิชาวิทยาศาสตร์
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ด้วยวิธีการต่างๆ และนามาใช้เป็นประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังทาให้ครูทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งทาให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนภายหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนระหว่างก่อนและ หลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ภายหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
ชุดที่ 2 ระบบหมุนเวียนเลือด
ชุดที่ 3 ระบบหายใจ
ชุดที่ 4 ระบบขับถ่าย
ชุดที่ 5 ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม
ชุดที่ 6 ระบบสืบพันธุ์

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 4

1. ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ระบบ
ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
2. ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง สื่ อ หรื อ นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วยสื่ออุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้าเป็นชุด เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน และทา
ให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทางด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
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2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับ
นักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งให้นักกีฬาในกลุ่มตัวอย่างใช้ปฏิบัติกิจกรรมทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนในการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งคลอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ความจา ความเข้าใจ และการนาความรู้ที่ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ โดยวัดจากคะแนนที่ได้รับจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 30 ข้อ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 10 ข้อ
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ และความชานาญในการคิด เพื่อค้นหา
ความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การวัด การคานวณ การจาแนก การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา การจัดกระทา และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์
การตั้งสมมติฐาน การกาหนดนิยาม การกาหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และแม่นยา
5. ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในการร่วมกิจกรรม
ของผู้เรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านการเรียนการสอน เนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนหลังเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยได้พิจารณาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านความสนใจ
ด้านความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ด้านความซื่อสัตย์ ประหยัด ด้านการแสดงความคิดเห็น และด้านการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ด้านความมีเหตุผล ด้านการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการ
วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
เดียว (One Group Pretest-Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 68 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันและเก็บตัวทีมชาติของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 35 โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 1 ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทดลอง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 จานวน 6 ชุดกิจกรรรม ในแต่ละชุดกิจกรรม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ คู่มือนักเรียน บัตรคาสั่ง แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แยกเป็นกิจกรรมในห้องเรียนใช้
เวลาทั้งหมด 21 ชั่วโมง โดยใช้ชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ดาเนินการ และศึกษาด้วยตนเองชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างละ 1 สัปดาห์
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เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
เรือ่ งระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางทฤษฎี เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .71 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89
วิธีการทดลอง
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมทีละ 3 ชั่วโมง ดาเนินการสอนโดยสอนใน
ห้องเรียน และศึกษาทาความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน นาเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนก่อนทากิจกรรม ชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ในแต่ละชุดกิจกรรม ทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ อธิบายการใช้ชุดกิจกรรม แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ4-5 คน เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ 4 ในแต่ละชุดกิจกรรม สรุปผลการ ทากิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเฉลยใบงาน มอบหมาย
ให้ศึกษาด้วยตนเอง แล้วนาชุดกิจกรรมที่ได้มอบหมายส่งครูในชั่วโมงต่อไป ซึ่งแต่ละชุดกิจกรรมให้ส่งภายใน 1
สัปดาห์ ในกรณีที่นักเรียนยังไม่กลับมาจากเก็บตัวให้ส่งโดยฝากส่งทางไปรษณีย์ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
ทั้ง 6 ชุดแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางทฤษฎี และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน และใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระยะเวลาในการทดลองระหว่างวันที่
4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test
Dependent)
สรุปผลการวิจัย
ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนกีฬาจั งหวั ดชลบุ รี พบว่าชุด กิจกรรมการเรี ยนวิช าวิทยาศาสตร์ 4 แต่ ละหน่ วยกิจ กรรมได้ค่ า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งทั้งชุดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 83.91/85.91 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
ชุดที่
1
3
4
5
6

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เรื่องระบบย่อยอาหาร
เรื่องระบบหายใจ
เรื่องระบบขับถ่าย
เรื่องระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม
เรื่องระบบสืบพันธุ์
เฉลี่ย

N
35
35
35
35
35

E1
84.29
85.14
82.57
86.00
82.29
83.91

E2
85.81
85.81
85.81
85.81
85.81
85.91

E1/ E2
84.29/85.81
85.14/85.81
82.57/85.81
86.00/85.81
82.29/85.81
83.91/85.91

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนภายหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า อยู่ในระดับดีมาก (  = 27.72) ตามเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ และมีจานวนนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ดังตาราง 2
ตาราง 2 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุด
กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนภายหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
เกณฑ์การ
ประเมิน
80-100
75-79
70-74
65-69
0-64
รวม

คะแนน
(40 คะแนน)
28-40
25-27
21-24
18-20
0-17
-

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก

จานวนคน

ร้อยละ

.

S.D.

26
9
0
0
0
35

74.29
25.71
0
0
0
100

29.23
26.22
27.72

1.24
0.83
1.72

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3
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ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนระหว่างก่อน และหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
ผลสัมฤทธิ์

.

S.D.

ก่อนเรียน
หลังเรียน

11.14
25.74

3.46
1.29

D

S.D.

t

P-value

14.60

3.39

25.49

.0000

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ภายหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังตาราง 4
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับของความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
โดยรวม
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
1. ด้านชุดกิจกรรม
2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. ด้านผลผลิต
รวม

N = 35
.

S.D.

4.25
4.08
4.24
4.19

0.18
0.11
0.22
0.53

ระดับ

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
2

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 สาหรับนักกีฬาชั้นมัธ ยมศึกษา ปีที่ 2 ได้
อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีการศึกษาเนื้อหาที่จะนามาสร้างอย่างละเอียด (ดารงศักดิ์ มีวรรณ์ . 2552: 17)
โดยนาชุดกิจกรรมการเรียนมาจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง
มีอิสระในการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูต้องเป็นผู้วางแผน กาหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหน้าที่ให้คาปรึกษา มีการกาหนด
เรื่องที่จะนามาสร้างพร้อมกับกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งส่วนที่เป็นด้านคา
ชี้แจง ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัด/ประเมินผลที่จัดไว้ในชุดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทาให้นักเรียน
มองเห็นเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ที่กล่าวว่า การถ่ายโอนความรู้ใหม่มาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย
คานึงถึงความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิมที่มีอยู่ และได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรา จันทเปรมจิตต์ (2543) ได้
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สร้างชุดกิจกรรมการเรียนเรื่องชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 พบว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.67/88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง โดยชุดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของหลักการเพื่อให้เป็นเครื่องมือสาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถ มีความชัดเจนทั้งนี้
ได้จากการศึกษาสภาพปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ อุษณีย์ เสือจันทร์ (2553: 17-18) ชุดกิจกรรมช่วยให้ฝึกเสริมทักษะ
ทาให้จดจาเนื้อหาได้คงทน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนสามารถนามาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลเป็นรายกลุ่มได้ดี ผู้เรียน
สามารถนามาทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเอง เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนใช้
ประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็น อย่างดีว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด พร้อมกันนี้ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมทาให้เข้าใจหลักการสร้าง ส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนมีคุณภาพเป็นที่
น่าสนใจแก่ผู้เรียน มีคุณค่าสาหรับการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ ประการสาคัญคือการกาหนดกรอบ
สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการนาสาระการเรียนรู้หลัก มาแตกออกเป็นสาระการเรียนรู้ย่อยๆ
เพื่อฝึกตามความต้องการ โดยเรียงเนื้อหาตามลาดับความสาคัญตามความยากง่าย เพื่อให้เนื้อหาสาระการเรียนรู้มี
ความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้เรียนสามารถเชื่อโยงการเรียนรู้ได้ดี จากนั้นนาสาระการเรียนรู้ย่อยมากาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจแล้วแสดงพฤติกรรมออกมาได้
3. เปรียบเทียบการทดสอบทักษะกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง หาคาตอบด้วยตนเอง โดยการคิดอย่างเป็นระบบ แบบแผน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรัตน์ กิ่งมะลิ (2552: 62) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่ อ ง พื ช โดยการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ สาหรั บ นั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ผลการศึ ก ษา พบว่ า
ความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าของ
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และ
สอดคล้องงานวิจัยของสมใจ สมคิด (2557:62) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
4. การศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ทั้ง 3 ด้านโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ได้สร้างบรรยากาศ ในการเรียน
ให้เป็นที่พอใจของผู้เรียน เป็นการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจ รวมทั้งใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในเนื้อหา ของชุดกิจกรรมการเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจั ยครั้ งนี้ผู้วิจั ยมีข้ อเสนอแนะที่คิด ว่า น่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และ
การศึกษาต่อไป ดังนี้
1. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
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2. การวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ อื่นๆ โดย
ปรับกิจกรรมให้มีความยากง่ายและเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
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NBUE014: การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ENGLISH CURRICULUM FOR THE STUDENTS
IN GRADE 4 ACCORDING TO THE BASIC EDUCATION CORE CURRICULUM B.E. 2551
สงา ทองดํารงชัย 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การพัฒนาหลักสู ตรภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อ สาร สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึก ษาปที่ 4 ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และศึกษาเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุมตัวอยางในการวิจัยเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองมะแซว
จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 30 คน โดยการสุม 1 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
ประสิ ท ธิ ผลของหลัก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ซึ่ ง มี ค า สัม ประสิ ทธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรีย นหลัก สูตรภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อ สาร เทากั บ 0.65 ทํ าการรวบรวมขอ มูลดว ยการจัดการเรีย นรูตาม
หลั ก สูต รภาษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่ อสารโดยใช ห ลัก สู ตรภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่อ สาร ในช วงระหว า งวั น ที่ 7 เดื อ น
พฤศจิกายน-วันที่ 13 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2559 ทําการวิเคราะหขอมูลสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใช
สถิติจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที (t-test Dependent)
ผลการวิจั ยสรุ ปได ดั งนี้ หลั กสู ต รภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปที่ 4
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และคาความสอดคลองเทากับ 1.00 ประสิทธิผลของหลักสูตร
ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อสารจากความสามารถในการสื่อสารภาษาอั งกฤษ เพื่อการสื่อสารภายหลั งจากการเรีย น
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.76 จากคะแนนเต็ม 30 เปรียบเทียบความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา ภายหลังการเรียนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ประสิทธิผลของหลักสูตร
Abstract

The purposes of this research were to develop the Communicative English Curriculum for the
students in grade 4 according to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551, to study the
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Communicative English Curriculum Efficiency by the ability in communicative English, by comparing the
ability in English Communicative and to study the attitude in the Communicative English learning. The
sample was a class of the students in grade 4 amounts of thirty students at Ban Nong Ma Saew school,
Ubol Ratchathani province by random search. The research tool was the Communicative English
Curriculum developed by the researcher which the reliability score at 0.65The research data collecting
method was the Communicative English Curriculum during November 17 - December 13, 2016. The
statistics used in data analysis were percentages, mean, Standard Deviation (S.D.), and dependent ttest.
The results exposed that the Communicative English Curriculum for the students in grade4
pass the average Propriety Standard score at 4.27 and Index of Item Objective Congruence (IOC) score
at 1.00, the Communicative English Curriculum efficiency by the English Communicative efficiency after
learning the Communicative English Curriculum for the students in grade 4 according to the posttest
mean score at 22.76 from the full mark at 30, the Communicative English ability increase the statistical
significance level of .05and the attitude questionnaire results showing the students in grade 4 at Ban
Nong Ma Saew School were highly pleased in learning the Communicative English to average mean
score at 4.27
Keywords: The Communicative English Curriculum Development, The Communicative English Curriculum
efficiency
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประชากรเป น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 พบวา สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ประจําปการศึกษา 2558 ประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มรอย เชน ชวงชั้นที่ 2 (ป. 6) ได
คา เฉลี่ย 40.31 ช วงชั้น ที่ 3 (ม. 3) ได คา เฉลี่ ย 30.62 ช วงชั้ นที่ 4 (ม. 6) ได คา เฉลี่ ย 24.98(สถาบั นทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน). 2559)
จากสาเหตุหลักๆ ที่คนไทยไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งมีแคการเรียน
การสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไวในแตละชวงชั้นการศึกษานั้นดังสถิติผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจําปการศึกษา 2558 พบวา ในชวงชั้นที่ 2 (ป. 6) ไดคาเฉลี่ย 40.31 ยังต่ํากวา
เกณฑ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน). 2559) พอสรุปปญหาของการเรียนภาษาอังกฤษ ได
3 ประการ ดังนี้ การแปลประโยคจากไทยเปนประโยคภาษาอังกฤษแบบตัวตอตัว (Word for Word Translation)การ
เขียนโครงสรางประโยค และ 3) การออกเสียงคําไมถูกตอง (วิษณุพงษ. 2553) เปนการสงผลตอเนื่องไปยังผูเรียนที่
ไมใหความใสใจอยางจริงจังกับภาษาอังกฤษ และจากการที่ประเทศไทยไดเขารวมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อเริ่มตนปพุทธศักราช 2559 ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีกระตือรือรนที่จะพัฒนาคุณภาพของประชากรในทุกๆ ดาน
อยางเต็มที่ ทําใหเกิดความคิดที่จะทําการวิจัยในดานการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปที่ 4 ดวยการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 12 ขั้นตอนของ
โอลิ ว า (Oliva. 1992) แนวคิ ด การพัฒ นาหลั ก สู ตรของ ฮิ ลดา ทาบา (Hilda Taba. 1962) และแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT (Communicate Language Teaching)
แนวคิ ด 12 ขั้ นตอนในการพั ฒนาหลัก สูต รของ โอลิ วา (Oliva. 1992) ได แก ขั้ นที่ 1) กํา หนดปรัช ญา
จุดหมายการศึกษาและความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรูขั้นที่ 2) วิเคราะหความตองการจําเปนของผูเรียนและสังคมขั้นที่
3) กับ 4) กําหนดวัตถุประสงคที่ไดจากขั้นที่ 1 และ 2 ขั้นที่ 5) การบริหารและนําหลักสูตรไปใช ขั้นที่ 6) กับ 7) การ
เพิ่มระดับจุดหมายของการเรียนการสอน ขั้นที่ 8) การเลือกกลวิธีการสอน ขั้นที่ 9) การเลือกวิธีการประเมินผลกอน
เรียน ขั้นที่ 10) การดํ าเนินการจัดการเรียนการสอน ขั้นที่ 11) เก็บ รวบรวมขอมูลการประเมินผลการเรียนการสอน
และขั้นที่ 12) การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ นํามาเปนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และแนวคิด 7 ขั้น การพัฒนาหลักสูตรของ Hilda Taba (1962) ซึ่งเปนนักพัฒนาหลักสูตรกลุมแนวคิดการบริหารเชิง
วิทยาศาสตรไดเขียนผลงานซึ่งเปนตําราเลมสําคัญเกี่ยวกับหลักสูตร คือ Curriculum Development: Theory and
Practice (1962) ซึ่งแสดงแนวคิดของตนเองไวอยางชัดเจนวา หลักสูตรการศึกษาควรมุงเนนไปที่การสอนใหผูเรียน
คิดมากกวาจะเปนการถายทอดขอเท็จจริง ไดแก 1) การวินิจฉัยความตองการ 2) การกําหนดวัตถุประสงค 3) การ
เลือกเนื้อหา 4) การจั ดองค ประกอบของเนื้อหา 5) การเลือกประสบการณการเรียนรู 6) การจั ดองค ประกอบของ
ประสบการณการเรียนรู และ7) การวินิจฉัยวาสิ่งที่จะประเมินคืออะไรและจะใชวิธีการและเครื่องมือใดในการประเมิน
ซึ่งถือไดวาหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการศึกษา และกระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเปนการเชื่อมโยง
ระหวางความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทางภาษา (Language Skill) และ ความสามารถในการ
สื่อ สาร (Communicative Ability) เพื่อ ให ผูเรี ยนสามารถเรีย นรูโ ครงสร างภาษาสื่ อสารหากไม มีก ารพั ฒนาด า น
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางเพื่อการสื่อสารแลวอาจจะเสียหรือพลาดโอกาสที่ดีไป
สรุปวาจะตองทําการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ไดตั้งวัตถุประสงคไว 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่อ พัฒ นาหลัก สูต รภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสาร สํ าหรั บนั กเรียนชั้น ประถมศึก ษาปที่ 4 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 4ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4ระหว า งก อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.3 เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิเคราะห
1. ผลการเรียนรูของกลุม
สาระภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
2. การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
3. ความตองการของผูเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
1. หลักการและเหตุผล
2. โครงสรางหลักสูตร
3. ความมุงหมาย
4. สาระสําคัญ
5. การจัดหนวยการเรียนรู
6. แผนการจัดการเรียนรู
7. กิจกรรมการเรียนรู
8. สื่อการสอนและอุปกรณการสอน
9. การวัดและการประเมินผล

ประสิทธิผลของหลักสูตร
1. ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2. เจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Curriculum) หมายถึง เอกสารที่
พัฒนาขึ้นมาเปนสาระเพิ่มเติม เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเนื้อหาจะเนนดาน
การพูดเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียนสําหรับใชในชีวิตประจําวัน ใหเหมาะสมกับมารยาท วัฒนธรรม และสถานการณ
ตา งๆ เป น การใช ภ าษาอั ง กฤษขั้ น พื้ นฐานในชี วิ ต ประจํ า วั นได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ทั่ว ไปของ
หลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระในการสื่อสารเรื่องที่โรงเรียน (At School) เรื่องที่ตลาด (At the market)
เรื่องอาชีพ (Occupation) และเรื่องงานอดิเรก (Hobbies)
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative English Competence) หมายถึง ผลจาก
การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการบอกความหมายของคําศัพทและสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทํากิจกรรม
ประจําวันในการใชชีวิตในโรงเรียนบอกความหมายของคําศัพทและสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินคาในตลาด เชน
อาหารผักผลไม เปนตน และเพื่อถาม-ตอบชนิด ราคาตางๆ บอกความหมายของคําศัพทและสนทนาภาษาอังกฤษ
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เกี่ยวกับประเภทตางๆ ของอาชีพและบอกความหมายของคําศัพทและสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชนิดตางๆ งาน
อดิเรก
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ระดับความรูสึกของนักเรียนที่ชอบหรือไม
ชอบตอการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในดานเนื้อวิชา ดานครูผูสอน ดานสื่อการสอนและดานการจัด
สถานที่ในการเรียน และดานการวัดและการประเมินผล
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเป นนั ก เรีย นระดับ ชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 4 ตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองมะแซว จังหวัดอุบลราชธานี ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน เปนเด็กนักเรียนชาย 16 คน และเด็กนักเรียนหญิง 14 คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยการสุมอยางงาย 1 หองเรียน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือทดลองหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังรายละเอียดตาราง 1
ตาราง 1 โครงสร า งหลั กสู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อสาร สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลาง พุทธศักราช 2551
ที่
หัวขอ/ตัวชี้วัด
1 ที่โรงเรียน (At school)

2 ที่ตลาด (At the
market)

3 อาชีพ (Occupations)

ตาราง 1 (ตอ)

จุดประสงคการเรียนรู
สามารถอานและเขียนคําศัพท
และบทสนทนา เกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรมประจําวันในการใช
ชีวิตที่โรงเรียน
สามารถอานและเขียนคําศัพท
และบทสนทนา เกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรมประจําวันในการใช
ชีวิตในเรื่องที่ตลาด

สาระสําคัญ
- การฝกทักษะการอานและเขียน
คําศัพท และบทสนทนา เกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรมประจําวันในการใชชีวิตใน
โรงเรียน
- การฝกทักษะการอานและเขียน
คําศัพท และบทสนทนา เกี่ยวกับ
สินคาในตลาด เชน อาหารผัก
ผลไม เปนตน และเพื่อถาม-ตอบชนิด
ราคาตางๆ
สามารถอานและเขียนคําศัพท การฝกทักษะการอานและเขียน
และบทสนทนา เกี่ยวกับการ
คําศัพท และบทสนทนาเกี่ยวกับ
ทํากิจกรรมประจําวันในการใช ประเภทตางๆ เรื่องอาชีพ
ชีวิตในเรื่องที่อาชีพ

ชั่วโมง
4

4

4
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จุดประสงคการเรียนรู
สาระสําคัญ
สามารถอานและเขียนคําศัพท การฝกทักษะการอานและเขียน
และบทสนทนา เกี่ยวกับการ
คําศัพท และบทสนทนา เกี่ยวกับชนิด
ทํากิจกรรมประจําวันในการใช ตาง ๆ ของงานอดิเรก
ชีวิตในเรื่องงานอดิเรก

ชั่วโมง
4

เครื่องมือรวบรวมขอมูล
1. แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ระดั บชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ดําเนิน การโดยการ
วิเคราะหจากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดานความรูความเขาใจในคําศัพท และดานการนําไปใชในการ
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นํามาจัดทําเปนแบบทดสอบชนิดปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
และชนิดจั บคูภ าพกับ คําศั พท 10 ข อ รวมทั้ งสิ้น 30 ขอๆ ละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 มีคา ความสอดคลอ ง
เทากับ 1.00
2. แบบสัง เกตความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อสารศึกษาวัตถุประสงค จากหลักสูต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ไดรับการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรแลวนํามาสรางเปนแบบ
สังเกตความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในดานความรูความเขาใจและการนําไปใชสําหรับบันทึกผล
คะแนนความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชวงระหวางการจัดการเรียนรู มีคาความสอดคลองเทากับ 1.00
3. แบบวัด เจตคติตอการเรีย นภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร ศึกษาหลัก สูตรภาษาอัง กฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ไดรับ
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรแลวนํามาสรางเปนแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพื่อวัดระดับความรูสึกชอบหรือไมชอบตอการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคาความสอดคลองเทากับ
1.00
การดําเนินการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไดศึกษาเอกสารและศึกษา
ความตองการของนักเรียนดังนี้
ศึกษาผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อ สาร จากคู มื อการจั ด การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษแนวใหม ตามกรอบอ างอิ งความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR) แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรูภาษาและภาษาตาง ประเทศ เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
วิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของชั้นประถมศึกษาปที่ 4
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สํารวจความตองการในหัวขอการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนบานหนองมะแซว จังหวัดอุบลราชธานี โดยการใชแบบสอบถามความตองการหัวขอการเรียนรู
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สรุปผลการวิเคราะหทั้งหมดมาวิเคราะหเปนแนวทางการสรางเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ดังตาราง 2
ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารหลักสูตร พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน และความตองการหัวขอการเรียนรู
และสาระ
กําหนดความมุงหมาย
ของหลักสูตรจากการวิเคราะห
หลักสูตร
1. เพื่อใหมีความสามารถในการ
สนทนาสื่อสาร
2. เพื่อใหมีทักษะในการออกเสียง
คําศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตอง
ตามแบบแผน
3. เพื่อใหบอกความหมายของคํา
ขอความและประโยคของการ
สนทนาได
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน
กําหนดเทคนิคการสอน

ความตองการหัวขอการเรียนรู
และสาระ

1. ขั้นเตรียมความพรอม (Warm
up)
2. ขั้นการนําเสนอ (Presentation)
3. ขั้นฝก (Practice)
4. ขั้นนําไปใช (Production)
5. ขั้นสรุป (Wrap up)

ตองการฝกทักษะการอานและเขียน
คําศัพท และบทสนทนา เกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรมประจําวันในการใชชีวิต
ในเรื่องที่โรงเรียน (At School)
เกี่ยวกับสินคาในตลาด เชน อาหาร
ผักผลไม เปนตน และเพื่อถาม-ตอบ
ชนิด ราคาตางๆ (At the market)
เกี่ยวกับประเภทตางๆ ของอาชีพ
(Occupation) และเกี่ยวกับชนิด
ตางๆ ของงานอดิเรก (Hobbies)

นําแนวคิดในตาราง 2 มาพัฒนาเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีโครงสรางดังนี้
หลักการและเหตุผล โครงสราง ความมุงหมายของหลักสูตร สาระสําคัญ การจัดหนวยการเรียนรู กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู แผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนและอุปกรณการสอน และการวัดและประเมินผล
2. การทดลอง
ทํ า ความเข า ใจกั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมป ที่ 4 โรงเรี ย นบ า นหนองมะแซว จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เกี่ ย วกั บ โครงสร า งหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รูปแบบการจัดการเรี ยนรู กิจกรรมการเรีย นรู วิธีการวัดและการ
ประเมินผล
ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
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ทําการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative English
Teaching: CLT) ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ดวยแผนการจัดการเรียนรู
ทั้งสิ้น 16 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 16 ชั่วโมง (16 วัน) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผูสอนใชแบบสังเกตความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อบันทึกผล
คะแนนความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนในแตละชั่วโมงที่มีกิจกรรมการเรียนรูดวย
ทําการทดสอบหลัง เรี ยน (Post-test) โดยใช แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนหลัก สูต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ใชแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังจากเสร็จสิ้นการสอบหลังสอน กับ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 4 โรงเรียนบานหนองมะแซว จังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ จํา นวน คา รอ ยละ คา เฉลี่ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติท ดสอบที (t-test) แบบ
Dependent
1. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตาม
หลักสูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐานพุทธศั กราช 2551 มีคา ความเหมาะสมอยู ในระดับมาก ที่คา เฉลี่ย เทากั บ
4.23 ถาพิจารณาตามรายการประเมิน พบวา แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ยเทากับ
5.00 เนื้อหามีประโยชนตอการนําไปใชจริง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 วัตถุประสงค
ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 แผนการจัดการเรียนรูของหลักสูตร ความยาว
ของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา เนื้อหามีความทันสมัยกับเหตุการณ และกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมใน
ระดั บมาก ที่ ค าเฉลี่ย เทา กั บ 4.00 ระยะเวลาในการเรีย นตามหลัก สู ตร และการวั ดและการประเมิ น ผลการเรี ย น
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.67
คาความสอดคลองของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ความสอดคลองเทากับ 1.0 คาเฉลี่ยความ
ยากงายเทากับ 0.65 และคาเฉลี่ยอํานาจจําแนกเทากับ 0.25
2. การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
2.1 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวาความสามารถ
ในการสื่อ สารของนัก เรีย นชั้น ประถมศึ กษาปที่ 4 โรงเรี ยนบา นหนองมะแซว จั งหวั ดอุ บ ลราชธานี กอ นการเรี ย น
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูในระดับพอใช ที่คาเฉลี่ยเทากับ 16.75 ไมพบอยูในระดับดีมาก และพบวา
ความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษของนัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปที่ 4 โรงเรีย นบ า นหนองมะแซว จั งหวั ด
อุบลราชธานี ภายหลังจากการเรียนรูหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับดีที่คาเฉลี่ยเทากั บ
22.76 และมีความสามารถในการสื่อสารอังกฤษอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 86.67
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2.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พบวาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหนองมะแซว จังหวัดอุบลราชธานี
ภายหลังการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพื่อให
เห็นการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความสามารถดานความเขาใจและ
ความสามารถด านการนํา ไปใช พบว า ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อ สารแบง จําแนกตาม
ความสามารถทั้งดา นความเขา ใจและความสามารถดานการนํ าไปใช ของนั กเรียนชั้นประถมศึ กษาปที่ 4 โรงเรีย น
บานหนองมะแซว จังหวั ดอุบ ลราชธานี ภายหลั งการสอนตามหลั กสูตรภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อสารสูง ขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การศึกษาเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ตามหลั ก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ภายหลั ง การจั ด การเรี ยนรู ต ามหลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา เจตคติจําแนกตามดานตอหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ถาพิจารณารายดาน พบวา ดานสื่อการสอนและดานการจัดสถานที่ในการเรียน
อยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นอีก 3 ดานอยูในระดับมากเจตคติตอเนื้อหาวิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยรวมอยู ในระดับมาก ที่ คาเฉลี่ ยเทากั บ 4.07 ถ าพิ จารณารายดา น พบว า เนื้ อหาวิช าทุ กดา นอยูใ นระดับ มาก
เจตคติตอครูผูสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 ถาพิจารณา
รายการ พบวา ครูมีทักษะในการใช ภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อสารชัดเจน ครูมาเขาสอนตรงเวลา ครูใหกํา ลังใจเมื่ อ
ผูเรียนประสบปญหาในการฝกทักษะ ครูมีวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย และครูใหความสนใจกับผูเรียนอยาง
ทั่ว ถึง ระดับ ของเจตคติ อ ยูใ นระดับ มากที่ สุด นอกนั้ น อยู ในระดั บ มาก เจตคติโ ดยรวมต อสื่ อการสอนและการจั ด
สถานที่เรียน อยูในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ถาพิจารณารายการ พบวา สื่อและอุปกรณในการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม ครู จัดสื่อการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิช า ระยะเวลาในการเรี ยนการสอนเหมาะสมและ
เพียงพอ และบรรยากาศในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นอยูในระดับมาก และ
เจตคติตอการวัดและการประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ยเทากับ
4.03 ถาพิจารณารายการ พบวา ทุกรายการประเมิน อยูในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคาความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยหลักสูตรประกอบดวย หลักการและ
เหตุผล โครงสรางของหลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร สาระสําคัญ การจัดหนวยการเรียนรู กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู แผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสื่อและอุปกรณการสอน และการวัดและประเมินผล
2. ความสามารถในการสื่อ สารภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อสารของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 4 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายหลังการเรียนรูโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอยูในเกณฑดีตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการที่คาเฉลี่ยเทากับ 22.76
3. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังการใชหลักสูตร
ภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร สํา หรับนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 4 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. เจตคติ ตอ การเรีย นภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารของนัก เรีย นชั้ นประถมศึก ษาป ที่ 4 ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ภายหลัง การจัดการเรียนรูตามหลั กสูต รภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ยเทากับ4.27
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อภิปรายผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ จากผลการวิจัย
พบว า หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
พุทธศัก ราช 2551 ผูเ ชี่ย วชาญดา นหลักสู ตรและการสอนทั้ง 3 คน มีค วามเห็ นว าหลัก สูต รภาษาอัง กฤษเพื่อ การ
สื่อ สารมีค วามเหมาะสมอยู ในระดั บ มาก ในด า นเนื้ อหาเรี ยงลํ าดั บ จากงา ยไปหายาก เนื้ อ หามีป ระโยชน ต อการ
นําไปใชจริง แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาวัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูของหลักสูตร ความยาว
ของเนื้ อ หาเหมาะสมกั บ เวลา เนื้ อ หามี ค วามทั น สมั ย กั บ เหตุ ก ารณ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวั ด และการ
ประเมินผลการเรียน และระยะเวลาในการเรียนตามหลักสูตร
จากการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเปนการเชื่อมโยงระหวางความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทางภาษา
(Language Skill) และ ความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Ability) ดังนี้
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางพบวามีคะแนนภายหลังการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา กอนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูใน
ระดับพอใช ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารและความตองการของผูเรียนในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ที่พบวา
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ประจําปการศึกษา 2558 ของระดับประเทศไทยมีคาเฉลี่ยที่ต่ํากวาเกณฑ ที่คาเฉลี่ยเทากับ 40.31 ยิ่งชวงชั้นสูงขึ้นยิ่ง
มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ําลง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน): 2559)
จากการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบวาอยูในระดับดี สืบเนื่อง
จากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นมาครั้งนี้ สงผลตอทักษะความรู ความเขาใจ และการนําไปใช
ทํา ให ก ลุม ตั วอยา งมีทั ก ษะทางดา นภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารเพิ่ มขึ้ น สอดคลอ งกับ ผลการวิ จัย ของ ศั ก ริน ทร
ชนประชา (2550) ที่ไดทํา การศึกษาเกี่ย วกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการศึกษานอกระบบสําหรับครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา หลักสูตรสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สืบเนื่องจากการใชกิจกรรมการเรียนรู อันกอใหเกิดความตื่นตัว ตื่นเตน เราใจ
ในสื่อการเรียนการสอน และใสใจเปนพิเศษ
จากการศึกษาเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา มีความรูสึกชอบโดยรวมตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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อยูในระดับมาก จากผลการวิเคราะหแบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารซึ่งจําแนกตามดานตางๆ
ที่สอดคลองและเหมาะสมกับหลักสูตร สงผลใหผูเรียนเกิดความรูสึกชอบตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อันสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่สอดคลองกับแนวคิด 12 ขั้น ของ
การพัฒนาของโอลิวา (Oliva. 1992)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการใชผลการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควรฝกทักษะใหครบทั้ง 4 ดาน ไดแก การฟ ง
การอาน การพูด และการเขียน
2. ควรปรับระยะเวลาในการฝกทักษะแตละดานใหมากขึ้น
3. ควรวั ด และประเมิ น ผลหลั ง การฝ ก ทั ก ษะแต ล ะขั้ น ตอนการสอน และแก ไ ขให นั ก เรี ย นทั น ที
ใหนักเรียนรูถึงขอผิดพลาด พรอมทั้งแนะนําใหฝกตอไป
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
นําหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการฝกทักษะในสาระการเรียนรูอนื่ ๆ ได
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NBUE015: การศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เวลา ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
A STUDY OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT ON TIME OF
PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS OF BANYANGSOONG SCHOOL, KANCHANABURI
PROVINCE BY USING THE SKILLS PRACTICE
บุษกร รักเรืองรอง *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิธีการศึกษาได้จากประชากรทั้งหมดที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 24 คน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 17 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน ควอไทล์ โดยใช้ Wilcoxon Signed-rank test โดยนาไปทดลอง (Try-out) กับ
กลุ่มประชากรทดลองสอบ จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ ค่าความ
เที่ยงตรง ตั้งแต่ 0.80-1.00 ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.43-0.77 ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.23-0.43 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์รายบุคคล เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ตั้งแต่
ร้อยละ 26.70-60.00
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
Abstract
This research aims to study and compare the achievement of Mathematics learning
achievement on Time of the students in Grade-4 in Banyangsoong school, Kanchanaburi Province by
using an exercise, from the 24 students in Grade-4 in Banyangsoong school, Kanchanaburi province.
The collected data were analyzed by percentage, median and quartile deviation (Wilcoxon Signed-rank
test) by bringing to trial (try-out) with 30 students group test to find the content validity of the test as
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shown by the IOC index ranged from 0.80 to 1.00, It’s difficulty indices were in the range of 0.43 to 0.77,
It’s discriminating indices were in the range of 0.23 to 0.43 and reliability value equal 0.82.
From the results:
1. The achievement of the mathematics learning achievement on Time of the students in
Grade 4 of Banyangsoong school, Kanchanaburi Province by using the skills practice the percentage of
student increased in the range of 26.70 to 60.00.
2. The achievement of the mathematics learning achievement on Time for students in
Grade 4 of Banyangsoong school by using the skills practice was after studying was higher than before
studying at the .01 level of significance.
Keywords: Practices in teaching Mathematics.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2551: 1) กล่าวถึง บทบาทความสาคัญของ
คณิตศาสตร์ คือเมื่อนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์แล้วนั กเรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ทาให้สามารถคาดเดาสถานการณ์ วางแผน
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สภาพการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง มีผลการประเมินคุณภาพ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับต่า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2558) ซึ่งผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติอยู่ที่
ร้อยละ 43.47 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ . 2558) แต่โรงเรียนบ้านยางสูง ปีการศึกษา 2558 พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2558) เมื่อเทียบกับคะแนน
เฉลี่ ยระดับ ชาติ คื อได้คะแนนเฉลี่ย ร้อ ยละ 37.76 และจากการศึ กษาหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ต้องการที่จะมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณภาพเมื่อจบช่วงชั้นที่ 2 โดยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานที่กาหนด และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นชั้นเริ่มต้นของช่วงชั้นที่ 2 ดังนั้น นักเรียนจาเป็นต้องมีความรู้
พื้นฐานเพื่อเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จึงพอสรุปถึง
ปัญหาได้คือ สภาพปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง
จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนขาดความรู้พื้นฐาน ขาดทักษะการคิดคานวณ โจทย์ปัญหา ปัญหาที่สาคัญที่สุด คือ เรื่อง
เวลา นักเรียนอ่านและเขียนบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาไม่ได้ หาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา และหาคาตอบ
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เกี่ยวกับเวลาไม่ได้ ส่งผลกระทบให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ประสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ถ้าไม่เร่งแก้ไขจะส่งผลกระทบให้นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับต่า จากการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ต้องอาศัยการฝึกทักษะกระบวน
การคิดซ้าๆ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิดให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไป
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ตามแนวคิด ทฤษฎี Connectionism ของธอร์นไดท์ คือ กฎของการฝึกฝนหรือการกระทาซ้า โดยกล่าวว่า การ
ตอบสนองของสิ่งเร้าบ่อยครั้งเท่าใด ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้นเท่านั้น จึงส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ประกอบการจัดการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนบ้านยางสูง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา หมายถึง เอกสารชุดฝึกทักษะที่ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น จานวน 11 ชุด แต่ละ
ชุดประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่องของแบบฝึก
2. คาชี้แจง คาแนะนา สาหรับนักเรียน
3. แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมเฉลยคาตอบ
4. คาอธิบายเนื้อหาสาระความรู้ของเรื่องที่เรียนในชุดนั้นๆ  พร้อมตัวอย่างและสรุปคาอธิบาย
5. แบบฝึกทักษะ พร้อมเฉลยคาตอบ
6. แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมเฉลยคาตอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา หมายถึง คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษานี้ ได้แ ก่ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 4 โรงเรี ยนบ้า นยางสูง จั งหวั ด
กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวลา เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 17 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาสอนทั้งหมด 17 ชั่วโมง
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้นมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ จากเอกสาร ตารา งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียนและเนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อกาหนดขอบเขตเนื้อหา
1.3 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ที่จะนามาสร้าง
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง
1.4 กาหนดโครงสร้างรายวิชา โดยแบ่งเป็นชั่วโมง/เรื่อง/เนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
โดยศึกษาจากหลักสูตรและหนังสือแบบเรียนว่าหลักสูตรกาหนดให้นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง
1.5 วางแผนกาหนดรูปแบบตามหลักการและลาดับขั้นตอน ในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ
ว่าควรจัดกิจกรรมและเนื้อหาในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กาหนดไว้ โดยวางโครงเรื่องที่จะเรียน
เป็นลาดับก่อนหลังจากง่ายไปหายาก
1.6 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามรูปแบบและหลักการ จานวน 11 ชุด
1.7 นาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การใช้สื่อการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ตามหลักการสร้าง ความสอดคล้องระหว่างข้อมูลกับจุดประสงค์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ คือ 0.80-1.00
1.8 นาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 11 ชุด มาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
1.9 นาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ
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1.10 นาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์มาปรับปรุงอีกครั้ง แล้วนาไปใช้จัดการเรียนการ
สอนกับกลุ่มประชากรทั้งหมด คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านยางสูง
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 24 คน
2. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ
2.2 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อวางแผนการออก
ข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
2.3 เลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัด คือแบบทดสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก นามาสร้างแบบทดสอบ โดยกาหนดขอบเขตให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ จานวน 30 ข้อ
2.4 นาแบบทดสอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) ความเหมาะสมของสัดส่วนจานวนข้อของแต่ละเนื้อหา ความเหมาะสมของสานวนภาษาที่ใช้ในข้อ
คาถามและตัวเลือกของแบบทดสอบแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญระบุความสอดคล้องของแบบทดสอบกับเนื้อหา
2.5 นาแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ นาไปทดสอบกั บ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30
คน นาผลการตอบแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนโดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน มาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
ใช้สูตร KR-21
2.6 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้คุณภาพของแบบทดสอบ คือ ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.43-0.77 ค่าอานาจจาแนก (r)
ตั้งแต่ 0.23-0.43 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.82
2.7 หลังจากผ่านกระบวนการสร้างและหาคุณภาพตามลาดับขั้นแล้ว จึงนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองกับกลุ่มประชากรทั้งหมด คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านยางสูง จานวน 24 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง
18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ ง เวลา ไปทดสอบกั บ
นักเรียน รวบรวมบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคลไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest)
2. ผู้วิจัยดาเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 11 เรื่อ ง เวลา ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ านวน 17 แผน แล้ว บั น ทึ ก คะแนนเป็ น
รายบุคคลไว้
3. เมื่อสอนครบตามกาหนดการสอนแล้วให้นักเรียน ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา รวบรวมบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคลไว้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test)
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4. นาคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของคะแนนสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยใช้แ บบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Average)
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Deviation quartile)
4. ค่าความสอดคล้องจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruence)
5. ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Difficulty)
6. ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Discrimination)
7. ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Reliability)
8. ค่ามัธยฐาน (Median)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว่ า งคะแนนแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา รายบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ร้อยละ
26.70-60.00 ตามที่แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
นักเรียน คะแนน คะแนน
ผลต่าง
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน
1
17
26
9
2
11
21
10
3
12
20
8
4
5
22
17
5
4
18
14
6
13
24
11
7
16
28
12
8
9
19
10
9
7
22
15

ร้อยละ
30.00
33.30
26.70
56.70
46.70
36.70
40.00
33.30
50.00

นักเรียน คะแนน คะแนน
ผลต่าง
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน
13
12
27
15
14
15
29
14
15
9
20
11
16
11
25
14
17
10
26
16
18
12
27
15
19
9
25
16
20
4
22
18
21
4
18
14

ร้อยละ
50.00
46.70
36.70
46.70
53.30
50.00
53.30
60.00
46.70
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ตาราง 1 (ต่อ)
นักเรียน คะแนน คะแนน
ผลต่าง
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน
10
7
21
14
11
13
22
9
12
2
13
11

ร้อยละ
46.70
30.00
36.70

นักเรียน คะแนน คะแนน
ผลต่าง
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน
22
18
29
11
23
6
21
15
24
7
24
17

ร้อยละ
36.70
50.00
56.70

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ได้ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามที่แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
การทดสอบ
จานวน (N)
ก่อนเรียน
24
หลังเรียน
24
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Mdn
9.5
22.0

Mean Rank
12.50

Sig
.000**

อภิปรายผล
จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านยางสูง จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 24 คน ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์รายบุคคล
ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ร้อยละ 26.70-60.00 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ ความชานาญ จนเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี Connectionism ของธอร์นไดท์ คือ กฎของการฝึกฝนหรือการ
กระทาซ้า โดยกล่าวว่า การตอบสนองของสิ่งเร้าบ่อยครั้งเท่าใด สิ่งนั้นจะอยู่คงทน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่เรียนมากขึ้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ในข้อ 1 เช่นเดียวกับ มาลินี คาชมพู (2556) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดนครราชสีมา จากการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับ กุหลาบ สีชาลี (2556)
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ได้พัฒนาชุด ฝึกกิจกรรมการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ภายหลังจากการนาชุดฝึก
กิจกรรมการสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในแต่ละวิชาที่เรียนนั้น มีความยากง่ายแตกต่างกัน ทั้งในการเรียน การปฏิบัติ โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์ ผู้เรียนควรฝึกทาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชานาญ เมื่อผู้เรียนเกิดความรู้
ความชานาญ ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นก่ อ นเรี ยนและหลัง เรีย นมีค วามแตกต่ างกั น กล่า วคื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อ นเรี ย น
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินตนา เจริญชัย (2553) จากผลการวิจัย
การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี อุ่นสี (2552) ผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
เรื่อง บทประยุกต์ หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
หลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ในการนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรให้
เข้าใจอย่ างละเอีย ดถี่ถ้ วน รวมทั้ งจัด เตรีย มอุป กรณ์ ให้พร้ อม เพีย งพอกั บจานวนผู้เรีย น เพื่อประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. การจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ต้องอาศัยการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิดซ้าๆ  หากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาตอนใด ไม่ควรข้ามเนื้อหานั้นไป ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึกทา
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องนั้นซ้าๆ  เพราะการฝึกทาซ้าๆ  จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในเรื่องนั้นมาก
ยิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนา ให้กาลังใจและยกย่องชมเชยแก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เกิดความภาคภูมิใจ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในแบบอื่นๆ  เพื่อศึกษาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและได้ผลเป็นอย่างไร
2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ นาไปใช้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เช่น เรขาคณิต พื้นที่ การตวง เศษส่วน เป็นต้น
หรือนาไปใช้กับระดับชั้นอื่นๆ  ตามเนื้อหาสาระ เช่น ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การอ่านและการเขียนจานวน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้น เพื่อศึกษาว่ามีความเหมาะสมและ
ได้ผลเป็นอย่างไร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1474

24 มีนาคม 2560

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กุหลาบ สีชาลี. (2556). พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง.
จินตนา เจริญชัย. (2553). พัฒนาแบบฝึก เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
(ภูเงินประชานุกูล) จังหวัดสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน. ขอนแก่น: สาขาวิชาการพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
อีสาน.
มาลินี คาชมพู. (2556). ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดนครราชสีมา จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
มาลิ นี อุ่ น สี . (2552). การพั ฒนาชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งบทประยุ ก ต์ ชั้ น
ประถมศึกษาที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน. อุบลราชธานี: บัณฑิตมหาลัย มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2558). ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ: สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), URL: http://www. http://www.onetresult.niets.or.th, สืบค้นเมื่อ
20/05/2559.
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NBUE016: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคู ณ และการหาร
เศษส่วน ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนวั ดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจั น จั งหวั ด
สิงห์บุรี จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON ADDITION, SUBTRACTION, MULTIPLICATION
AND DIVISION OF FRACTIONS OF PRATHOMSUKSA 5 AT WATSING SCHOOL IN KHAI
BANG RACHAN DISTRICT, SINGBURI PROVINCE THROUGH A SET OF PRACTICES
OF MATHEMATICS LEARNING
วรธน เกสแก้ว *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิธีการศึกษาได้จากประชากรทั้งหมดที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ จานวน 20 ชั่วโมง และค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัดและแบบฝึกเสริมทักษะกับตัวชี้วัด มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความ
ยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.43-0.77 ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22-0.48 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
เท่ากับ 0.84 และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ Nonparametric
Statistics แบบ Wilcoxon Signed-rank test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ร้อยละ 30.00-56.70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แ บบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน, แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
Abstract
This research aims to study and compare the mathematics learning on addition, subtraction,
multiplication, division of fractions of Prathomsuksa 5 students after learning through the exercises for
practicing math skills. The population included 9 Prathomsuksa 5 students at Wasting school in the 2rd
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semester of 2016 academic year. The instrument used for this research was the exercise for practicing
math skills the statistics used in analyzing data including the correspondence between the tests to
measure skills and training metrics. Is between 0.67-1. The difficulty (p) ranged from 0.43 to 0.77,
discrimination (r) between 0.22 to 0.48 and the reliability of the test was 0.84, compare the difference in
test scores to measure student achievement with Nonparametric statistics from Wilcoxon Signed-rank
test.
The results revealed that:
1. The individual student’s learning achievement on subtraction, multiplication and
division of fractions from practice to strengthen Math skills of learning was increased from 30.00 to 56.70
present.
2. The students’ learning achievement from using the exercise was higher than before
learning at .01 level of significance.
Keywords: Addition Subtraction Multiplication and Division Fractions, Practice to strengthen math skills.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ของมนุ ษ ย์ ท าให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ทาให้
สามารถคาดการณ์ว างแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปั ญหาอย่างถูกต้ อ ง คณิต ศาสตร์จึง มีประโยชน์ต่อ การดารงชีวิ ต
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ .
2546: 1) การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีความสาคัญต่อการแก้ปัญหาซึ่งเป็นศักยภาพทางสมองในด้าน
การคิด การให้เหตุผล และยังพื้นฐานการเรียนรู้ของวิชาแขนงต่างๆ การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ต้องอาศัยการฝึกทักษะกระบวนการคิดบ่อยๆ โดยใช้แบบฝึกทักษะ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
สภาพการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ มีผลการประเมินคุณภาพใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับต่า คือมีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.41 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยต่ามาก
เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ (ภาษาไทยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 48.54 วิ ท ยาศาสตร์ เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ 36.48 และ
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยร้อยละ 33.12) นอกจากนี้ผู้ทาวิจัยได้ทาการศึกษาสภาพปั ญหาจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
พบว่า สภาพปัญหาทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีหลายประการ เช่น เรื่องทักษะการคิดคานวณ
เรื่องโจทย์ปัญหา เรื่อง เศษส่วน และพบว่า ปัญหาเรื่องเศษส่วนเป็นปัญหาที่สาคัญ นักเรียนบวกลบเศษส่วนที่มีตั ว
ส่วนมีค่าไม่เท่ากันไม่คล่อง ขาดความรู้พื้นฐานเรื่องเศษส่วน ส่งผลกระทบให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ค่อนข้างต่า
จากสาเหตุดังกล่าว ถ้าไม่เร่งแก้ไข จะส่งผลกระทบให้นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่า มีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ไม่สามารถน าคณิต ศาสตร์ไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น และใช้ ใ นการศึ ก ษาต่อ ได้ จากทฤษฎี
Connectionism ของธอร์นไดท์ คือ กฎของการฝึกฝนหรือการกระทาซ้า โดยกล่าวว่า การตอบสนองของสิ่งเร้า
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บ่อยครั้งเท่าใด ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้นเท่านั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าแบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ จะสามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ
การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ประกอบการจัดการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก
การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หมายถึง บทเรียนฝึกประสบการณ์ทางทักษะคณิตศาสตร์ ที่ผู้ทาวิจัย
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการ
หารเศษส่วน ใช้คู่กับหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกเสริมทักษะนี้ นักเรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ มีเฉลยคาตอบที่ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้
1. ชื่อเรื่องของแบบฝึก
2. คาชี้แจง คาแนะนา สาหรับนักเรียน
3. แบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมเฉลยคาตอบ
4. คาอธิบายเนื้อหาสาระความรู้ของเรื่องที่เรียนในชุดนั้นๆ พร้อมตัวอย่างและสรุปคาอธิบาย
5. แบบฝึกเสริมทักษะ พร้อมเฉลยคาตอบ
6. แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมเฉลยคาตอบ
7. บรรณานุกรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอ
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ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
วัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งการบวก การลบ การคู ณ และการหารเศษส่ ว น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การ
คูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
1.3 วิเคราะห์หลักสูตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 กาหนดเนื้อหา ผู้วิจัยได้กาหนดเนื้อหาไว้ 15 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนมีค่าเท่ากัน
ชุดที่ 2 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากัน
ชุดที่ 3 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากัน
ชุดที่ 4 สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกเศษส่วน
ชุดที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน
ชุดที่ 6 โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
ชุดที่ 7 การคูณเศษส่วนด้วยจานวนนับ
ชุดที่ 8 การคูณจานวนนับด้วยเศษส่วน
ชุดที่ 9 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
ชุดที่ 10 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน
ชุดที่ 11 การหารเศษส่วน
ชุดที่ 12 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน
ชุดที่ 13 การบวก ลบ และคูณเศษส่วนระคน
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ชุดที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ และคูณเศษส่วนระคน
ชุดที่ 15 แบบรูปและความสัมพันธ์
1.4 นาแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านหลักสูตร ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การใช้สื่อการสอนเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการ
สร้าง ความครอบคลุมเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างข้อมูลกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสานวนภาษาที่ใช้ ได้ค่า
ตั้งแต่ 0.67-1.00 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
2. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน มีขั้นตอน
การสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อวางแผนการออกข้อสอบให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
2.2 ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เลือกวิธีทดสอบแบบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สร้างแบบทดสอบจานวน 30 ข้อ
2.3 นาแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของสัดส่วนจานวนข้อของแต่ละเนื้อหา ความ
เหมาะสมของสานวนภาษาที่ใช้ในข้อคาถามและตัวเลือกของแบบทดสอบ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญระบุความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบกับเนื้อหาผลการเรียนรู้ที่ กาหนดเพื่อหาค่า IOC ได้ค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
2.4 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คุณภาพของแบบทดสอบ คือ ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.43-0.77 ค่าอานาจจาแนก (r)
ตั้งแต่ 0.22-0.48 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.84
2.5 หลังจากผ่านกระบวนการสร้างและหาคุณภาพตามลาดับขั้นแล้ว จึงนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองกับประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดสิงห์ จานวน 9 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ไปทดสอบกับนักเรียน รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test)
2. เมื่อสอนครบตามกาหนดการสอนแล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Average)
3. ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Deviation quartile)
4. ค่าความสอดคล้องจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruence)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560
5.
6.
7.
8.

1480

24 มีนาคม 2560

ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Difficulty)
ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Discrimination)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Reliability)
ค่ามัธยฐาน (Median)

สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก
การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบ
การจัดการเรียนรู้
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Median

คะแนนก่อนเรียน
20
11
16
9
12
14
10
8
10
11

คะแนนหลังเรียน
29
23
27
24
21
28
24
25
24
24

ผลต่าง
9
12
11
15
9
14
14
17
14
14

ร้อยละ
30.0
40.0
36.7
50.0
30.0
46.7
46.7
56.7
46.7
46.7

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวนทั้งหมด 9 คน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบ
การจัดการเรียนรู้ ผลการทดสอบก่อนเรียน ปรากฏว่า มีค่า Median เท่ากับ 11 และผลการทดสอบหลังเรียน มีค่า
Median เท่ากับ 24
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรี ยนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ประกอบการจัดการเรียนรู้
การทดสอบ
จานวน (N)
ก่อนเรียน
9
หลังเรียน
9
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Mdn
11
24

Mean Rank
5.00

Sig
.007

จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ ได้ผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
อภิปรายผล
จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริม ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ
การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จานวน
นักเรียน 9 คน ปรากฏว่าผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการใช้แบบฝึก
เสริ มทัก ษะคณิต ศาสตร์ป ระกอบการจัด การเรีย นรู้ เพิ่ มขึ้น ตั้ง แต่ ร้อยละ 30.00-56.70 ซึ่ง ผลการวิจัย ในครั้ง นี้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ นัชนันท์ กมขุนทด (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาสมการคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.80/75.93
ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน 75/75 ที่ กาหนดไว้ และผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนการแก้ โจทย์ ปัญ หาสมการคณิ ตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หลังจากใช้แบบฝึกทักษะ ทั้งนี้เพราะเป็นไปตาม
แนวคิด ทฤษฎี Connectionism ของธอร์นไดท์ คือ กฎของการฝึกฝนหรือการกระทาซ้า โดยกล่าวว่า การตอบสนอง
ของสิ่งเร้ามากบ่อยครั้งเท่าใดสิ่งนั้นจะอยู่คงทน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
การเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนก่อ นเรียนและหลัง เรี ยนที่ ใช้ แบบทั กษะมีค วามแตกต่า งกั น
กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 มีผลการศึกษาความแตกต่างของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ ก่อนเรียน
มีคะแนนต่าสุด 8 คะแนน คะแนนสูงสุด 20 คะแนน ค่ามัธยฐาน 11 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนมีคะแนนต่าสุด 21 คะแนน คะแนนสูงสุด 29 คะแนน ค่ามัธยฐาน 24 และมีผลการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
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สมหมาย ศุภพินิ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เป็นแบบฝึกที่เข้าใจง่าย โดยเริ่มจากง่ายไปยาก เหมาะสาหรับเด็กที่มี
พื้น ฐานไม่ ค่อ ยดี เด็ ก สามารถเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเองทั้ ง ในห้อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น จึ งท าให้ สามารถแก้ ปั ญ หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ศึกษาผลการวิจัยและควรนาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับ
โรงเรียนอื่นๆ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ไปทาการศึกษาทดลอง
กับหน่วยอื่นๆ หรือระดับชั้นอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กับรูปแบบการสอนอื่น ๆ
3. ควรนารูปแบบและกระบวนการศึกษาทดลองโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะในครั้งนี้ไปทาการทดลองกับเนื้อหาวิชาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารอ้างอิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี. (2559). รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจาปีการศึกษา
2558. สิงห์บุร:ี ฝ่ายวัดผลประเมินผล.
นัชนันท์ กมขุนทด. (2553). การศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงราย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย.
สมหมาย ศุภพินิ. (2551). การศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
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NBUE017: การศึ ก ษาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1จากการใช้กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
THE STUDY ON SCIENTIFIC SOLVING PROBLEMS ABILITY OF THE PRATHOMSUKSA
1 STUDENTS THROUGH SCIENCE PROJECT ACTIVITIES PRACTICE IN TEACHING
นงลักษณ์ อ่่าช้าง 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
ผู้อ่านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 แบบการจัดกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบความสามารถระหว่างก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จ่านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือการจัดกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ทั้งหมด 4 แผน โดยการท่าการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดกิจกรรมประกอบการสอน ขั้นสร้างบรรยากาศ
ในชั้น เรี ยน ขั้ น กระตุ้ นให้เ กิ ดความสนใจ ขั้ นเลือ กหั วข้ อ และระยะที่ 2 ขั้ นสร้า งโครงร่า งของกิจ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามหัวเรื่อง ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานสู่ชั้นเรียน ขั้นกระบวนการย้อนกลับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ท่าการทดลองระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม
2559 รวม 18 ชั่วโมง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติเช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ จ่านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t–test Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการใช้
กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเมินโดยครูผู้สอน ระยะที่ 1 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน ได้
11 คะแนน ระยะที่ 2 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน ได้ 13 คะแนน จากการใช้กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจาก
การใช้กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
ค่าส่าคัญ: ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ การใช้ กิ จ กรรมประกอบการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์
Abstract
The purpose of this research were to study the learning achievement of material near by the
student in Science Project by real situation and compare between pre-test and port teat. Samples were
30 Prathomsuksa 1 students. Tool used in research activities as composed of 4 lesson plans on projects,
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by experimented 2 steps: the first step was setting activities for teaching, the atmosphere in the
classroom to stimulate interest. The accord step was seating the outline of the project activities. Perform
the experiments between 1 November 2515 and 31 January 2516, total by 18 hours. Statistical Analysis
of Variance data Analysis include the number of average, Standard Deviation, and dependent (t–test).
The results were as follows:
1. Management Activity in Science project consist of evaluation at the real situation that
making development of knowledge in Science solving problem in the first step, the students got 11 points
from 16 point, and in the second step they got 13 point from 16 point.
2. The students ability in solving problem after learning by using the Science project was
higher than before learning at .01 level of significance.
Keywords: Scientific Solving Problems Ability, Activities Practice In Teaching
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การน่าแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา”เข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) (ทิศนา แขมมณี. 2551: 7) พื้นฐานแนวคิดการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริม
การศึกษาเกิดจากความพยายามของนักการศึกษาหลายท่านซึ่งใช้หลักในการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับครูให้เด็กท่ากิจกรรมที่มีการวางแผนลงมือปฏิบัติและสรุปทบทวนเปิด
โอกาสให้เด็กท่ากิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรายบุคคลใช้ทักษะการสื่อสารได้ท่างานที่ตนริเริ่มตัวอย่างเช่นหลักสูตร
ไฮสโคป (High Scope) (Dr. David Weikart. 2505) การสอนแบบโครงการ (Project Approach) (William Heard
Kilpatrick) การสอนภาษาโดยองค์รวม (Whole Language) (Judith Newman) นักการศึกษาเชื่อว่าการเรียนรู้โดย
การที่เด็กได้เล่นสัมผัสลงมือกระท่าด้วยตนเอง (Active Learning) เป็นปัจจัยส่าคัญของการพัฒนาเด็กให้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพและตอบสนองความแตกต่างของเด็กแต่ละคนบทบาทครูจะเปลี่ยนจากการสอนเพื่อให้กับเด็กโดยตรง
เป็นผู้อ่านวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกเชื่อมโยงความคิดและสังเกตเด็ก
ตามสภาพจริงเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ ซึ่งยึดหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) และทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) กิจกรรมโครงงาน
เป็นกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยบูรณาการสาระความรู้ต่างๆ ที่อยากรู้ให้เอื้อต่อ
กันหรือร่วมกันสร้างเสริมความคิดความเข้าใจความตระหนักทั้งด้านสาระและคุณค่าต่างๆ ให้กับผู้เรียนโดยอาศัย
ทักษะทางปัญญาหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และทักษะขั้นสูงที่จ่าเป็นอย่างยิ่งใน
การคิดอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ เป็นต้น
ปรัชญาของการเรียนรู้แบบกิจกรรมประกอบการสอน คือ “ทุกสถานที่คือห้องเรียนทุกสถานการณ์ คือ การ
เรียนรู้ทุกคนคือครูทั้งหมดคือกิจกรรมการเรียนรู้แบบกิจกรรมประกอบการสอน” (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2548) เรียนรู้
แบบโครงงาน จึงเป็นการระดมสรรพก่าลังทางการศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านผนวกกับภูมิปัญญาสากลจาก
ต่าราเรียนภายใต้การร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่าย เช่น กิจกรรม โครงงานประเภทส่ารวจผู้เรียนต้องปฏิบัติการใน
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ภาคสนามเพื่อส่ารวจข้อมูลที่ต้องการจากบุคคลต่างๆ ในพื้นที่แล้วสรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่มีอยู่ในต่ารา
หรือสรุปข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การจัดท่ากิจกรรมโครงงานผู้เรียนต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่อตนเองจึงจะท่าโครงงานได้ส่าเร็จที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญโดยแท้จริง เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากผู้เรียนเป็น
ผู้เลือกเป็นผู้วางแผนและเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ปฏิบัติในภาพความเป็นจริงได้รับประสบการณ์ตรงได้ท่า
กิจกรรมที่ตนเองมีความสามารถสนใจใคร่รู้ ได้มีโอกาสพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จากการท่างานร่วมกับผู้อื่นได้
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เนื่องจากการท่างานเป็นกลุ่มท่าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกันได้ฝึกการประเมินตนเองรู้จักตนเอง ดังนั้น การให้นักเรียนท่ากิจกรรมโครงงานจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้ วยตนเองและปฏิบัติเองช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ ได้ฝึกการ
ท่างานกลุ่ม ได้ฝึกทักษะกระบวนการในการค้นคว้า เช่น การสังเกต การวัด การส่ารวจ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ
การทดลอง การรวบรวมข้อมูล การหาข้อสรุปการอภิปรายของสมาชิกในกลุ่ม การวางแผน การท่างาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การน่าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงรูปแบบจ่าลอง การจัดนิทรรศการ การเขียนในรูปของแผนภูมิ
แผนผัง การเขียนรายงาน หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดท่าแผนโครงงาน การแสดงละคร การแสดง
บทบาทสมมติ เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ปัญหาที่เขาสนใจและอยากรู้ค่าตอบ จึงได้ท่าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจจากเรื่องต่างๆ ที่ได้เรียนมา ใช้กระบวนการและทักษะต่างๆ ที่เป็น
พื้น ฐานภายใต้ การให้ค่ าแนะน่า ปรึ กษาและการดู แลของครู หรื อเชี่ย วชาญในเรื่ องนั้น ๆ การประเมิ นสภาพจริ ง
มีลกั ษณะเด่นตรงที่เน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนและประสิทธิภาพเรียนการสอนเป็นส่าคัญ โดยการทดสอบ
จะต้องครอบคลุมสภาพจริงและสอดคล้องกับการแสดงออกของนักเรียนทั้งกระบวนการและผลผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
แฟ้มสะสมงาน การบันทึกความเห็น แบบส่ารวจ รายงาน นิทรรศการ และโครงงาน และการเขียนในรายวิชาต่างๆ
การประเมินตามสภาพจริงนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมากระหว่างนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคนให้น่าไปสู่ที่คุณภาพตามต้องการในทศวรรษหน้า โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารความ
ร่วมมือกันและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาว่าการจัดกิจกรรมประกอบการสอนมีผลด้านการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็น
แนวทางในการน่ า มาปฏิ บั ติ กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท่ า กิ จ กรรมประกอบการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จากการใช้กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนการท่ากิจกรรมและ
หลังการท่ากิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยอาศั ย ทฤษฎี การสร้ า งความรู้
(Constructivism) ของ Jean Piaget คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยได้น่ากิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ท่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และมีครูเป็นผู้ให้ค่าแนะน่ารวมทั้งให้ค่าปรึกษาในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้การศึกษาค้นคว้านั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์
และมีการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนซึ่งเป็นการประเมินการกระท่าการแสดงออกหลายๆ ด้าน ของผู้เรียน
ตามสภาพจริงความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกโดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้ผลิตความรู้ได้มี
โอกาสฝึกปฏิบัติจริงได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ
การจัดกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์
1. ขั้นสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
2. ขั้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
3. ขั้นเลือกหัวข้อ
4. ขั้นสร้างโครงร่างของกิจกรรมโครงงาน
5. ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามหัวเรือ่ ง
6. ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานสูช่ ั้นเรียน
7. ขั้นกระบวนการย้อนกลับ

ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้
โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติค้นพบความรู้ เข้าใจและรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมายและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรียนสามารถน่าความรู้จากกิจกรรม
ประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาที่พบได้ตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จากการใช้กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ มีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองโดยการประเมิ น
ชิ้นงาน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี
สังกัดส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี สังกัดส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ่านวน
นักเรียน 30 คน โดยใช้ทั้งหมดของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การใช้กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
2. ใบกิจกรรม
3. แบบสะท้อ นตนเองของนักเรี ยนเกี่ยวกั บการท่ากิ จกรรมประกอบการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์
4. แบบสะท้อนความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับการท่ากิ จกรรมประกอบการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์
5. แบบประเมินผลของกิจกรรม
6. แบบประเมินพฤติกรรม
7. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน
การทดลองการจัดกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแบบการท่าโครงงานตามแนวทางของ Ribe; & Vidal (1993: 18) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
น่าความรู้หลักการไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ความสามารถและความถนัดของตนเองโดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค่าปรึกษาแนะน่าแก่นักเรียนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้การด่าเนินการเรียนการสอนจะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าระดมสมองศึกษาใบความรู้และอื่นๆ ครูจะ
เป็ น ผู้ ต รวจสอบความรู้ ใ หม่ ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ใ นครั้ ง นี้ มี แ ผนการจั ด กิ จ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนของ Ribe; & Vidal (1993: 18) ดังนี้
1. ขั้นสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน (Creating a Good Atmosphere) เป็นขั้นเตรียมความพร้อม
ให้สมาชิกในกลุ่มท่างานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท่างาน
2. ขั้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เป็นขั้นของการสร้างความ
สนใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในอันที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งอาจใช้การระดมสมองใช้
ดนตรีเพื่อน่าความรู้สึกของผู้เรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่างาน
3. ขั้นเลือกหัวข้อ (Selecting the Topic) เป็นขั้นของการเจรจาและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ประมวลเป็นหัวเรื่องของโครงงาน
4. ขั้นสร้างโครงร่างของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) เป็นขั้นวางแผน
และก่าหนดขอบเขตของโครงงานวิเคราะห์ขั้นตอนการท่างานจัดเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น
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5. ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามหัวเรื่อง (Doing Basic Research Around the Topic) เป็นขั้น
ด่าเนินการตามโครงร่างของโครงงานตามหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
6. ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานสู่ชั้นเรียน (Reporting to the Class) เป็นขั้นถ่ายโยงความคิด
ความรู้สึกสู่ชั้นเรียนอาจเป็นการรายงานด้วยการพูดหรือการเขียน
7. ขั้นกระบวนการย้อนกลับ (Processing Feedback) เป็นขั้นตอนการย้อนกลับการจัด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด่าเนินการสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นฐานความรู้ของนักเรียนหลังจากนั้นท่าการจัดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ได้จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้โดยได้จัดหน่วยการเรียนรู้
เรื่องของเล่นของใช้ ซึ่งเนื้อหาสาระเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น
ที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศในชั้ นเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะท่าให้นักเรียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การกระตุ้นให้เกิดความสนใจเป็นการสร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนการเลือกหัวข้อเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
เพื่อน่ามาเป็นหัวเรื่องการสร้างโครงร่างของโครงงาน ท่าให้นักเรียนได้วางแผนและก่าหนดขอบเขตของการท่า
โครงงานการลงมือปฏิบัติตามหัวเรื่อง นักเรียนท่างานตามขั้นตอนที่ได้ก่าหนดไว้ในขั้นตอนการท่าโครงร่างของ
โครงงานการรายงานผลการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้น่าเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มและกระบวนการย้อนกลับใน
ขั้ น ตอนต่ า งๆ นั ก เรี ย นจะได้ ท่ า ใบกิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ในเรื่ อ งต่ า งๆ ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระเมิ น
ความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ไปตามทฤษฎี ข อง เวี ยร์ มี ทั้ง หมด 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ า น
ความสามารถในการบอกปัญหา ด้านความสามารถในการบอกสาเหตุที่แท้จริง ด้านความสามารถในการหาวิธีการ
แก้ปัญหา และด้านความสามารถในการอภิปรายผลที่เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนท่ากิจกรรม
ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจโดยให้นักเรียนได้มีโอกาสใน
การศึกษาจากเรื่องที่นักเรียนสนใจที่มีในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งขั้นตอนการท่าจะเหมือนกับการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้ คือ เริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การกระตุ้นให้เกิดความสนใจ การ
เลือกหัวข้อ การสร้างโครงร่างของโครงงาน การลงมือปฏิบัติตามหัวเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติและกระบวนการ
ย้อนกลับ โดยกิจกรรมแบบสะท้อนตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับการท่าโครงงานแบบสะท้อนความคิดเห็นของเพื่อน
นักเรียนเกี่ยวกับการท่าโครงงานและแบบประเมินแฟ้มสะสมงานของตนเอง แบบประเมินแฟ้มสะสมงานโดยเพื่อน
และผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตามแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แบบ
ประเมินผลของโครงงานและแบบประเมินแฟ้มสะสมงาน โดยครูหลังการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความ
สนใจนักเรียนจะท่าการสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน
การสร้างแผนการจัดกิจกรรมประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัด
กิ จ กรรมประกอบการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง หมด 18 แผน โดยแบ่ ง เป็ น แผนการจั ด กิ จ กรรมประกอบการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้ จ่านวน 9 แผน และเป็นแผนการจัดกิจกรรมประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
ความสนใจ จ่านวน 9 แผน โดยแต่ละแผนผู้วิจัยได้จัดท่าแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) แนวความคิดหลัก 2) ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 3) กิจกรรมการสอน 4) สื่อการเรียนรู้ 5) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 6) บันทึกหลังการสอน
และ 7) ข้อเสนอแนะ
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8. น่าแผนการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จ่านวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงความเหมาะสม ความชัดเจน และ
ถูกต้องของสาระการเรียน รู้กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้ง ตลอดจน
ภาษาที่ถูกต้อง ปรากฏว่าทุกแผนมีความเหมาะสมในระดับดีและมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง คือ ทุกแผนกิจกรรม
ควรปรับกิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กระชับมากขึ้น เพราะอาจจัดกิจกรรมไม่พอดีกับเวลาที่ก่าหนด
ไว้ ควรเขียนขั้นตอนการท่าโครงงานวิทยาศาสตร์ในแนวความคิดหลักด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เขียนได้ชัดเจน
สามารถน่าไปใช้ปฏิบัติได้จริงน่าแผนการจัดกิจกรรมประกอบการสอนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงแก้ไขเป็น
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สมบูรณ์
สมมติฐานการวิจัย
ภายหลังการได้รับการจัดกิจกรรมประกอบการสอน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ก่ อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรม ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า ก่อนการจัดกิจกรรม การประเมินโดยครูมี
ค่าเฉลี่ย 12.10 จากคะแนนเต็ม 16 และหลังการจัดกิจกรรม การประเมินโดยครูมีค่าเฉลี่ย 13.18 จากคะแนนเต็ม 16
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการใช้
กิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความสามารถในการแก้โจทย์วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของการจัดกิจกรรมประกอบการสอนโดยประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ความสามารถ
การประเมินจากผลงานโดยนักเรียน
การประเมินจากเพื่อนนักเรียน
การประเมินโดยครู

N

k

30
30
30

16
16
16

ระยะที่ 1
S.D.

12.00
2.23
11.75
2.38
12.10
2.05

ระยะที่ 2
S.D.

13.03
2.00
12.60
2.13
13.18
2.00

จากตาราง 1 พบว่า ในระยะที่ 1 การประเมินแฟ้มสะสมผลงานด้วยตั วนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 12.00 และครู
ประเมิน มีค่าเฉลี่ย 12.10 จากคะแนนเต็ม 16 ส่วนในระยะที่ 2 นักเรียนการประเมินด้วยตัวนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 13.03
และครูประเมิน มีค่าเฉลี่ย 13.18 จากคะแนนเต็ม 16
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังการท่ากิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลของการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (  ) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน
การจัดการเรียนรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน
** มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01



10.74
13.20

S.D.
1.95
3.00

t

p-value

12.97**

.01

จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภายหลังจากการเรียนกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
อภิปรายผล
1. การจัดท่ากิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบการประเมินตามสภาพจริง
ท่าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นการปฏิรู ปกระบวนการเรีย นรู้โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส่ าคัญที่ ผู้เรียนต้องเป็นผู้ป ฏิบัติกิ จกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
(ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2542) ส่วนการประเมินตามสภาพจริงนั้นเป็นกระบวนการที่
สังเกตได้บันทึกและรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนท่าเพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึง
ผลกระทบต่อเด็กไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการท่างาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงที่ นักเรียนเป็นผู้ค้นพบและผลิต
ความรู้ (กรมวิชาการ. 2545)
การประเมินตามสภาพจริงนี้ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนเพราะผลการประเมินได้มา
จากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ด่าเนินการศึกษารวบรวมทั้งจากการสังเกต การแสดงออกชิ้นงาน ผลงาน
การรายงาน การประเมินแฟ้มสะสมงาน อีกทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมิน มีโอกาสเป็นผู้
ประเมินและ มีบทบาทในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้นักเรียนมีแนวโน้มในการพัฒนาดีขึ้น
นอกจากนี้มีผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการ
สรรค์สร้างความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์นั้น ท่าให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ดังเช่นงานวิจัยของ จารึก สกุลเจริญโชค
(2550) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ประกอบการประเมินตามสภาพ
จริงที่มีต่อศักยภาพทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การใช้กิจกรรมการเรียนตาม
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แนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ประกอบการประเมินตามสภาพจริงท่าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปานกลางและต่่า มีศักยภาพทางการเรียนวิชาวิทาศาสตร์สูงขึ้นในแต่ละช่วงระยะและศักยภาพทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และด้านคุณลักษณะจิตพิสัยของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงปานกลางและต่่าหลังการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการบอกปัญหา 2) ด้าน
ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แท้จริง 3) ด้านความสามารถในการหาวิธีการแก้ปัญหา และ 4) ด้านความสามารถ
ในการอภิปรายผลที่เกิ ดขึ้นเป็ นการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่า งท่ากิจ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ท่าให้ทราบถึงพัฒนาของนักเรียนว่าเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดและเป็นไปตาม
สภาพจริงของนักเรียนหรือไม่การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูสะท้อน
เป้าหมายและแนวทางในการประสบความส่าเร็จได้เป็นอย่างดี (กรมวิชาการ. 2542: 10) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน่าผลการ
ประเมินตามสภาพจริงในครั้งแรกมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่างจึงส่งผลท่าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 2 สูงกว่าในระยะที่ 1
3. การจัดกิจกรรมประกอบการสอนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญนักเรียนศึกษาค้นคว้าและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ดังที่ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541: 11) ที่กล่าวว่า หลักการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้
แก่ผู้เรียน คือ การยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการส่าคัญการเรียนรู้โดยครูผู้สอนพยายามจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาค่าตอบด้วยตนเองทั้งนี้เพราะการค้นพบความจริงใดๆ ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนมักจะจดจ่า
ได้ดีและมีความหมายโดยตรงต่อผู้เรียนและเกิดความคงทนของความรู้และการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาค่าตอบด้วยตนเองและท่าความ
เข้าใจโดยน่าความรู้เดิมที่มีอยู่มาเชื่อมโยงตรวจสอบกับสิ่งที่พบใหม่และสร้างเป็นความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
บูรชัยศิริ มหาสาคร (2545: 17) ที่ได้ให้ความหมายของโครงงานว่า โครงงานคือผลงานการวิจัยชิ้นเล็กๆ ของผู้เรียนที่
ใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้หรือความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามสาระการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ตั้งแต่เป็นผู้ก่าหนดปัญหาซึ่งเป็นหัวข้อโครงงานและวิธีการได้มาซึ่งค่าตอบนั้นด้วยตนเองครูเป็นเพียงที่ปรึกษาคอยให้
ค่าแนะน่าตามความจ่าเป็น
4. สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในระยะเริ่ ม ต้ น นั้ น
พบปัญหาในการประเมิน กล่าวคือ นักเรียนขาดความเข้าใจในการประเมินเคยชินกับการประเมินแบบเดิมที่ครูเป็น
ผู้ป ระเมิ น คนเดี ย ว ซึ่ง ผู้ วิ จั ย ได้อ ธิ บ ายชี้ แจงเพิ่ ม เติม ท่ า ให้ นั กเรี ย นเข้ าใจมากขึ้ น สามารถประเมิ น ผลงานและ
พฤติกรรมของตนเองและเพื่อนได้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงกิจกรรมการท่างานกลุ่ม
ให้เหมาะสมกับเวลาในแต่ละช่วงระยะเนื่องจากในช่วงระยะที่ 1 นั้นนักเรียนยังใช้เวลาในการท่าใบกิจกรรมมาก
เนื่องจากนักเรียนยังคิดว่าถ้าท่าไม่เสร็จครูจะให้ไปท่าเป็นการบ้าน ท่าให้นักเรียนท่าไม่ตรงตามเวลาที่ครูก่าหนด
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ขอความร่วมมือจากคณะครูให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินตามสภาพจริงในบางชิ้นงานด้วย
ซึ่งพบว่าครูที่ได้ร่วมประเมินสามารถประเมินให้คะแนนนักเรียนตามเกณฑ์ได้สอดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ในชั้นเรียน
1. การพัฒนาความสามารถในแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ควรใช้ลักษณะการฝึกโดยให้นักเรียนได้
ฝึก ทั ก ษะการคิ ดแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเองและครู เ ป็ นเพี ย งที่ป รึ ก ษาเท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งเต็ ม ตาม
ความสามารถ
2. การจัดกิจกรรมประกอบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบการสอน โดยใช้วิธีการวัด
ที่หลากหลายวิธีท่าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะช่วยให้ทราบพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและน่ามาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรน่าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีของเวียร์ไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านต่างๆ
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NBUE018: การศึ ก ษาความสามารถในการอ่ า นออกเสี ย งค าควบกล้ าของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยคภาษาไทย
A Study on Diphthong Pronunciation Ability of Pratomsuksa 5 Students Learning through
Thai Diphthong Pronunciation in Sentence Exercises
วริฐา ดวงขา 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้า ระหว่างก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบเป็น
ประโยคภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี จานวน 16 คน
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ในการทดลอง ได้ แก่ 1) แบบฝึก การอ่า นออกเสี ยงค าควบกล้า จานวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคาควบกล้า ใช้เวลาทั้งหมด 20 คาบๆ ละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตินอนพาราเมตริก
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น เรื่ อ งการอ่ า นออกเสี ย งค าควบกล้ า ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี หลังจากการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสี ยงคาควบ
กล้าแบบเป็นประโยคภาษาไทย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ 72.5% ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.25% 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านออกเสียงคาควบกล้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้าภาษาไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การอ่านออกเสียงคาควบกล้า, แบบฝึก
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Abstract
The objective of this research were to study and compare the oral reading ability of
Pratomsuksa 5 students in reading Thai diphthongs between before and after learning by using exercises
on Thai diphthongs pronunciation in sentences. The samples comprised 16 Pratomsuksa 5 students of
Thummasirisuksa Nonthaburi School. Instruments used in this study composed of 1) 5 sets of diphthongs
pronunciation exercises, and 2) 5 plans of Thai diphthongs reading skill exercises achievement test
which had a reliability of 0.71. Twenty–period, 50 minutes per period used for the study. The statistics
used to analyze the data included perceniage, mean, standard deviation, and parametric statistics
Wilcoxon matched Pairs signed-rank test.
The research results that 1) revealed the ability of reading the words about Thai diphthong
passed 72.5% criterion totally 13 students. 2) After their learning through the exercises on Thai diphthong
pronunciation in sentences, they got higher score than before learning at .01 level of significance.
Keywords: diphthong pronunciation, exercises
บทนา
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติทั้งด้านความรู้และด้าน
ทักษะ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทั กษะให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์เผชิญปัญหาและสถานการณ์ เพื่อนาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา ในปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการสื่อสาร ซึ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ภาษาไทยก็ได้รับอิทธิพลความ
เจริญก้าวหน้าดังกล่าวด้วย ทาให้ภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างน่าวิตก มักจะมีการใช้กันแบบผิดๆ ไม่ได้คานึงถึงความถูกต้องเหมาะสม และขณะนี้ก็ไม่มี การฝึกฝนการใช้
ภาษาไทยอย่างเข้มงวด อย่างการพูด ร เรือ ล ลิง หรือคาควบกล้าอื่นๆ ปัญหาการใช้ภาษาไทยมีอยู่มากในทุกทักษะ
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเด็กนักเรียนขาดความสนใจ
จากการจั ดการเรีย นการสอนในรายวิช าภาษาไทย นั กเรี ยนโรงเรี ยนธัม มสิริ ศึก ษานนทบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2557 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขียนและอ่านออกเสียง ร เรือ ล ลิง และคาควบกล้าไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน
เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขนักเรียนจะเขียนและอ่านแบบผิดๆ ไปตลอด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลาย ผู้สอนสามารถจัดได้ทุกระยะ การสอนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา ควรคานึงถึงจุดประสงค์ความพร้อมของผู้เรียนควรให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ 4 ด้าน เปิดโอกาสให้นักเรียน
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด ผู้สอนควรสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นการออกเสียงตาม
ตัวหนังสือ หรือการเข้าใจความจากตัวหนังสือ สังเกตหรือพิจารณาเพื่อให้เข้าใจ การอ่านมีความสาคัญและจาเป็น
มากสาหรับการดาเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน การอ่านช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่านทันต่อ
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เหตุการณ์เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เสริมความคิดความฉลาดรอบรู้ ในปัจจุบันนักเรียน
นักศึกษาจึงจาเป็นที่จะต้องใช้การอ่านเพื่อการศึกษาหาความรู้ในวิชาต่างๆ การอ่านมี 2 ประเภทคือการอ่านในใจ
และการอ่านออกเสียง วิจิตรา เจือจันทน์ (2533) กล่าวว่า หลักทั่ว ไปในการอ่านออกเสียง หมายถึง ผู้อ่านสามารถ
อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธี ออกเสียงได้ชัดถ้อยชัดคา ทั้งเสียงสระ พยัญชนะวรรณยุกต์และคาควบ
กล้าความคล่องแคล่วในการอ่านออกเสียงได้อย่างต่ อเนื่องไม่ติดขัดหรือเสียจังหวะ ความคล่องแคล่วนี้เกิดจากการ
ฝึกฝนบ่อยๆ และสม่าเสมอจนเกิดทักษะในการอ่าน การเว้นจังหวะวรรคตอน ถ้า ผู้อ่านเว้นจังหวะหรือวรรคตอนผิด
ผู้ฟังก็อาจเข้าใจผิดก็ได้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 168) กล่าวว่า คาควบกล้า หมายถึง พยัญชนะที่
ควบกับ ร ล ว ประสมสระเดียวกันออกเสียงควบกล้าเป็นพยางค์เดียว โดยออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวหน้า
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ เสียงบางเสียงใช้พยัญชนะสองเสียงควบกล้ากัน เราเรียกคาที่
อ่านออกเสียงพยัญชนะสองเสียงพร้อมกันนี้ว่าคาควบกล้า สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
(2534) ได้กาหนดขั้นตอนการสอนโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจากแนวคิดดังกล่าวพอสรุปขั้นตอนการสอนอ่านออก
เสียงพยัญชนะ ร ล ว และคาควบกล้าไว้เป็น 4 ขั้นตอน 1) ขั้นการสังเกต 2) ขั้นทาตามแบบหรือขั้นเลียนแบบ 3) ขั้น
ฝึกปฏิบัติโดยไม่มีแบบ 4) ขั้นประยุกต์เพื่อฝึกให้เกิดความชานาญ การฝึกเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการเรียนการ
สอน ดังนั้นการฝึกโดยการใช้แบบฝึกก็เป็นการจัดสภาพการณ์เพื่อให้ผู้ฝึกเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับ มอบหมายอย่ างมี ประสิทธิ ภาพ ในการสร้างแบบฝึกต้ องค านึง ถึงหลักการสร้ าง ลัก ษณะของแบบฝึกที่ ดี
ประโยชน์ ข องแบบฝึ ก หลัก การน าไปใช้ สรุ ป ได้ ว่ า แบบฝึก แบบฝึก หั ด หรือ ชุ ด การฝึ ก เป็ นค าที่ มี ค วามหมาย
คล้ายคลึงกัน คือ งานหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนกระทาเพื่อฝึกทักษะและทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไป
แล้วให้เกิดความชานาญ ถูกต้องคล่องแคล่ว
จนสามารถนาความรู้ไปแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ การสร้างแบบฝึกทักษะจาเป็นมากที่จะต้องอาศัยหลัก
จิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะแบบฝึกทักษะจะมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือตรงตามจุดประสงค์ของการฝึก
ได้นั้น การสร้างแบบฝึกทักษะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาประกอบ เพื่อความเหมาะสมถูกต้อง ในการที่จะนาแบบฝึกไป
ใช้ กั บ นั ก เรี ย นตามวั ย ความสามารถ ความสนใจ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล สุ จ ริ ต เพี ย รชอบ และสายใจ
อินทรัมพรรย์ (2522: 52-62) ได้แนะนาหลักจิตวิทยาที่ควรนามาใช้ในแบบฝึก คือ 1) กฎการเรียนรู้ของ Thorndike ใน
การจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 1.1) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือ การให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดมากๆ จะ
ทาให้เกิดความคล่องและชานาญ การสร้างแบบฝึกจึงช่วยให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดที่เสริมจากแบบฝึกในบทเรียน และ
มีหลายรูปแบบ 1.2) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือ การให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนจะทาให้
เกิดความพอใจในการเรียน 1.3) กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ แบบฝึกต้องมีเนื้อเรื่องเป็นที่สนใจของผู้เรียน ความ
ยากง่ายต้องเหมาะสมกับวัย และสติปัญญา มีสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนพอใจ ในการเรียนการประเมินผล ควรกระทาอย่าง
รวดเร็วหลังจากที่นักเรียนทาเสร็จแล้วสรุปได้ว่า แบบฝึก แบบฝึกหัด หรือชุดการฝึก เป็นคาที่มีความหมายคล้ายคลึง
กัน คือ งานหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนกระทาเพื่อฝึกทักษะและทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วให้
เกิดความชานาญ ถูกต้องคล่องแคล่ว จนสามารถนาความรู้ไปแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนและ
เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อให้เกิดความชานาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฝึก
การเขียนสะกดคา จาเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ จึงจะเขียน สะกดคาได้ถูกต้อง แม่นยา และสามารถใช้ภาษา
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
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การจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยโรงเรี ย นธั ม มสิ ริ ศึ ก ษานนทบุ รี นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเขียนและการอ่านออกเสียงควบกล้าไม่ชัดและไม่ถูกต้อง ปัญหา
ดังกล่าวมักพบบ่อยครั้งกับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนคาควบกล้า เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ทางด้านการใช้ภาษา ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา จึงจาเป็นต้องจัดทาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบ
เป็นประโยคขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้โดยการฝึกฝนของ
Thorndike แนวคิดของทฤษฎีนี้ คือการกระทาซ้าๆ จะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ
การฝึกอ่านบ่อยๆ ความชานาญจะเกิด ขึ้น จากแนวคิดดังกล่าวถ้านักเรียนได้มีโอกาสฝึกอ่านออกเสียงคาควบกล้า
บ่อยๆ ซ้าๆ โดยเรียนรู้จากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจะทาให้นักเรียนอ่านคล่องมีความสามารถในการอ่านดีขึ้น
โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้าจากแบบฝึกที่
หลากหลาย ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทาจริง นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนสามารถเรียนรู้และจดจา
สิ่งที่เรียนได้ดี นอกจากนี้แบบฝึกยังใช้เป็นเครื่อ งมือวัดผลการเรียนหลังจากบทเรียนในแต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานวิจัยที่เกีย่ วข้องการใช้แบบฝึก (เพ็ญศรี สุขทวี. 2548) จากการศึกษาแนวคิดสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะเป็น
สื่อที่มีความสาคัญต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยคภาษาไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยคภาษาไทย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยค หมายถึง ชุดฝึกที่นามาเสริมทักษะการอ่าน
ออกเสียงคาควบกล้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ในการทดลองครั้งนี้ จานวน 5 ชุด ดังนี้ 1) แบบฝึกชุดที่ 1 การอ่านออกเสียง
คาที่มี ว ควบกล้า 2) แบบฝึกชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงคาที่มี ล ควบกล้า 3) แบบฝึกชุดที่ 3 การอ่านออกเสียงคาที่มี
ร ควบกล้า 4) แบบฝึกชุดที่ 4 การอ่านออกเสียงคาที่มี กร 5) แบบฝึกชุดที่ 5 การอ่านออกเสียง เพลงคาควบกล้า
ร ล ว โดยที่มีคาแนะนาการใช้ชุดฝึก จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึก เนื้อหาสาระ ใบงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งคลอบคลุมเนื้อหา เรื่อง การอ่านออกเสียงคาควบกล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การอ่านออกเสียงคาควบกล้า หมายถึง พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว ประสมกับสระเดียวกัน เวลาอ่าน
ออกเสียงควบกล้าเป็นพยางค์เดียว โดยออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวหน้า
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบฝึกอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยค
จานวน 5 ชุด
ชุดที่ 1 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี ว ควบกล้า
ชุดที่ 2 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี ล ควบกล้า
ชุดที่ 3 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี ร ควบกล้า
ชุดที่ 4 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี กร ควบกล้า
ชุดที่ 5 แบบฝึกการอ่านออกเสียง เพลงคาควบกล้า ร ล ว

ความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงคาควบกล้า

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี
ที่มีความสามารถการอ่านคาควบกล้าไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทดลองเป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยคภาษาไทย ประกอบด้วย
แบบฝึกอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยคภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็น ประโยค
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 แผน ดังนี้
แบบฝึกชุดที่ 1 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี ว ควบกล้า
แบบฝึกชุดที่ 2 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี ล ควบกล้า
แบบฝึกชุดที่ 3 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี ร ควบกล้า
แบบฝึกชุดที่ 4 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาที่มี ก ควบกล้า
แบบฝึกชุดที่ 5 แบบฝึกการอ่านออกเสียงเพลง คาควบกล้า ร ล ว
ใบงานประกอบการฝึกอ่านของแต่ละแผน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคาควบกล้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุ ด ฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นออกเสี ย งค าควบกล้ าแบบเป็ น ประโยค
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 แผน
2. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงคาควบกล้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 ชุด
การดาเนินการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาในการทดลอง
ทั้งหมดจานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที สอนวันละ 1 คาบ สัปดาห์ละ 4 วัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เวลาเรียนตามปกติตั้งแต่วันจันทร์–วันพฤหัสบดี เวลา 08:30-09:20 น.
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1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยการวัดผลทางการเรียน เรื่องการอ่านออกเสียงคาควบกล้า
ภาษาไทย ด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้น จานวน 30 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการสอนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคา
ควบกล้า ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้บันทึกคะแนนการทากิจกรรมกลุ่ม และการทาแบบฝึกทักษะไว้
ทุกครั้ง ดังนี้นาแบบทดสอบการอ่านออกเสียงคาควบกล้ามาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลก่อน
เรียน นาแบบฝึกไปใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออกเสียงคาควบกล้า
ขั้นที่ 1 ขั้นนา
ครูบอกจุดมุ่งหมายในการฝึกคือต้องการให้ออกเสียง ร ล ทั้งที่เป็นพยัญชนะต้นและตัวควบกล้าได้
อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. ครูสอนนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนใช้เวลาในการสอนแผนละ 4 ชั่วโมง
โดยครูอธิบายการออกเสียง และแนะนาวิธีการวางลิ้นให้ถูกที่ว่า เมื่อออกเสียงตัว ร ลิ้นกระดกแล้วรัวขณะที่เสียงออก
จะเกิดการสั่นสะเทือนตรวจสอบได้โดยใช้มือวางทาบบนศีรษะเวลาออกเสียงจะรู้สึกความสั่นสะเทือน ส่วนตัว ล ลิ้น
แตะเพดานเวลาออกเสียงไม่รัว โดยให้นักเรียนสังเกตเมื่อครูออกเสียงให้ฟัง
2. ครูอ่านออกเสียงให้ดูก่อน นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามพร้อมๆ กัน จากแบบฝึกหัด นักเรียนจับคู่
กัน แล้วผลัดกันอ่านผลัดกันฟัง เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับและนาไปปรับปรุงตนเอง
3. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามแบบฝึกให้ครูฟังทีละคน ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ และเสริมแรงโดย
แนะนาให้ฝึกบ่อยๆ และให้มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาในชีวิตประจาวันพยายามออกเสียงให้ถูกต้อง
4. ครูให้นักเรียนนาหนังสือ ที่ชอบมาผลัดกันอ่านให้เพื่อนฟัง เพื่อฝึกความชานาญในการอ่านออก
เสียง
5. หลังเรียนด้วยแบบฝึกอ่านออกเสียงคาควบกล้าแต่ละชุดแล้ว ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับแบบฝึกอ่านของแต่ละแผน เพื่อเก็บคะแนนวัดความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการอ่านคาควบ
กล้าของนักเรียนแต่ละคน
ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบ
เมื่อดาเนินการสอนครบทุกแผนแล้วทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post–test)
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ คานวณค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon matched pairs signed-rank test
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ 72.5%
ไม่ผ่านเกณฑ์ 27.5%
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การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการอ่านออกเสียงคาควบกล้าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
การอ่านออกเสียงแบบเป็นประโยค
การจัดการเรียนรู้

µ



ผลรวม Ranks

Z

p-Value

ก่อนเรียน
หลังเรียน

11.25
22.25

3.587
3.396

.00
136.00

3.527**

.000

** p ≤ .01
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยค นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าสูง
กว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการอ่านออกเสียงคาควบกล้าภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การอ่านออก
เสี ยงค าควบกล้า ซึ่ง จั ดกิ ก รรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึก ทัก ษะการอ่ านออกเสีย งคาควบกล้ าแบบเป็ นประโยค
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. การเปรียบเทียบการสอนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
คาควบกล้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการทดลอง ปรากฏว่าผลของคะแนนก่อนและหลังการ
สอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยผลของคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่ งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ แสดงว่า
วิธีการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยค มีผลต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านออกเสียงคา
ควบกล้าภาษาไทยสูงขึ้น กล่าวคือ นักเรียน สามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ จากเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น
ตามลาดับ สังเกตได้จากการเริ่มทากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในตอนแรกๆ จนกระทั่งถึ งแผนการจัดการ
เรียนรู้ในตอนท้าย นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการอ่านและเขียนดีขึ้น นักเรียนใช้เวลาในการอ่านและเขียนน้อยลง
ทาได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะการเขียนสะกดคาตามคาที่ ครูบอก มีความผิดพลาดน้อยลง ที่เป็นเช่น นี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุ ดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้าแบบเป็นประโยค เรื่อง
การอ่านออกเสียงคาควบกล้า ในแต่ละแผน การจัดการเรียนรู้จะมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ในแบบฝึกแต่ละชุด
อย่างหลากหลาย นักเรียนได้ฝึกทาซ้าบ่อยๆ จนทาให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ มีผลทาให้นักเรียนสามารถจับ
ประเด็นสาคัญของเรื่องที่อ่าน และสามารถเขียนคาได้ ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ใน
เรื่อง ”กฎแห่งการฝึกหัด” (Law of Exercise) สอดคล้องกับกรรณิการ์ พวงเกษม (2535: 37) ที่กล่าวว่า วิชา
ภาษาไทยเป็ น วิ ช าทั ก ษะการฝึ ก ฝนบ่ อ ยๆ จะท าให้ เ กิ ด ความแม่ น ย า ถ้ า ได้ ท าบ่ อ ยๆ ความช านาญจะเกิ ด ขึ้ น
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นอกจากนี้ กรรณิการ์ พวงเกษม (2535: 37) ยังได้กล่าวถึง การตรวจผลของการทาแบบฝึกหัดหรือการเรียนของ
นักเรียนโดยเร็ว แจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบอย่ างสม่าเสมอ จะช่วยให้นักเรียนเห็นข้อดีและข้อด้อยของตนเอง
ย่อมเกิดกาลังใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตน ทาให้เกิดความภูมิใจว่านักเรียนมีส่วนค้นพบข้อถูกต้องและข้อที่ผิด
ด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ในเรื่อง “กฎแห่งผล” (Law of Exercise)
ที่กล่าวว่า ผลแห่งปฏิกิริยาตอบสนองใดเป็นที่พอใจของบุคคลย่อมกระทากิจกรรมนั้นซ้าอีก แต่ผลของปฏิกิริยาใดไม่
เป็นที่พอใจ บุคคลจะหลีกเลี่ยงไม่ทาปฏิกิริยานั้นซ้าอีกดังนั้น การรู้ผลของการทาแบบฝึกหัดหรือผลการเรียนจึงเป็น
แรงเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย
2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกพบว่า
ดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึก ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรีประภา ปาลสุทธิ์ (2523: 341) สร้างแบบ
ฝึกการอ่านคาที่ใช้อักษร ร ล ว ควบกล้าสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดอนทอง อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 70 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาที่ใช้อักษร ร ล ว
ควบกล้าก่อนฝึกและหลังฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจั ยของ วิไลวรรณ
วิเศษน้อย (2522: 48-52) ได้ศึกษาและสร้างแบบฝึกการอ่านและการเขียนคาที่ใช้อั กษรควบ ร ล และ ว สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
จานวน 60 คน ใช้แบบฝึก 16 แบบฝึก ในเวลา 10 ชั่งโมง ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านและการเขียนคา
ที่ใช้อักษรควบ ร ล ว ก่อนและหลังฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าหลังการฝึ กนักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน และเขียนคาที่ใช้อักษรควบกล้าได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ เชยชิด
(2518: 113-114) ได้ศึกษาและสร้างแบบฝึกการอ่านและเขียนคาที่ใช้อักษร ร ล ว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ จานวน 70 คน ใช้แบบฝึก 15
แบบฝึก ในเวลา 5 ชั่วโมง ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการอ่านและเขียนคาที่มีอักษรควบ ร ล ว ก่อนฝึก
และหลังฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าหลังการฝึกแล้วนักเรียนมีความสมารถในการอ่านและ
เขียนคาที่ใช้อักษรควบมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร หลิมตระกูล (2541) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึก
การสร้างแบบฝึกการออกเสียงควบกล้าสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน ใช้แบบฝึก 31 แบบฝึก ใช้เวลาในการฝึกครั้งละ 50 นาที ผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบ
ฝึกออกเสียงคาควบกล้าทั้ง 31 แบบฝึก เมื่อนาไปทดลองกับกลุ่มตัว อย่างแล้วทาให้มีพัฒนาการดีขึ้น แสดงว่าหลัง
การฝึกนักเรียนมีความสามารถในการอ่านแตกต่างจากก่อนฝึกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
3. ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาควบกล้า
แบบเป็นประโยค ใช้หลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีขั้นตอนการสอน 7 ขั้นตอน และกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเริ่มจาก ขั้นที่ 1 ขั้นผู้สอนสารวจความรู้เดิม/ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
เรียนรู้ใหม่ เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่ผู้สอนได้
กระตุ้น/เร้าให้นักเรียนค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งการร้องเพลง และการศึกษาใบความรู้ ขั้นที่ 3 การศึกษา
ท าความเข้ า ใจข้ อ มู ล /ความรู้ ใ หม่ และเชื่ อ มโยงความรู้ ใ หม่ กั บ ความรู้ เ ดิ ม โดยให้ นั ก เรี ย นท ากิ จ กรรมกลุ่ ม
ใช้กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและเขียนคาควบกล้า
จึงจาเป็นต้องอาศัยการเชือ่ มโยงกับความรู้เดิม ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนการรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม โดยให้นักเรียนอาศัย
กลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนเองให้กว้าง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1501
24 มีนาคม 2560

ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้ าใจของตนเองแก่ผู้อื่นและได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจ
ของผู้อื่นไปพร้อมๆกัน ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ เป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมดทั้งความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่และจัดสิ่งที่เรียนให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/
หรือการแสดงผลงาน ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการนาความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้จะช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เพิ่มเติม
จากขั้นตอนการสอนทั้ง 7 ขั้นดังกล่าว นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทาให้เกิดการเรียนรู้ มีโอกาสได้ใช้
กระบวนการทางสติปัญญา ได้มีอิสระในการแสดงความคิดและทางานร่วมกับเพื่อนจึงทาให้นักเรียนสนุกและมี
ความสุขในการเรียนตลอดจนได้มปี ฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ลงมือศึกษา ปฏิบัติ และคิด
อย่ า งอิ สระ นั กเรี ย นจึง ได้ พั ฒนาความคิ ด และได้ ป ระสบการณ์ ต รงซึ่ ง เป็ นผลให้ นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมายสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2544) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้ รับ
ข้อมูลประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามา และมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตนในการคิดกลั่นกรองข้อมูล ทา
ให้ความเข้าใจข้อมูล เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม และสร้างความหมายข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการ
สรรค์สร้างความรู้นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง อันจะส่งผลถึงความเข้าใจและการคง
ความรู้นั้น
จาการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ในการทางานร่วมกับเพื่อน ซึ่งแตกต่างไปจากการเรียนการสอนตามปกติ เพราะจะเป็นการเรียนที่เน้นเนื้อหาที่ได้มา
จากการบอก การอธิบายการซักถามเนื้อหาในบทเรียนของครู โดยมิได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการค้นคว้า
กระบวนการคิด กระบวนการทางาน กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ อันเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นเป้า หมายหลักของการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา
แขมมณี. 2544)
4. ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงคาควบกล้า สามารถส่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้า แก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก กล่าวคือ เมื่อนักเรียนรวมกลุ่มกันทากิจกรรม เมื่อได้พบอุปสรรคหรือปัญหา โดย
การระดมพลังสมอง และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันเองภายในกลุ่ม ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งใน
กลุ่ม ไม่กล่าวโทษกันเมื่อเกิดความผิดพลาดเพราะนักเรียนจะยอมรับความสามารถของเพื่อนในกลุ่มและยอมรับ
ความคิดเห็นภายในกลุ่มของตน นอกจากนี้เมื่อมีกิจกรรมที่นาเสนอผลงานของกลุ่ มนักเรียนจะแบ่งหน้าที่นาเสนอ
ผลงานด้วยความมัน่ ใจในตนเองและกล้าแสดงออก เนื่องจากนักเรียนได้รับการชี้แนะจากครูและมีโอกาสฝึกฝนบ่อยๆ
จนเกิดความคล่องแคล่วหรือเกิดทักษะส่งผลให้นักเรียนมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาของ
ธอร์นไดค์ (Thorndike) เนื้อเรื่อง กฎแห่งการนาไปใช้ (Law of Use) การเรียนรู้จะเกิดผลดีเมื่อนาความรู้นั้นไปใช้
สอดคล้องกับ กรรณิการ์ พวงเกษม (2536: 38) ที่กล่าวว่า วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ความเน้นแฟ้นในเนื้อหาวิชา
ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและการนาไปใช้ ถ้าฝึกฝนไว้ดีแล้วแต่ไม่มีโอกาสใช้ในไม่ช้าจะลืม
5. นักเรียนได้การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นระยะระหว่างเรียนและจากการทากิจกรรมต่างๆ
โดยการให้กาลังใจ ให้แต้มสะสมคะแนน การพูดชมเชยในผลงานและการชมเชยความสามารถ ความสนใจ ความ
กระตือรือร้นในการทางาน ทาให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการให้แรงเสริมของ
สกินเนอร์ (Skinner) ที่กล่าวว่า ถ้าต้องการให้พฤติกรรมใดคงอยู่ตลอดไปจาเป็นที่จะต้องให้แรงเสริม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้าแบบเป็นประโยค ทา
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการสร้างแบบฝึกขึ้นมาใช้ให้สัมพันธ์
กับเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
2. ครูที่สอนวิชาภาษาไทยทุกชั้นเรียนควรมีการสร้างชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคาควบ
กล้าเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าอยู่เสมอ
3. เรื่องของเวลาเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้า
นั้น ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนคิดเร็ว
แต่บางคนคิดช้า และบางตนไม่ยอมคิด ครูไม่ควรเร่งให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการบอกคาตอบแต่ควรเป็นการกระตุ้น
ชี้แนะแนวทางกระบวนการไปสู่คาตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลของการใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าเปรียบเทียบกับการใช้เกมหรือการ
จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านออกเสียงคาควบกล้า
2. ควรศึกษาผลความคืบหน้าในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง
ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้า
3. ควรสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงคาควบกล้าที่มีความหลากหลาย สอดคล้ องกับเนื้อหาและ
เหมาะสมกับผู้เรียน
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NBUE019: ศึกษาความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
กรุงเทพมหานคร จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
A STUDY READING ABILITY OF PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS IN WATMAPRAOTIA
SCHOOL BANGKOK BY USING READING SKILL PRACTICE
อโนชา เกตุแก้ว 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรี ย นวั ด มะพร้ า วเตี้ ย กรุ ง เทพมหานคร จากการใช้ แ บบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นแจกลู ก สะกดค า และเพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร ก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
1 ห้องเรียน จานวน 32 คน ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ t-test
(Dependent Sample) โดยนาไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 60 คน
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.70 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25-0.77 และค่าอานาจจาแนก (r)
อยู่ระหว่าง 0.21–0.51
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัด
มะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา สามารถอ่านได้ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป 2) ความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร
ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความสามารถการอ่าน, แบบฝึกทักษะการอ่าน
Abstract
The objective is to study the level of reading ability of Prathomsuksa 3 students in
Watmapraotia School Bangkok. In this study, the using skill practice training have been using for
enhancing reading skill and comparing reading ability before and after using the training. The study
method is Simple random sampling from 1 classroom, 32 students Prathomsusa 3 student in
Watmapraotia School Bangkok. The statistics for data analysis an average and t-test (Dependent
Sample). For the try-out with Prathomsuksa 4, 60 the reliability of the test was 0.70 determine the level of
difficulty (p) is between 0.25 to 0.77 discrimination (r) between 0.21 to 0:51.
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The research found that 1) The research found that of Prathomsuksa 3/1 the using skill practice
training students after training could be evaluated to be in a good level, and 2) The reading ability of
Prathomsuksa 3/1 Prathomsuksa 3 students in Watmapraotia School Bangkok after the using skill
practice training is better than before using the practice training. The difference is statistically significant
at the .05 level.
Keywords: Reading ability, Reading skill in practice
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในกลุ่มทักษะ ที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ซึ่งมีจุดประสงค์จะให้นักเรียนเรียน
ภาษาไทยเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน การเขียน
การฟัง และการพูด การสอนภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะภาษาไทยมีความซับซ้อน นอกจากนั้นสระในภาษาไทย
ยังมีการเปลี่ยนรูป ลดรูป และตัดรูป เมื่อมีตัวสะกดยังมีวรรณยุกต์ ถ้านักเรียนจาพยัญชนะ หรือสระไม่ได้ ทาให้
นักเรียนประสมคาไม่ถูกต้อง เกิดปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก ทาให้เกิดปัญหาด้าน
พฤติกรรมการเรียน นักเรียนไม่ร่า เริงแจ่มใส ไม่อยากเรียนหนังสือ ผลจากการอ่านไม่ออกย่อมส่งผลกระทบต่อการ
เรียนวิชาอื่นๆ ด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการสอนอ่านให้นักเรียนที่เริ่มเรียน
จะต้องเน้นทักษะการแจกลูกสะกดคา การที่นักเรียนจะแจกลูกสะกดคาได้ดีจะต้องมีการฝึกฝนทักษะ ซึ่งการฝึกฝน
ทักษะที่ดีควรมีแบบฝึกเสริมทักษะประกอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน และการเขียนไปด้วย
จากการสารวจสภาพการอ่านของนัก เรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและจากการนิเทศ
ติดตามเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องในเกือบ
ทุกชั้น จากแบบรายงานสภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กิจกรรมครูอาสาร่วมแก้ปัญหาพัฒนาการ
อ่าน ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 มีนักเรียนที่ ยังอ่า นไม่อ อก และอ่านไม่คล่ อง คิ ดเป็น ร้อยละ 15.64 ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาเหตุที่อ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องเนื่องมาจากจาพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ไม่ได้ สะกดคา อ่านแจกลูกไม่ถูกต้ อง ส่วนการเขียนมักเขียนคาผิด ใช้มาตราตัวสะกดผิด ซึ่งใน
จานวนนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ด้วยคิดเป็นร้อยละ 3.17
ผู้วิจัยจึงหาวิธีการฝึกอ่านให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่
คล่อง โดยเลือกการสอนอ่านแจกลูกสะกดคา เพราะการแจกลูกสะกดคาเป็นเรื่องจาเป็นมากสาหรับผู้เรียน หากครู
ไม่ได้สอนแจกลูกสะกดคานักเรียนในระยะเริ่มเรียนการอ่านของนักเรียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสมคา ทาให้เมื่อ
อ่านหนังสือมากขึ้นจะสับสน อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด ซึ่งเป็นปัญหามากของนักเรียนไทยในปัจจุบัน การ
อ่านแบบแจกลูกสะกดคาจะช่วยให้นักเรียนประสมคาอ่านและสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเอง การสอนแจกลูก
สะกดคาควรสอนในช่วงที่นักเรียนยังอ่านหนังสือไม่แตกฉาน คือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 39) การสอนอ่านแจกลูกสะกดคาที่ดีครูจะต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสม วิธีการสอนอ่านที่
หลากหลาย มีกิจกรรมที่น่าสนใจ และใช้สื่อที่ส่งเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา เพื่อให้นักเรียนสนใจและเข้าใจ
บทเรียนยิ่งขึ้น โดยใช้เพลง เกม นิทาน จากการศึกษางานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน เรื่อง การอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคา พบว่า แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อการสอนที่สามารถนามาใช้เพื่อ
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ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา การฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาอย่างถูกวิธีต้องอาศัยการฝึก
ซ้าๆ ทบทวน บ่อยๆ จึงจะทาให้ผู้เรียนจาได้ ฟังเข้าใจ พูด อ่าน และเขียนได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเกิดทักษะในการ
เรียนรู้ในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับ ความสามารถอ่ านของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรีย นวัด มะพร้ าวเตี้ ย
กรุงเทพมหานคร จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
2. เพื่อ เปรีย บเทียบความสามารถอ่ านของนัก เรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรีย นวัด มะพร้ าวเตี้ ย
กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นนา
อ่านคา
2. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
1. อ่านคา
2. อ่านประโยค
3. อ่านแจกลูกสะกดคา
3.1 อ่านคา
3.2 อ่านสะกดคา
3.3 อ่านแบบแจกลูกคา
3.4 อ่านแจกลูกแบบไม่เห็นคา
4. สร้างคาใหม่
5. แต่งประโยค
3. ขั้นสรุป
- ครูทดสอบการอ่านทุกครัง้ ก่อนเลิกเรียน และจดบันทึกคาที่
อ่านได้ในแบบบันทึกการอ่าน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

ความสามารถอ่าน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสามารถอ่าน หมายถึง ศักยภาพของผู้เรียนที่อ่านคา ซึ่งมีความยากง่ายตรงกับระดับบทเรียนโดย
สามารถอ่านได้ ตามหลักการอ่านและกฎเกณฑ์ที่กาหนดในหลักภาษาไทย ความเข้าใจความหมายของคาศัพท์จาก
บริบท และความเข้าใจในการอ่าน วัดและประเมินผลจากการทดสอบอ่านออกเสียงและแบบทดสอบการอ่านแจกลูก
สะกดคาก่อนและหลังเรียน
การสอนแจกลูกสะกดคา
การแจกลูก หมายถึง การเทีย บเสีย ง เริ่ม ต้น จากการสอนให้ จาและออกเสีย งค า แล้ว นารูป ค า
ซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย
(ตัวสะกด)
การสะกดคา หมายถึง การอ่านโดยนาพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคา
อ่าน ถือเป็นเครื่องมืออ่านคาใหม่
การอ่ า นแจกลู กสะกดคา หมายถึง กระบวนการขั้ นพื้ นฐานของการนาเสีย งพยั ญชนะต้ นสระ
วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทาให้ออกเสียงคาต่ างๆ ที่มีความหมายในภาษาไทย การแจกลูก
และสะกดคาบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคา” เพราะในการสอนแจกลูกสะกดคาจะดาเนินไปด้วยกัน
อย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทั้งการอ่านและการเขียนไปพร้อมกัน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา หมายถึง ใบงานที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร
ตู่คา/ตู่ตัว หมายถึง ลักษณะการอ่านออกเสียง การอ่านหนังสือไม่ตรงตัว ผิดเพี้ยนคา (ใช้ในการอ่าน
หนังสือ) เช่น อ่าน ด เป็น ค
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ศึ ก ษาความสามารถอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวั ด มะพร้ า วเตี้ ย
กรุ ง เทพมหานคร จากการใช้ แ บบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นแจกลู ก สะกดค า ได้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย 2 ห้องเรียน
จานวน 53 คน
กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ เป็ น นัก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ย นวัด มะพร้า วเตี้ ย
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 1 ห้องเรียน จานวน 32 คน ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อทดลอง ศึ ก ษาความสามารถอ่ านของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ประกอบด้ว ย 1)
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจากการใช้วิธี การอ่านแจกลูกสะกดคา จานวน 12 แผน และ 2) สื่อการสอนประกอบ
แผนจัดการเรียนรู้ จากการใช้วิธีการอ่านแจกลูกสะกดคา
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เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา โดยนาคามา
จากหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงโดยวิธีการอ่านแจกลูกสะกดคา จานวน 50 คา และ 3) แบบทดสอบ เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 30 ข้อ
วิธีการทดลอง
การทาความเข้าใจกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เกี่ยวกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่ านแจก
ลูกสะกดคา ในการเรียนการสอนในหน่วยที่กาหนด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม วิธีวัดและประเมินผล มีการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงคา
จานวน 50 คา และแบบทดสอบ เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ แบบทดสอบได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชียวชาญในระดับ 0.87 ซึ่งสามารถนาไปใช้กบั ผู้เรียนได้ จากนั้นดาเนินการสอนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 12 แผน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 32 คน ในกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนการ
สอน ดังนี้ 1) อ่านคา การอ่านเป็นคาและให้นักเรียนรู้ความหมายของคาที่อ่าน เพื่อให้นักเรียนฝึกจาคา ฝึกสังเกตรูป
คา 2) อ่านประโยค ควรให้นักเรียนอ่านประโยคสั้น ๆ เพื่อให้สัมพันธ์กับภาษาพูดในชีวิตประจาวัน 3) อ่านแจกลูก
สะกดคา 4) สร้างคาใหม่ และ 5) แต่งประโยค โดยแผนการจัดกิจกรรมดั งกล่าวใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง หลังจาก
เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทั้ง 12 แผนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านออกเสียง และแบบทดสอบเรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคา ชุดเดียวกับการทดสอบก่อน
เรียน หลังจากการเสร็จ สิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม
2559
วิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร
จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จัดระดับตามเกณฑ์ เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังทากิจกรรม จากการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ โดยใช้สถิติที (t-test Dependent)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
กรุงเทพมหานคร จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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ตาราง 1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน วัดมะพร้าวเตี้ย
กรุงเทพมหานคร จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา
เกณฑ์ตดั สินของ
กระทรวงศึกษาธิการ
80-100
70-79
60-69
0-59
รวม

คะแนนเต็ม
(50)
40-50
35-39
26-34
0-25
-

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
-

จานวนคน

ร้อยละ



S.D.

19
7
4
2
32

59.38
21.87
12.50
6.28
-

44
38
32
29
-

2.83
1.35
1.71
0.71
-

จากตาราง 1 พบว่า ระดับความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
กรุงเทพมหานคร ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา สามารถอ่านได้ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25
ตาราง 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถอ่านระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลต่างระหว่างคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
แจกลูกสะกดคา
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

N
32

29.28

S.D.
6.09

หลังเรียน

32

40.22

5.69



10.94

1.22

t

p

50.86*

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถอ่านระหว่างคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน ผลต่าง
ระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน คือ 40.22 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน
คือ 29.28 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร
ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคา สามารถอ่านได้ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
81.25 ทั้งนี้เป็นเพราะครูได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและน่าสนใจ แบบฝึกเสริม
ทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา
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สาระการเรียนรู้ก่อนทาการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ตลอดจนผ่านการวิเคราะห์ และตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาจุดบกพร่อง แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แบบฝึกเสริมทักษะที่มีคุณภาพและสามารถไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะแต่ละชุดจะเรียงจากง่ายไปหายาก ตามหน่วยการเรียนรู้ มี
รูปแบบที่หลากหลายและสวยงาม ทาให้เกิดความสนใจ สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นักเรียนได้ใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาอย่างต่อเนื่องในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทาให้เกิดทักษะในการอ่าน เมื่อนักเรียนได้มี
การฝึกการอ่านอย่างสม่าเสมอ ทาให้สามารถอ่านได้ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ครูยังต้ องมีการสอนเสริมสาหรับ
นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่คล่อง หรืออ่านไม่ออกนอกเวลาเรียน เพื่อให้อ่านได้ดีขึ้นและสามารถทาแบบทดสอบได้
คะแนนถูกต้องขึ้น จึงทาให้มีคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป (35
คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัยวรรณ อรรคเสลา (2557) ที่พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา
มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคามาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านและการเขียนคามาตราตัวสะกดมีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 7.5 ผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและการใช้สื่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ช่วยให้ผู้เรียนได้
ฝึกจนเกิดทักษะ ความชานาญจนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขี้นกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย กรุงเทพมหานคร
ภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นได้ผ่านการสร้างอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จึงทาให้แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้และทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอนโดยแบบ
ฝึกเสริมทักษะได้เรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก และนักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง ทาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาและมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ครูได้ส อดแทรกการอ่านคา
และฝึกสะกดคาใหม่ ๆ และมีการทดสอบการอ่านเป็นรายบุคคลในทุกชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน เพื่อประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงให้ทันเวลา เมื่อนักเรียนได้มีการฝึกฝนหรือปฏิบัติการอ่านอย่างสม่าเสมอ
จะทาให้มีทักษะในการอ่านดีขึ้น เกิดความเข้าใจและสามารถทาแบบทดสอบได้คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับ เกษร สุทธิปัญโญ, สมปอง ศรีกัลยา และประสพสุข ฤทธิเดช (2556: 173) นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียน
แจกลูกสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคา กลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ ภาษาไทย ชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ 1 โดยใช้แ บบฝึก ทัก ษะการอ่ านและการเขีย นแจกลูก สะกดค า
มีค่าเฉลี่ย 2.65 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การสอนอ่านสะกดคาบางครั้งอาจจะยากเกินไปสาหรับนักเรียนที่เรียนช้า และหากิจกรรมสนุก ๆ
มาให้ปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งจะทาให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น
2. ในระหว่ างการด าเนินการจัดกิจกรรมครูต้ องสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนที่มีการเรียนรู้ ช้า หรื อ
ต้องการความช่วยเหลือควรใช้การเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ หรืออธิบายให้เข้าใจและชัดเจนขึ้น
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3. ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และ
อยากร่วมกิจกรรมซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอน
อ่านแจกลูกสะกดคาสาหรับครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคาไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับอื่น ๆ ที่มีปัญหา
เรื่องการอ่าน โดยเฉพาะนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่กว้างมากขึ้น
2. ควรสร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้เหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนช้า อ่านไม่ออกหรืออ่านไม่คล่อง
โดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านดีขึ้น
3. ในการสร้ า งแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะควรที่ จ ะมี รู ป แบบที่ น่ า สนใจ สื่ อ การเรี ย นการสอนมี ค วาม
เหมาะสมกับผู้เรียน และน่าสนใจ
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NBUE020: ศึก ษาการเขียนพยัญชนะไทยของนัก เรียนชั้ นอนุบ าล 2 จากการใช้ รูป ภาพ
ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
A STUDY ON WRITING IN THAI ALPHABETS OF KINDERGARTEN LEVEL 2’S STUDENTS
THROUGH PICTURE-BASED CREATIVE ART ACTIVITIES
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จาก
การใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา2559 ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย สานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One–Group Pre-test–Post-test
Design โดยใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการเขียนพยัญชนะไทยสัปดาห์ละ 4 วันๆ ละ 30 นาที
รวมระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้
รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบการเขียนพยัญชนะ
ไทยซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .81 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภายหลังการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีมาก (  = 26.08) มีจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 จากนักเรียน 32 คน
2. การเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภายหลังการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเขียนพยัญชนะไทย, การใช้รูปภาพ, กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
Abstract
The purpose of this research was to study and compare the writing in Thai alphabets of
kindergarten level 2’s students through picture based creative art activities. The sample were 32 students
of kindergarten level 2’s, in the second semester of the academic year 2559 B.E., at Watmapraotia
School, Phasicharoen District, Under Bangkok Metropolitan Administration. The simple random sampling
was used to select subjects. The one-group pre-test post-test design experiment was carried out 20
times within the period of 5 weeks, 4 days per week and30 minutes per day. The instruments were lesson
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plans for picture based creative art activities, and the test of writing in Thai alphabets with the reliability at
0.81 The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, and the dependent sample t-test.
The result revealed that
1. The very good level writing in Thai alphabets of kindergarten level 2’s students after the
picture based creative arts activities was at 81.25 percent of thirty-two students
2. The writing in Thai alphabets of kindergarten level 2’s students after the picture based
creative art activities was significantly higher at .05 level of significantly
Keywords: The writing in thai alphabets, picture-based, creative art activities.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กเป็นทรัพยากรที่สาคัญซึ่งเป็นวัยพื้นฐานแห่งชีวิตและมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่แรก
เกิดจนถึง 6 ปี วัยนี้จะเกิดการเรียนรู้มากที่สุด จึงควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้อง จึงต้องมีกระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการแต่ละคนอย่างเต็มศัก ยภาพ การจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย ตามหลักสู ตรการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2546 เป็ นการจั ดในลัก ษณะของการอบรมเลี้ ยงดู และให้
การศึกษากับเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของเด็กแต่
ละคน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านสติปัญญา
จะพัฒนาสูงสุด ควรกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่สามารถสร้างเสริมสติปัญญา (Piaget, J. 1952) กล่าวว่า พัฒนาการด้าน
สติปัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงปฐมวัยเป็นรากฐานแก่การพัฒนาด้านสติปัญญาในระดับต่อไปจะเห็นได้ว่าเด็กวั ยนี้ควร
ได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่สามารถสร้า งเสริมสติปัญญา การพัฒนาความคิด และพัฒนาการด้าน
หนึ่งของเด็กปฐมวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมคือ ทักษะทางภาษา เพราะภาษาเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนา
สติปัญญา ความคิดต่างๆ ถ่ายทอดมาจากภาษา การที่เด็กจะใช้ภาษาในการสื่อความหมายและเขียนออกมาเป็น
ตัวอักษร (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 116) กล่าวว่า ความสามารถด้านการเขียนเป็นหนึ่งในสี่ทักษะ การเขียนเป็นการ
ถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก แต่การถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นสิ่งที่ยากสาหรับเด็กปฐมวัยเพราะการ
เขียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตา เด็กต้องมีความพร้อมทางด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กซึ่งได้ฝึก
ทักษะแล้วในระดับอนุบาล 1 ดังนั้นการเขียนจึงควรฝึกประสาทสัมผัสระหว่างตาคือการรับรู้สิ่งที่ได้เห็นสื่อความหมาย
โดยใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กเป็นภาษาตัวอักษร การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนนั้น เป็นทักษะที่ควรให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีลาดับขั้นตอนที่ถูกวิธี โดยเริ่มจากการขีดเขี่ยแบบสะเปะสะปะ หรือขีดเขี่ยอย่างไม่มี
ความหมาย แต่การรับรู้ที่เป็นระบบต้องมีความหมายในการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพ ซึ่งเด็กจะต้องพร้อมด้านการ
รับรูท้ างสายตา การใช้ภาษาและการจา เพื่อช่วยให้เด็กรับรู้ รู้จักการสังเกต แยกแยะสิ่งที่มองเห็น ได้รวมทั้งการถ่าย
โยงศัพท์ไปสู่การเขียน ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ สื่อที่เป็นของจริง หรือภาพก็ได้โดยผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้านั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การเล่นสีน้า การปั้น การวาดภาพระบายสี การพิมพ์ภาพ ซึ่งทั้งหมดเป็น
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเชื่อมโยง
การทางานของสมองและพัฒนาจินตนาการซึ่ งสัมพันธ์กับประสบการณ์ของเด็ก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความ
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แข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาซึ่งเป็นพื้นฐานในด้านการเขียน จาก
ปัญหาที่พบที่ทาให้การเขียนของเด็กไม่ดีตามที่มุ่งหวัง เช่น การเขียนตัวพยัญชนะกลับหัว การเกิดความสับสน
ลักษณะของตัวพยัญชนะบางตัว จึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมในการเขียนของเด็กจึงควรใช้รูปภาพเพื่อ
เป็นสื่ อในการสื่อความหมายโดยผ่า นกิจ กรรมจะทาให้เด็ กรับ รู้เข้ าใจได้ง่ าย จากสภาพปัญ หาที่ กล่า วมาทาให้
ตระหนักถึงความสาคัญและสนใจที่จะศึกษาการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจได้ นาผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จากการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปภาพ
ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
นิยามศัพท์เฉพาะ
การใช้ภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การสอนที่ใช้รูปภาพเป็นสื่อทาให้นักเรียนสามารถ
สื่อความหมายและถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรโดยผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่
การระบายสี การตัดปะ การปั้นและการเล่นกับสีน้า ซึ่งรูปภาพนั้นเป็นสื่อที่หาง่ายและนักเรียนสามารถรับรู้ได้ง่าย
การเขียนพยัญชนะไทย หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการเขียนพยัญชนะตามแบบที่กาหนดบอก
ความหมายของพยัญชนะ และความคิดเชิงขยายความ
การเขียนพยัญชนะตามแบบ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้องเหมือน
แบบที่กาหนดให้โดยเริ่มจากการที่เด็กต้องมีความตั้งใจ มีช่วงความสนใจนานพอสมควร ใช้สายตาสังเกตอย่ าง
ละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ เด็กต้องสามารถแยกให้ได้ว่าพยัญชนะตัวไหนหัวเข้าหัวออกและสามารถเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง
ความสามารถบอกความหมายของพยัญชนะ หมายถึง การที่เด็กเขียนพยัญชนะแล้วสามารถอ่านออก
เสียงพยัญชนะได้ถูกต้องตามความหมายของพยัญชนะนั้น
ความคิ ดเชิง ขยายความ หมายถึ ง ความสามารถในการขยายขอบเขตความคิ ดออกไปจากการรับ รู้
พยัญชนะ และนามาอธิบาย ถ่ายทอดความคิดเชิงขยายความจากตัวพยัญชนะ โดยใช้รูปภาพความคิดที่หลากหลาย
คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เพื่อค้นหาคาตอบที่ดีที่สุด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1516

24 มีนาคม 2560

กรอบแนวคิดการวิจัย
การใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรม
จุดประสงค์
1. ขั้นรับรู้
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส
ทางตาสัมพันธ์กับภาพ
2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด
เ พื่ อ เ กิ ด ก า ร เ ปรี ย บเ ที ย บ
ระหว่ า งภาพกับ ตั ว พยั ญ ชนะ
และสามารถอ่ า นพยั ญ ชนะ
จากภาพได้
3. ขั้นความคิดเชิงรูปธรรม สามารถเขี ย นพยั ญ ชนะตาม
ภาพได้
4. ขั้นความคิดเชิงนามธรรม สามารถเขียนพยัญชนะโดยไม่
ต้องดูรูปภาพได้

การเขียนพยัญชนะไทย
1.การเขียนพยัญชนะตามแบบ
2. ความสามารถบอกความหมาย
ของพยัญชนะ( การอ่าน)
3. ความคิดเชิงขยายความ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ศึกษาการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จากการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ได้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย สานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 2
ห้องเรียนรวม 63 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย สานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการสุ่ม
อย่างง่าย จานวน 1 ห้องเรียน รวม 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทดลอง ศึกษาการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ประกอบด้วย 1) แผนการจัด
กิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จานวน 20 แผน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมง 2) สื่อการ
สอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่ บัตรภาพกับพยัญชนะไทย เพลง
พยัญชนะไทย นิทาน เกม ร่องตัวพยัญชนะใช้นิ้วลากและใบงานการใช้รูปภาพประกอบศิลปะสร้างสรรค์
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบการเขียนพยัญชนะไทย จานวน 30 ข้อ แบ่ง
ออกเป็น 3 ชุด ด้านการเขียนพยัญชนะตามแบบ จานวน 10 ข้อ ด้านความสามารถบอกความหมายพยัญชนะ (การ
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อ่าน) จานวน 10 ข้อและด้านความคิดเชิงขยายความ จานวน 10 ข้อ ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .81
วิธีการทดลอง
การสร้างความคุ้นเคยกับเด็กใช้ นิทาน เกม เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและทาความเข้าใจกับการจัด
กิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และทาการทดสอบก่อนการทดลอง(Pre-test) จากนั้นจึง
ดาเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมระบายสีภาพกับตัวพยัญชนะ ตัดปะตัวพยัญชนะให้สัมพันธ์กับภาพ
การปั้นตัวพยัญชนะ และการเล่นกับสีน้า ใช้นิ้วเขียนตัวพยัญชนะไทยโดยแบ่งตามกลุ่มตัวพยัญชนะจากง่ายไปยาก
ตามลักษณะโครงสร้างและทิศทางการเขียนหัวพยัญชนะเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
4 วัน จัดเป็น 2 ช่วงช่วงละ 30 นาที เวลา 9.00-9.30 น.และ 10.30-11.00น. โดยแต่ละช่วงจะมี 2 กิจกรรมและให้เด็ก
เลือกตามความสนใจ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง โดยจัดให้มีสื่ออุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ ระหว่างที่ เด็กลง
มือปฏิบัติทากิจกรรม ครูเป็นผู้แนะนาและพร้อมที่เข้าไปช่วยเหลือถ้าเด็กต้องการ และทาการบันทึกเวลาในการทา
กิจกรรมของเด็กเป็นรายบุคล เมื่อดาเนินการจัดกิจกรรมครบ 5 สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง จึงทาการทดสอบหลังการ
ทดลอง( Post-test )โดยใช้แบบทดสอบการเขียนพยัญชนะไทย เป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนทดลองการ
ใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
วิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 หลังการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
ศึ ก ษาการเขี ย นพยั ญ ชนะไทยของนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล 2 หลั ง การใช้ รู ป ภาพประกอบกิ จ กรรมศิ ลปะ
สร้างสรรค์ ผลดังตาราง
ตาราง 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 หลังการใช้
รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จาแนกตามเกณฑ์
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
(30 คะแนน)

ระดับ
ความสามารถ

จานวน
(คน)

ร้อยละ



S.D.

80-100
70-79
60-69
50-59
0-49

24.01-30.00
18.01-24.00
12.01-18.00
6.01-12.00
0-6.00

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

26
6
-

81.25
18.75
-

26.08
22.00
-

1.06
1.41
-

32

100

24.04

1.96

รวม
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จากตาราง 1 พบว่าความสามารถการเขียนพยัญชนะไทยภายหลังการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล2ที่มีความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยตามเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ระดับมาก
ที่สุด จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้และอยู่ในระดับมาก จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.75
การเปรียบเทียบการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปภาพ
ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังตาราง
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างก่อนและหลังการใช้
รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
การเขียนพยัญชนะไทย
1. การเขียนพยัญชนะ ตาม
แบบ
2. ความสมารถบอก
ความหมายของพยัญชนะ
3. ความคิดเชิงขยายความ
รวม

เต็ม

ก่อนทดลอง

หลังทดลอง


t

p

8.97

S.D.
1.09

SD

5.38

S.D.
1.43

D

10



3.59

1.50

13.56*

.00

10

5.44

1.27

8.16

1.08

2.72

1.37

11.20*

.00

10
30

5.06
15.88

.95
2.65

8.19
25.32

.93
1.96

3.13
9.44

1.31
2.54

13.46*
21.02*

.00
.00

* p ≤ .01
จากตาราง 2 พบว่า การเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนภายหลังได้รับการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การเขี ยนพยัญชนะตามแบบ ความสามารถบอกความหมายของ
พยัญชนะ และความคิดเชิงขยายความ สูงกว่าก่อนการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เขียนพยัญชนะไทยทั้งโดยรวมและรายด้านสูงขึ้นกว่าก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิ ลปะ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบ
กิจกรรมศิลปะช่วยส่งเสริมการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 มีการพัฒนาสูงขึ้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่าเด็กสามารถเขียนพยัญชนะไทยได้ หลังการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส่งเสริมเด็กได้ลงมือปฏิบัติ จริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัส สาหรับการเรียนรู้ของเด็กกับธรรมชาติข องเด็กปฐมวัย การได้ลงมือกระทาจับต้อง
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สัมผัสทาให้เด็กเข้าใจและรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์สาคัญ สาหรับการเรียนรู้ของ
เด็กสอดคล้องกับแนวคิด (Piaget, J. 1952) ที่กล่าวว่า เด็กจะเข้าใจสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์ของตนเองกับวัตถุ
ด้วยการลงมือกระทา กับวัตถุโดยตรงเป็นสาคัญ และกิจกรรมการใช้ภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็เป็น
กิจกรรมที่เด็กลงมือปฏิบัติ รู้จักการสังเกต รู้จักการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็ยัง
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดเล็ก สอดคล้อ งกับ พัฒนา ชัชพงศ์ (2541: 122) กล่าวไว้ว่า
การพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เด็กก็พร้อมที่จะลากเส้นลีลามือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการเขียน แต่การเขียน
เป็นเรื่องยากสาหรับเด็กปฐมวัยจึงควรมีสื่อประกอบในการทากิจกรรมเพื่อให้เด็กเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
สอดคล้องกับพูนสุข บุณยสวัสดิ์ (2552: 31) ที่กล่าวว่าการเขียนเด็กต้องมีความพร้อมด้านการรับรู้ทางสายตา การใช้
ภาษา และการจา เพื่อช่วยให้เด็กรับรู้ รู้จักใช้การสังเกต แยกแยะสิ่งที่มองเห็นได้ รวมทั้งการถ่ายโยงศัพท์ไปใช้ในการ
เขียน อุปกรณ์ที่ใช้อาจจะเป็นของจริง ของเล่น หรือภาพก็ได้ การใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบการเขียน ทาให้เด็กจะ
แสดงความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และเข้าใจง่ายโดยมีรูปภาพเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรและเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ เยาวพา เคชะคุปต์ (2542: 107) ที่มีทัศนะว่า ศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เด็ก
แสดงความสามารถและการความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งที่เด็กสามารถมองเห็นได้ เด็กจะ
ใช้รูปภาพเป็นสื่อในการสื่ออธิบายสิ่งที่เขาทา เห็น รู้สึกและคิดออกมาเป็นผลงาน การใช้รูปภาพประกอบกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์นั้นช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย จาได้รวดเร็ว เป็นตัวเสริมแรงทาให้บทเรียนน่าสนใจ ไม่เบื่อ
หน่ายเกิดความสนุกสนาน เช่น การปั้น เด็กมองรูปภาพของพยัญชนะและปั้นออกมาเป็นตัวพยัญชนะที่ตรงกับ
รูปภาพได้ เพราะเด็กเกิดการรับรู้และถ่ายทอดออกมาเป็นตัวพยัญชนะไทยได้
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการใช้ภาพประกอบศิลปะสร้างสรรค์ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ ราไพรุจิพงศ์ (2550) พบว่าทักษะการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยที่ทาศิลปะสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทากิจกรรมสร้างสรรค์ในการวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ ทาให้ เด็ก
มีทักษะการเขียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของคอฟแมน ซาลมา (Kaufman Zalma. 1978: 885-888) พบว่าการ
พัฒนาความสามารถโดยใช้นิ้วมือด้วยการวาดภาพระบายสี ฉีก ตัดปะ การประดิษฐ์เศษวัสดุ และการปั้นนั้นนาไปสู่
ความสามารถในการเขียนได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระได้เลือก
การระบายสี และวาดภาพตามความคิดหรือใช้ประสบการณ์เดิมเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดมีอิสระในการ
ทางาน การจัดประสบการณ์กิจกรรมการใช้ภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ครูต้องมีบทบาทสอดแทรกความรู้
ของการเขียนตัวพยัญชนะในกิจกรรมสร้างสรรค์จากความคิดที่มีอยู่หรือความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ออกมาเป็นผลงานโดย
มีรูปภาพเป็นสื่อและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียนที่หลากหลายและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
หลังจากการทากิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วควรฝึกเขียนคาสั้นๆ ง่ายๆ ประกอบภาพ
ที่เหมาะสมกับเด็กก็จะทาให้เด็กมีความสามารถในการเขียนสูงขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์
2. ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบการเขียนพยัญชนะไทยหลังการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลังจากใช้รูป ภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่ทาให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติ รับรู้และเข้าใจได้ง่าย ไม่เกิดความเบื่อหน่าย รู้สึกผ่อนคลาย ทาให้มีความสนใจในกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับ
(Piaget, J. 1952) กล่าวไว้ว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้ต้องมีการรับรู้ จดจา และเข้าใจเรื่องราวได้โดยการใช้ประสาท
สัมผัส สามารถเห็นความแตกต่างและแยกแยะสิ่งต่างๆ ที่มีความคล้ายกันในบางลักษณะ เช่น การตัดปะพยัญชนะ
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ไทย เด็กจะต้องสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของพยัญชนะแต่ละตัวและใช้ประสบการณ์เดิมในการรับรู้รูปภาพ ซึ่ง
การรับรู้อาจจะใช้สื่อที่เป็นสัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย ทาให้สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาใน
รูปแบบต่างๆ เมื่อกระทาซ้าๆ จนกระทั่งไม่ต้องใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย แต่ใช้กระบวนการคิด
และจิตนาการถ่ายทอดออกมาได้อย่างเหมาะสม เช่น การต่อเติมภาพ ทาให้เด็กมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนัฐอริน แสงพงษ์พิทยา (2556) ศึกษาความสามารถการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจัด
กิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีการรับรู้ด้านแปรผลและด้านการใช้เหตุผลทุกด้านสูงกว่าก่อน
ใช้กิจกรรมที่ใช้สื่อจากภาพสัญลักษณ์ เมื่อเด็กมีการรับรู้ จดจาภาพ ทาให้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรได้
เช่นเดียวกับการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภายหลังได้รับการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การเขียนพยัญชนะตามแบบ การบอกความหมายของพยัญชนะ และความคิด
เชิงขยายความ สูงกว่าก่อนการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเขียนประเภทอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย
เช่น การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิก เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเทคนิควิธีการสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการเขียนที่มีความแปลกใหม่ บูรณา
การกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายแก่เด็กปฐมวัย เช่นการใช้สื่อจากธรรมชาติ การพิมพ์ภาพ และ
ต่อเติมภาพ
3. ควรมีการศึกษาถึงผลของการจัดกิจกรรมการใช้รูปภาพประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่พัฒนา
ด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถการอ่าน
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NBUE021: การศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน
A STUDY ON THAI LANGUAGE READING ABILITY OF PRATOMMASUKSA 4 STUDENTS
THROUGH PROGRAMMED INSTRUCTION FOR SUPPLEMENTARY TEACHING
วรางคณา สุวานิช 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียนสําเร็จรูปในการพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ย นมั ธ ยมผดุ ง วิ ท ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 18 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่ไมผานเกณฑการอาน
คลอง เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูและบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอบ โดยดําเนินการ
วิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ขั้นตอนที่ 2 สรางและหา
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห
ขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคํา 30 คํา และบทรอย
กรอง 1 บท มีหลักเกณฑการประเมินตามระดับคะแนน (Rubric Scores) และแบบทดสอบความสามารถการอานจั บ
ใจความสําคัญเปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความเที่ยงตรงระหวาง 0.80-1 คาความยาก
งาย ระหวาง 0.43-0.77 คาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.23-0.43 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.82
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคา E1 และ E2 บทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.50/80.95
ผลการวิ จั ย พบว า ประสิ ท ธิ ผ ลจากการเรี ย นบทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการอ า น
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 55.11 คิดเปน
รอยละ 50.00
1. ความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูป
นักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 48.11 คิดเปนรอยละ 61.11
2. ความสามารถในการจั บ ใจความสํ า คั ญของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 จากการใช บ ทเรี ย น
สําเร็จรูป นักเรียนสวนใหญอยูในเกณฑดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.30 คิดเปนรอยละ 56.56
คําสําคัญ: การศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทย จากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน
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Abstract
This research aimed to study the efficiency and outcome of the programmed instruction for
supplementary teaching to develop the ability of reading in Pratommasuksa 4 students. The students who
were selected for testing comprised 18 students in Matthayom Phadung Withaya School, Ayutthaya
Province. These students in normal test could not pass the fluently reading. The tool for testing is the
programmed instruction for supplementary teaching. The testing composed of 4 steps. The first step was
a selection about sampling from total population. The second was creating a qualified examination for
testing. The next was to operate and collected data and the last was an analyzing. The testing tool
collected from the ability in 30-words and 1-poem reading aloud. The principle of scoring was evaluated
according to Rubric Score and the ability to comprehend from reading was built as 20 items of 4 multiplechoices answering. The validity is between 0.80-1. The difficulty was between 0.43-0.77, the
discrimination was between 0.23-0.43 and the reliability value of the test was 0.82. Statistics for analyzing the
data was E1/E2. The programmed instruction for supplementary teaching had an efficiency of 80.50/80.95.
The research results revealed that the effectiveness of most students learning through the
developed programmed instruction was at a very good level which had mean score 55.11 (50%).
1. The most students’ loud reading ability from learning through the developed programmed
instruction was at an “excellent” level which had mean score 48.11 (61.11%).
2. The most students’ ability in getting important content was at a “good” level which had
mean score 12.30 (56.56%).
Keywords: Thai language reading ability, Programmed instruction for supplementary teaching.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติไทย เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีตอกัน ทําใหติดตอสื่อสารดานการงาน การดํารงชีวิตรวมกันอยางสันติสุข เปนเครื่องมือแสวงหา
ความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิด วิเคราะห วิจารณ และคิด
สรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได ประเด็นหลักสําคัญ คือ ภาษาไทยเปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษทางดานวัฒนธรรม ประเพณี โลกทัศน และสุนทรียภาพ ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการ
เรียนรู เพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทย การเรียนรูภาษาไทยจึงตองศึกษาเพื่อใชทักษะที่ถูกตอง เหมาะสม
ในการสื่อสาร เปนสื่อกลางในการแสวงหาความรูและประสบการณทางภาษา ทําใหเกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจ
ในภาษาไทย (สิริพั ชร เจษฎาวิโรจน. 2552: 1) ภาษาเป นเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสาร ซึ่ง ผูใชจําเปนตองรูจั ก
เครื่องมือนั้นเสียกอน ในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไมวาจะเปนการฟง การพูด การอาน การเขียน ผูใชภาษา
จําเปนตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกั บการใชภาษาไทยเปนอยางดี (จีรรัตน เพชรรัตนโมรา. 2551: 1) การอานเป น
ทักษะหนึ่งที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร เปนทักษะที่มนุษยจะตองทําความเขาใจกับขอมูลที่ไดรับใหชัดเจน เพราะหากไม
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ทําความเขาใจในเนื้อ ความที่อ านไดทั้ง หมด อาจทํา ใหเ กิดความเขา ใจผิ ดไปจากความหมายที่ ผูเขี ยนต องการจะ
สื่อความ (กอบกาญจน วงศวิสิทธิ.์ 2551: 86)
การอานจับใจความสําคัญ เปนทักษะเบื้องตนที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได เพราะทําให
เขา ใจในเนื้อ หาและวัต ถุป ระสงค ที่ผูเขี ยนเสนอมายัง ผูอ าน โดยเริ่ม จากหาขอ คิดสํ าคั ญในเรื่ อง และนํ าข อคิ ดมา
ประมวลดวยกันเพื่อใหไดใจความสําคัญ ผูอานจึงตองทําความเขาใจเรื่องราวทั้งหมด (กอบกาญจน วงศวิสิทธิ์. 2551:
111) ทําใหรูขาวสารขอมูลตางๆ นอกจากนี้ขอมูลขาวสารทําใหผูอานมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรูอยากเห็น
เปนความตองการของมนุษยทุกคน การอานมีประโยชนในดานการพัฒนาตนเอง การไดมาซึ่งความรูความสามารถ
ของมนุษยก็ไดมาจากการอานนั่นเอง (ฉวีวรรณ คูหาภินันท. 2542: 11)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปน
เกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรี ยน เนน การสอนภาษาให อยูในฐานะเครื่อ งมือของการเรีย นรูเพื่อใหนักเรีย น
สามารถแสดงความรูไดดวยตนเอง ซึ่งมุงสงเสริมการสอนภาษาเพื่อพัฒนาความคิดผูเรียนตองมีประสบการณมาก
พอที่จะสรางความคิดไดอยางลึกซึ้ง และในขณะเดียวกันก็มุงเนนใหผูเรียนรักภาษาไทยในฐานะที่เปนวัฒนธรรมของ
ชาติอีกดวย กลุมสาระวิชาภาษาไทยของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดกําหนดใหสาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
และในตัวชี้วัดที่ 3 กลาวไว คือ อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน สิ่งที่นักเรียนตองได
คือ หลักการอานคลองและเร็ว การอานสํารวจและบันทึกขอความสําคัญของเรื่องที่อานได และในตัวชี้วัดที่ 6 นักเรียน
สามารถสรุ ปความรูแ ละขอ คิดจากเรื่ องที่อ านเพื่อนํา ไปใชในชี วิตประจํา วัน สิ่ งที่นัก เรีย นตองได คื อ หลักการสรุ ป
ใจความสําคัญและขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อาน (กลุมพัฒนากระบวนการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ. 2551: 16)
จากสภาพปญหาที่พบไดจากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คือ ความสามารถในดานการอานภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยไดทําการสอนอยูนั้น ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว นักเรียนอานออกเสียง
ไดไมชัดเจน และไมสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได เนื่องจากการนักเรียนไมผานแบบทดสอบการอานคลอง
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จํานวน 18 คน ซึ่งเปนปญหา
เรงดวนที่ควรแกไข และกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยนั้นเปนสาระการเรียนรูที่ใชเปนหลักการเรียนการสอนเพื่อ
สรางพื้นฐานทางความคิด และเปนกลยุทธที่ใชแกปญหาไดวิกฤตของชาติ เห็นไดวาภาษาไทยเปนพื้นฐานสําคัญที่
นักเรียนทุกคนตองเรียนรูเพื่อใหมีความสามารถในการใชปฏิบัติจริง เพราะภาษาไทยเปนสื่อในการแสวงหาความรู
และประสบการณจากกลุมสาระอื่นๆ เพราะหากนักเรียนยังออนเกี่ยวกับดานการอาน และการจับใจความสําคัญ เมื่อ
ไปเรียนวิชาอื่นก็ไมสามารถคิดวิเคราะหและสรุปใจความสําคัญได การพัฒนาความสามารถในการอานจึงมีความสําคัญ
การพัฒนาความสามารถนี้ นอกจากจะตองพัฒนาการสอนแลว การใชสื่อและนวัตกรรมตางๆ ที่ถูกตองจะเปนการชวย
ในการจัดการเรียนการเรียนการสอน การใชสื่อที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพผูเรียนหลากหลายรูปแบบ เชน การจัด
บทเรียนโมดูล การจัดศูนยการเรียน ชุดการเรียนดวยตนเอง บทเรียนมัลติมีเดีย และบทเรียนสําเร็จรูป เปนตน
บทเรียนสําเร็จรู ปเปนนวั ตกรรมซึ่ งมีโปรแกรมการวางแผนไวลวงหนา (ชัย ยงค พรหมวงศ . 2533: 13)
เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตัวเอง ดวยการลงมือประกอบกิจกรรม สามารถรูขอติชมทันทีที่มีความภาคภูมิใจ
ในความสํา เร็จไดใครครวญทีละนอยตามลําดับขั้น ตามความสามารถ ความสนใจและความสะดวกของแตละคน
โดยบทเรีย นสําเร็จรูป นี้จัดเปนนวั ตกรรมทางการศึกษาที่มีลักษณะเปนสื่อผสมผสานสื่อการเรียนรูที่จัด ไวเปนชุด ๆ
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บรรจุกลอง ซอง หรือประเปา โดยวิธีการสรางที่เปนระบบชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได มีอิสระในการเรียน
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนจะเรียนในแตละชุดไดตามความสามารถของตนโดยที่ไมมีการแขงขัน
หรือรอคอยผูอื่น ผูเรียนสามารถเลือกกําหนดเวลาในการทําประเมินผลไดดวยตนเอง ทั้งยังสามารถเรียนไดตามลําพัง
หรือปรึกษาหารือการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน หรือขอคําแนะนําจากครูผูสอนได ชวยใหครูผูสอนวัดและประเมินผลได
ตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตั้งไวตรงตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
จากแนวความคิดการใชบทเรียนสําเร็จรูปขางตน จึงเปนแนวทางที่จะนําไปใชในการพัฒนาความสามารถ
ในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีทักษะการอาน การคิดวิเคราะห
และจับประเด็นสําคัญของเนื้อเรื่องได อีกทั้งยังเปนรากฐานสําคัญที่จะตองนําไปบูรณาการใชรวมกับวิชาอื่นๆ อีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อ ศึกษาประสิท ธิผลจากการใชบ ทเรี ยนสํ าเร็ จรู ปเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการอ านภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดังนี้
1. ความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการสอน
2. ความสามารถในการจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบการสอน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ขั้นตอน
จุดประสงค
1. กรอบตั้งตน
1. การนําเขาสูบทเรียน
2. กรอบกิจกรรม
2. ผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อฝกทักษะ
ดานการอานออกเสียง
3. กรอบแบบฝกทักษะ 3. การเรียนรูการฝกทักษะการอาน
จับใจความสําคัญ
4. กรอบสงทาย
4. การสรุปผลจากทํากิจกรรมการ
เรียนบทเรียนสําเร็จรูป

ความสามารถในการอานภาษาไทย
1. ความสามารถในการอานออกเสียง
2. ความสามารถในการอานจับใจความ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพทเฉพาะ
บทเรี ยนสํ าเร็จรู ปประกอบการสอน หมายถึ ง สื่ อหรื อนวัต กรรมที่ ถู กออกแบบและถูก สร า งขึ้ นเพื่ อ
พัฒนาการอานใหแกนักเรียนในดานการอาน โดยพัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียน อันไดแก การอานออกเสียง
การอานในใจ เพื่อพัฒนาทักษะใหนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของบทเรียนที่อานได เกี่ยวกับการแปลความ
ตีความ ขยายความ บอกจุดประสงคของผูเขียน สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานได
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง สื่อหรือนวัตกรรมนี้สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนให
เกิดทักษะในการอานได ตามเกณฑที่กําหนด 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งคิดเปนคารอยละของคะแนนเฉลี่ย
จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดผานตาม
เกณฑวัตถุประสงคทกุ วัตถุประสงค
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทั้งกลุมทํา
แบบทดสอบวัดความรูหลังจากเรียนบทเรียนสําเร็จรูปจบลง
ประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง เกณฑระดับคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการ
เรียนบทเรียนสําเร็จรูป แลวแปลผลออกมาวานักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาไทยอยูในระดับคุณภาพใด
ความสามารถในการอานออกเสียง หมายถึง การเปลงเสียงถอยคําที่อานเพื่อใหผูอื่นไดยินและรับฟงสิ่งที่
อานออกมา ซึ่งผูอานตองอานดวยน้ําเสียงที่ดังฟงชัด ไมตะโกน และอานชัดถอยชัดคํา ลื่นไหล ไมสะดุด ถูกตองตาม
อักขระอักษร ออกเสียงพยัญชนะใหถูกตอง คําควบกล้ํา ร ล ว เสียงวรรณยุกต คําพองรูป ตัวการันต การออกเสียง
พยางคหนัก เบา การอานเวนวรรคใหถูกตอง
ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานในใจโดยที่ไมตองเปลงเสียงออกใหผูอื่น
ไดยิน เพื่อทําความเขาใจในเนื้อหาของสิ่งที่อานและจับประเด็นที่สําคัญของเนื้อหาที่อานได สามารถแยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรูและขอคิดจาก
เรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิต
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ไมผานเกณฑการคัดกรองโดยเครื่องมือวัด
และประเมินผลการอานคลองของ สพฐ ทั้งหมด จํานวน 18 คน
เครื่องมือทดลอง
เครื่องมือทดลองประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป จํานวน 2 เลม เลมที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องของมาเหมี่ยว เลมที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 2 บานพิลึก ซึ่งมีประสิทธิภาพ 80.50/80.95
เครือ่ งมือรวบรวมขอมูล
เครื่องมือรวบรวมขอ มูลประกอบดวยแบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คือ การทดสอบการอานออกเสียง ซึ่งแบงเปนสองตอน คือ การอานคํา จํานวน 30 คํา และการ
อานบทรอยกรอง จํานวน 1 บท รวมคะแนน 50 คะแนน ซึ่งทดสอบการอานออกเสียงของนักเรียนเปนรายบุคคล และ
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การทดสอบการอานจับใจความสําคัญ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน จํานวน
2 เลม 2 หนวยการเรียนรู คือ เลมที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องของมาเหมียว และเลมที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 2 บานพิลึก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 16 แผน แผนละ 1 คาบ รวม 16 คาบ ระหวางวันที่ 20
พฤศจิกายน ถึง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยบทเรียนสําเร็จรูปทั้งสองเลมมีขั้นตอนการสอนดังนี้
กรอบตั้งตน:
การนําเขาสูบทเรียน ในหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องของมาเหมี่ยว โดยครูหาความหมายของชื่อ
ของนักเรียนทุกคนเตรียมไวกอน แลวถามนักเรียนวาทราบความหมายชื่อของตนเองหรือไม ความหมายชื่อของตน
มีความหมายว าอย างไร ชื่ อของแต ละคนลว นสํา คัญและมี ความหมายที่ ดี ใหนัก เรีย นอา นบทเรีย นเรื่ อง เรื่อ งของ
มาเหมี่ยว ตอไป
การนําเขาสูบทเรียน ในหนวยการเรียนรูที่ 2 บ า นพิ ลึ ก โดยครู ตั้ ง คํ า ถามนั ก เรี ย นว า บ า น
พิลึกในจินตนาการของนักเรียนเปนอยางไรและนําภาพบานพิลึกที่มีลักษณะตางๆ จากอินเทอรเน็ตใหนักเรียนไดชม
ตั้งคําถามวาในบานในภาพมีความพิลึกอยางไรและใหนักเรียนอานบทเรียนเรื่อง บานพิลึก ตอไป
กรอบกิจกรรม:
กรอบที่ 1 อานออกเสียงคําและสํานวนจากเรื่องที่อาน
กรอบที่ 2 อานความหมายของคําและสํานวนจากเรื่องที่อาน
กรอบแบบฝกทักษะ:
กรอบที่ 3 เขียนคําจากคําอานใหถูกตอง
กรอบที่ 4 การจับใจความสําคัญ โดยแบงเนื้อเรื่องทั้งหมดออกเปน 3 สวน ใหนักเรียนจั บ
ใจความสําคัญทีละสวน และนําแตละสวนมาสรุปใจความสําคัญในตอนสุดทาย
กรอบสงทาย:
กรอบที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 1 การตอบคําถามจากเรื่อง เรื่องของมาเหมี่ยว หลังจากที่นักเรียน
สามารถอานจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานทั้งหมดไดแลว ตองสามารถตอบคําถามที่อานจับใจความสําคัญของเรื่อง
ไดด วย ถือเปนการสรุปผลจากการทํา กิจกรรมและฝกทั กษะจากการเรีย นบทเรีย นสํา เร็จ รูป หน วยการเรียนรูที่ 2
การตอบคําถามจากเรื่อง บานพิลึก หลังจากที่นักเรียนสามารถอานจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานทั้งหมดไดแลว
ตองสามารถตอบคําถามที่อานจับใจความสําคัญของเรื่องไดดวย ถือเปนการสรุปผลจากการทํากิจกรรมและฝกทักษะ
จากการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป
2. ทําแบบทดสอบความสามารถการอานภาษาไทย คือ การทดสอบการอานออกเสียง คือ การอาน
คําจํานวน 30 คํา และการอานบทรอยกรองจํานวน 1 บท ซึ่งทดสอบการอานออกเสียงของนักเรียนเปนรายบุคคล
และทําแบบทดสอบความสามารถในการอานจับใจความสําคัญแบบปรนัยตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหประสิทธิผลของบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดังนี้
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1. ความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบการสอน โดยการจัดระดับคุณภาพจากคาเฉลี่ย
2. ความสามารถในการจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบการสอน โดยการจัดระดับคุณภาพจากคาเฉลี่ย
สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดังนี้
1. ความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการสอน โดยการจัดระดับคุณภาพจากคาเฉลี่ย
ตาราง 1 ประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เกณฑของระดับคะแนน
รอยละ 80-100
รอยละ 70-79
รอยละ 60-69
รอยละ 50-59
รอยละ 40-49
รอยละ 30-39
รอยละ 0-29

ระดับคุณภาพ

ชวงคะแนน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุงเรงดวน
อานไมออก
รวม

46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
0-20

จํานวน
นักเรียน
9
6
3
18

รอยละ

X

S.D.

50.00
33.33
16.50
100

48.11
43.00
31.33
43.78

1.45
1.54
0.57
5.95

จากตาราง 1 ความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบการสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 43.78) และมีนักเรียนที่อยูในเกณฑดีเยี่ยม 9 คน
มีคาเฉลี่ย 48.11 คิดเปนรอยละ 50.00 ดีมาก 6 คน มีคาเฉลี่ย 43.00 คิดเปนรอยละ 33.33 พอใช 3 คน มีคาเฉลี่ย
31.33 คิดเปนรอยละ 16.50 ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการ
ใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน โดยการจัดระดับคุณภาพจากคาเฉลี่ย
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ตาราง 2 ประสิทธิผลจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
เกณฑของระดับคะแนน
รอยละ 80-100
รอยละ 70-79
รอยละ 60-69
รอยละ 50-59
รอยละ 40-49
รอยละ 30-39
รอยละ 0-29

ระดับคุณภาพ

ชวงคะแนน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุงเรงดวน
อานไมออก
รวม

16-20
14-15
12-13
10-11
8-9
6-7
0-5

จํานวน
นักเรียน
2
3
10
3
18

รอยละ

X

S.D.

11.11
16.67
55.56
16.67
100

16.50
14.33
12.30
11.00
12.89

0.70
0.57
0.48
0.00
1.71

จากตาราง 2 ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใช
บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 12.89) และมีนักเรียนที่อยูในเกณฑดีเยี่ยม 2 คน
มีคาเฉลี่ย 16.50 คิดเปนรอยละ 11.11 ดีมาก 3 คน มีคาเฉลี่ย 14.33 คิดเปนรอยละ 16.66 ดี 10 คน มีคาเฉลี่ย 12.30
คิดเปนรอยละ 55.56 พอใช 3 คน มีคาเฉลี่ย 11.00 คิดเปนรอยละ 16.67
ตาราง 3 ความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ
การสอน
เกณฑของระดับคะแนน
รอยละ 80-100
รอยละ 70-79
รอยละ 60-69
รอยละ 50-59
รอยละ 40-49
รอยละ 30-39
รอยละ 0-29

ระดับคุณภาพ

ชวงคะแนน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุงเรงดวน
อานไมออก
รวม

61-70
51-60
41-50
31-40
21-30
11-20
0-10

จํานวน
นักเรียน
6
9
3
18

รอยละ

X

S.D.

33.33
50.00
16.67
100

63.67
55.11
43.33
56.67

2.42
3.51
2.08
7.32

จากตาราง 3 บทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 จากการใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 56.67) และมีนักเรียนที่
อยูในเกณฑดีเยี่ยม 6 คน มีคาเฉลี่ย 63.67 คิดเปนรอยละ 33.33 ดีมาก 9 คน มีคาเฉลี่ย 55.11 คิดเปนรอยละ 50.00
นักเรียนที่อยูในเกณฑดี 3 คน มีคาเฉลี่ย 43.33 คิดเปนรอยละ 22.22
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อภิปรายผล
1. ความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการสอนมีความสามารถสูงขึ้นโดยรวมอยูในระดับดีเยี่ยม ( X = 48.11) ผลของความสามารถในการอาน
ออกเสียงภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน อาจเปนเพราะเนื้อหาในบทเรียนสําเร็จรูปมีกิจกรรม
ใหนักเรียนไดฝกอานออกเสียง โดยเริ่มจากคําที่งายกอน และมีคําอานภายในบทเรียนงายตอการเรียนรูของนักเรียน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพชัย สานุสันต (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช
พจนานุกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยกอนการเรียนมี
คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 6.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.99 หลังเรียน มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 11.23
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.01 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนความตางเทากับ 4.60
2. ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังการใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบการสอนมีความสามารถสูงขึ้นโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 12.30) ความสามารถในการอานจับ
ใจความสําคัญหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน อาจเปนเพราะในบทเรียนสําเร็จรูปไดมีการแบงแบบฝก
การจับใจความสําคัญทีละยอหนาของเรื่อง ซึ่งใหนักเรียนไดฝกอานและจับประเด็นสําคัญเปนสวนๆ เชน ใคร ทําอะไร
ที่ไหน เมื่ อใด และเกิด ผลอย างไร ทํา ใหนั กเรีย นเกิ ดความชํา นาญในการฝ กทั กษะดา นการจั บใจความสํา คัญ ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ วจนะวิศิษฐ (2553: บทคัดยอ) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือขาย
รายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา เรื่อง ระบบโครงกระดูกรางกาย ผลการศึกษาพบวา บทเรียนบนเครือขายที่
ผูวิจัยไดทําการพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.20/81.15 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ย 81.15 ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของกลุมตัวอยางมีคาสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ < .001
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
กอนนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช ควรศึกษาหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตรใหเขาใจอยางละเอียดถี่ถวน
แลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในคูมือการใชแบบฝก ควรจัดเตรียมอุปกรณและสื่อแบบฝกทักษะใหเรียบรอยเพียงพอ
กับจํานวนผูเรียนเพื่อใหบรรลุจุดประสงค และครูควรใหกําลังใจและยกยองชมเชยแกผูเรียนในโอกาสตางๆ เพื่อเปน
การสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรนํ า บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ พั ฒ นาการอ า นนี้ ไ ปทํ า การศึ ก ษาทดลองกั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาไทยในเรื่องอื่นๆ ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับรูปแบบการสอน
อื่นๆ และควรนํารูปแบบและกระบวนการศึ กษาทดลองในครั้งนี้ ไปทําการทดลองกับเนื้อหาวิ ชาของกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น
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NBUE022: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จากการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสืบเสาะ
หาความรู
A STUDY OF SCHOLASTIC ACHIEVEMENTS IN ASTRONOMY OF MATTAYOMSUKSA 6
STUDENTS, ASSUMPTION COLLEGE RAYONG THROUGH INQUIRY APPROACH
INSTRUCTION
วุฒิพงษ สวางวงษ 1 รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ในการจัดการเรียน
การสอนกับเกณฑ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ระหวางกอนและหลัง
การจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนที่ ใชแ บบสื บเสาะหาความรู 5E ประชากรที่ใ ชใ นการวิจั ยครั้ งนี้ เป นนัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 150 คน และเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน ใชทฤษฎีการสุมตัวอยางโดยไมใชความ
นาจะเปน เลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอบ
แบบสืบเสาะหาความรู 5E และเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงขึ้น ตามสมมติฐานที่ตั้งไว (รอยละ 70)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ในการจั ดการเรียนการสอน หลังเรียนสูงกว ากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E
Abstract
The purpose of research were to compere the learning achievement for Mattayomsuksa 6
students on Astronomy, Assumption College Rayong by using 5E inquiry approach learning with learning
criteria. To compare the achievement for learning on Astronomy before and after taught by using 5E
inquiry approach learning. The samples consisted 37 Mattayomsuksa 6 students on Astronomy in total 150
students, Assumption College Rayong. Theory used in the research is Non-probability sampling and
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selected a purposive sampling for consideration. The instrument used in the research were 5E inquiry
learning plan and the Astronomy achievement test. The data were analyzed by t-test for dependent sample.
The finding of the study revealed the following
1. The learning achievement on Astronomy for Mattayomsuksa 6 students, Assumption
College Rayong taught by using learning activity through 5E inquiry. The score is 100% all of student.
2. The learning achievement on Astronomy for Mattayomsuksa 6 students was higher than
before using 5E inquiry at .05 level of statistical significance.
Keywords: Learning accomplishment, 5E Inquiry Approach Learning
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากสภาพสังคมในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนากาวไกล การศึกษาจึงมีความสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อเตรียมเด็กใหพรอมที่จะดํารงชีวิต
ในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี กอใหเกิดผลกระทบ
ตอสังคมไทย พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ; และสํานัก
นายกรัฐมนตรี. 2542 ) มาตรา 4 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้ง ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 24 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาวาดวยการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณและประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกปฏิบัติให ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่องเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สอดคลองกับแนวพระราชบัญญัติ อีกทั้งในปการศึกษา 2558 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ํา (งานทะเบียน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง. 2558) ซึ่งจากการวิเคราะหสภาพปญหาในชัน้ เรียน พบวาเกิดจากปจจัยหลายดาน ไดแก
ดานผูสอน พบวา ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมหลากหลาย สวนใหญเปนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบรรยาย ผูเรียนไมไดลงมือปฏิบัติและไมมีสวนรวมในการเรียนทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจ แรงกระตุนใน
การเรียนของผูเรียน
ดานผู เรีย น พบวา ผูเรี ยนส วนใหญขาดความกระตื อรือร น ขาดความสนใจและเบื่อ หนายในการเรียนรู
โดยเฉพาะผูเรี ยนกลุมออ นมัก ไมสนใจเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากผูเรีย นในกลุมอ อนไมสามารถทําความเขาใจในเนื้อหา
รายวิชาได จึงมีเพียงผูเรียนสวนนอยเทานั้นที่เรียนเขาใจและตั้งใจเรียน ทําใหบรรยากาศในการเรียนคอนขางเครียด
และนาเบื่อหนาย
จากสภาพปญหาและปจ จัย ของป ญหาขา งต น สามารถแกไ ขป ญหาโดยใหผูเรี ยนมีสว นร วมในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู และสําคัญควรเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะนําไปสูการสรางองคความรูดวย
ตัวเองอยางแทจริงและคงทน การเรียนสอนวิทยาศาสตรจะประสบผลสําเร็จ ถาสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ซึ่งเปนพื้นฐานในหองเรียนและการเรียนรูวิทยาศาสตร (Schwartz; Lederman; & Crawford. 2004)
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จากการจัดการเรียนการสอน โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ระหวางกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
แบบสืบเสาะหาความรู 5E
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement)
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration)
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู (Elaboration)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ดาราศาสตรและอวกาศ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E จากการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑ
ที่ระดับดีขึ้นไป รอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ในการจัดการเรียนการสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสืบเสาะแสวงหาความรู 5E ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เปนขั้นตอนในการวางแผนกําหนดแนวทางในการศึกษา
เรื่องที่สนใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ขั้นการนําขอมูลที่ไดมาวิ เคราะห แปลผล สรุปผล
และนําเสนอผลที่ไดในรูปตางๆ
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่ สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเ ดิมหรื อ
ความคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่นๆ
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ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วานักเรียนมีความรู
อะไรบาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ หมายถึง ความรู ความสามารถ เรื่องดาราศาสตร
และอวกาศ ที่เกิดจากการเรียนรูโดยการใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งวัดไดจาก
คะแนนผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใชวัดความรูความสามารถในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 6 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
เกณฑ คือ คะแนน ที่ยอมรับวาเมื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ซึ่งผูวิจัย
สามารถนําคะแนนเหลานั้นมาวิเคราะห โดยยึดเกณฑการตัดสินการประเมิน (สํานักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน. 2547: 15)
ชวงคะแนนเปนรอยละ 90-100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก
ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-89 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี
ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-74 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับนาพอใจ
ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-59 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปรับปรุง
ชวงคะแนนเปนรอยละ 0-49 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน
4 หอง จํานวนนักเรียน 150 คน ซึ่งเปนหองที่ไดรับมอบหมาย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน
1 หองเรียน 37 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบเจาะจง โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม
เครื่องมือทดลอง
1. แผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีการสอนโดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E จํานวน 3 แผนการเรียนรู
4 ชั่วโมง 2 แผน และ 6 ชั่วโมงอีก 1 แผน ทั้งหมด 14 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน รายวิช า วิ ทยาศาสตร เรื่ อง ดาราศาสตรแ ละอวกาศ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ
เครื่องมือรวบรวม
1. ชี้แ จงให นั กเรีย นทราบเกี่ ยวกั บวิ ธีก ารเรีย น บทบาทของผูเ รีย น จุ ดประสงค ของการเรีย นและ
วิธีการประเมินผลการเรียน
2. ใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 30 นาที
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3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E
4. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับ
กอนเรียน ใชเวลา 30 นาที
5. นําผลมาวิเคราะหขอมูล
วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่อง ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชแบบสืบเสาะหา
ความรู 5E ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
1.1 ตอบถูก ใหคะแนน 1 คะแนน
1.2 ตอบผิด หรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน
2. นําคะแนนที่ไดจากการวัดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยใชการใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E
คะแนน
16-20
13-15
9-12
5-8
0-4

เกณฑ
90-100
75-89
60-74
50-59
0-49
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
นาพอใจ
ปรับปรุง
ต่ํากวาเกณฑ

จํานวน (คน)
16
21
37

รอยละ
43.24
56.76
100

X

13.78

S.D.
1.46

จากตาราง 1 พบวา ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 16-20 คะแนน อยูในเกณฑ 75-100 ซึ่งอยูในระดับดีมาก มีจํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 43.24 คาเฉลี่ย 15.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.76 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 11-15 คะแนน
อยูในเกณฑ 50-74 ซึ่งอยูในระดับดี มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 56.76 คาเฉลี่ย 12.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ในการจัดการเรียน
การสอน
การเรียน
คะแนนต่ําสุด
กอนเรียน
3
หลังเรียน
11
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

คะแนนสูงสุด
11
17

X

6.51
13.78

S.D.
2.29
1.46

t
18.83*

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู กอนเรียนมีคะแนนต่ําสุด 3 คะแนน
คะแนนสูงสุด 11 คะแนน คาเฉลี่ย 6.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.29 สวนความสามารถในการสืบเสาะหาความรู
หลังเรียนมีคะแนนต่ําสุด 11 คะแนน คะแนนสูงสุด 17 คะแนน คาเฉลี่ย 13.78 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.46
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง โดยใชเทคนิค 5E ในการจัดการเรียนการสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (t =
18.83)
ผลจากวิเคราะหตารางการวิจัย สรุปไดวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู นักเรียนผานเกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ตรงตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ระหวางกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E พบวาหลังจัดกิจกรรมมีคะแนนสูงกวากอนการจัด
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ .05 (t = 18.83)
อธิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง โดยใชแบบสืบเสาะหาความรู 5E ในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู นักเรียนผานเกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ตรงตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว เพราะการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชตามทฤษฎีการสรางความรู ซึ่งกลาวไว
วาเปนกระบวนการที่นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียน
เกิดความเขาใจ และเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเองและ
เก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อมีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546) และยังเปนการสอนใหผูเรียนใชกระบวนการทางสองของตนหาความรูใน
ลักษณะการทํากิจกรรมเหมือนผูใหญในการแกปญหา โดยการตั้งสมมติฐาน และการออกแบบการทดลองเพื่อหาวิธีการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1538

24 มีนาคม 2560

ตางๆ สืบเสาะถึงปรากฏการณ ความสัมพันธตางๆ ของธรรมชาติ (Carin; & Sund. 1975) นอกจากนี้การสืบเสาะหา
ความรู เปนการสอนที่ สงเสริมใหผูเรียนสื บเสาะหาความรูเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ ไมเคยมีความรูนั้นมากอน โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สว นครูเ ปนผู อํานวยความสะดวกเพื่อให นักเรี ยนบรรลุเ ปาหมาย ซึ่งวิธี สืบเสาะหา
ความรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญของกระบวนการเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรูในแบบ 5E เปนรูปแบบการ
จัดการที่เหมาะสมกับการเรียนรูวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดมีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู พบวานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผมสัมฤทธิ์ทางดานการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งกอนการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.51 คะแนน และภายหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 13.78 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนระดับดีมาก มี 16 คน คิดเปนรอยละ 43.24 คาเฉลี่ย 15.25 นักเรียนที่ได
ระดับดี มี 21 คน คิดเปนรอยละ 56.76 คาเฉลี่ย 12.67 ตรงกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว
ขอเสนอแนะ
1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนําไปใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง และครูผูสอนวิชาอื่นๆ อาจนําขั้นตอนการสอนไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
หลายๆ วิชาได
2. ครูผูสอนควรศึกษาวิธีสอนแบบใหมๆ ควบคูกับการใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E
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NBUE023: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม จากการสอนโดยใช้ ปัญหา
เป็นฐาน
A STYDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON NORTH AND SOUTH AMERICA CONTINENTS
OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS AT BAMRUNG WITTAYA SCHOOL, NAKHONPATHOM
PROVINCE THROUGH PROBLEM-BASED LEARNING
ณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม จานวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติไร้พารามิเตอร์ โดยการใช้สถิติทดสอบ
วิลคอกซัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลัง จากที่เ รียน เรื่อง ทวีป อเมริ กาเหนือและอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนทั้งหมด จานวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 ระดับดี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
13.04 ระดับปานกลาง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 และระดับพอใช้ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
Abstract
The purpose of this research was to compare the learning achievement of Mathayomsuksa 3
students on the North and South America Continents after learning through problem-based method with
before their learning. The samples of this research consisted 23 Mathayomsuksa 3 students at Bamrung
Wittaya school, Muang district, Nakhonpathom province. The instruments employed to collect data was
nonparametric statistics by using Wilcoxon signed-rank test.
The findings were as follows:
1. The learning achievement after learning on North and South America Continents of the
students through problem-based learning found that 17 students got scores at an excellent level (73.91%),
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got scores at a good level (13.04%), 2 students got scores at a moderate level (8.64%), and 1 student
got scores at a fair level (4.34%).
2. After learning with the problem-based method, they had learning achievement statistically
higher than before learning at .01 level of significance.
Keywords: Learning achievement, Problem-based learning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ระบบการศึกษาของไทยภายหลังการปฏิรูปการศึกษา ได้เริ่มให้ความสาคัญในการส่งเสริมทักษะการคิด
ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกาหนดให้
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสงสัย ใฝ่รู้ รู้จักวิเคราะห์ ค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน สร้างความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้ ตามที่หลักสูตรกาหนด (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549) ในปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม กาลังประสบ
ปัญหา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับต่า เนื่องจากผู้เรียนเรียนรู้
จากเนื้อหาภายในตาราเรียนเพียงอย่างเดียว จนเกิดความเบื่อหน่าย ทาให้ไม่มีความสนใจและตั้งใจเรียนเท่าที่ควร
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงควรเน้นการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ
การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดารงชีวิตของ
มนุษย์ ทั้งปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจากัด เข้าใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพราะการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิธีการเรียน โดยการกาหนดจุดมุ่งหมายการเรียน รู้วิธีแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ รวบรวมและนามาสรุปเป็นความรู้ใหม่ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบารุงวิทยา จังหวัด
นครปฐม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 วิชาภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนบารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
การสอนแบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดปัญหา
2. ทาความเข้าใจกับปัญหา
3. การดาเนินการศึกษาค้นคว้า
4. สังเคราะห์ความรู้
5. สรุปและประเมินค่าของคาตอบ
6. นาเสนอและประเมินผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) หมายถึง ลักษณะของ
การสอนแบบใช้ปัญหาในชีวิตประจาวันของนักเรียนที่นักเรียนอาจพบมาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้และ
เป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และรู้จักการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มภายในกลุ่มของนักเรียนด้วยกันโดยครูผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามขั้นตอนของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) มี 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกาหนดปัญหา หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนมีการจัดสถานการณ์ ปัญหาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถกาหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียนได้ และ
เกิดความสนใจที่จะค้นหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหา หมายถึง ขั้นที่นักเรียนต้องมีการทาความเข้าใจปัญหาที่ต้องการ
เรียนรู้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
ขั้นที่ 3 ขั้นการดาเนินการศึกษาค้นคว้า หมายถึง ขั้นที่นักเรียนสามารถกาหนดสิ่งที่ต้องการเรียน
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
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ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ หมายถึง ขั้นที่นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาทาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมอภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของคาตอบ หมายถึง ขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถสรุปผลงานของ
กลุ่มตนเองและประเมินผลงานว่าข้อที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 ขั้นนาเสนอและประเมิ นผลงาน หมายถึง ขั้นที่นักเรียนมีการนาข้อมูลต่างๆ มาจัดระบบองค์
ความรู้ และนาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มรวมทั้งครูผู้สอนร่วมกันประเมินผลงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนโรงเรียนบารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 23 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ในการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาเหนือ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ก่อนดาเนินการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ทาการประชุมชี้แจงผู้ช่วยวิจัย เพื่อทาความ
เข้าใจในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
3. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ โดยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการสอนสิ้นสุด กระบวนการ
ทดลองจะมีการนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อที่
ตอบผิด 0 คะแนน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric
Statistics) การทดสอบเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเดียว โดยการใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon-Signed Rank-Test)
เป็นการทดสอบค่ากลางของประชากร คือ ค่ามัธยฐาน (Median: M) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ดังตาราง 3 พบว่า นักเรียนทั้งหมด มีจานวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 ระดับดี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ระดับปานกลาง จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.69 และระดับพอใช้ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34
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ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบหลังเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เกณฑ์ตดั สินของ
กระทรวงศึกษาฯ
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64

คะแนนเต็ม
(40)
32-40
30-31
28-29
26-27
24-25

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง

จานวน
(คน)
17
3
2
1
-

ร้อยละ

X

S.D.

73.91
13.04
8.69
4.34
-

34.88
30.66
28.50
27.00
-

1.69
0.57
0.70
-

ดังตาราง 4 พบว่า ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อ ง ทวี ปอเมริ กาเหนือ และอเมริ กาใต้ ของนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติอยู่ที่ระดับ .01
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การทดสอบ
จานวน (N)
ก่อนเรียน
23
หลังเรียน
23
** มีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .01

Mdn.
14.00
34.00

Mean Rank
12.00

Sig.
.01

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบารุงวิทยา จังหวัดนครปฐม จากการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ขออภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น โดยเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ นักเรียนทั้งหมด
มีจานวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 ระดับดี
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ระดับปานกลาง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 และระดับพอใช้ จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.34 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงความรู้เดิม กับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือนาทางให้ผู้เรียนต้องไปแสวงหา
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ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองเพื่อจะได้ค้นพบคาตอบของปัญหานั้น กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันดี ต่อเพ็ง (2553) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ นักเรียน
ทั้งหมด มีจานวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยมีค่ากลาง (Median) อยู่ที่ 14.00 และหลังเรียนโดย
มีค่ากลาง (Median) อยู่ที่ 34.00 ปรากฏว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติอยู่ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือนาทางให้ผู้เรียนต้องไปแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองเพื่อจะได้ค้นพบคาตอบของปัญหานั้น กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญนา อินทนนท์ (2551) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โรงเรียนโยธินบารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2551 จานวน 80 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยกลุ่มทดลองได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรนาวิธีการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กับวิชาอื่นๆ อย่างกว้างขวาง เพราะวิธีการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนั้น ครูผู้สอนควรให้คาแนะนา ชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติแก่นักเรียนได้กระทาตามขั้นตอน และศึกษาค้นคว้าปัญหาที่ครูกาหนดให้ด้วยตนเอง
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3. ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความ
รอบรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. เมื่อศึกษาทฤษฎีและวิธีการสอนแล้วควรมีการทดลองใช้ ปรับปรุง และพัฒนาสื่อให้หลากหลาย ควร
สอดแทรกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในบทเรียน หาวิธีการนาเสนอผลงานนักเรียนทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อให้มีการแข่งขันตามสมควร
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NBUE024: การศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง การออกแบบดวยคอมพิวเตอร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะ
การคิดเชิงบริหาร
A STUDY OF SCHOLASTIC ACHIEVEMENT ON DESIGN WITH COMPUTER OF
PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS AT WATTUNGPEL SCHOOL THROUGH THE
EXECUTIVE FUNCTIONS
อภิชัย เพ็ญวรรณ 1 รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบดวยคอมพิวเตอร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร ประชากร
ที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 1 หองเรียน จํานวน 16 คน
ซึ่งเปนประชากรทั้งหมด ประชากรไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอร จากการสอนที่
ใช ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร จํ า นวน 9 แผน และแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง การออกแบบด ว ย
คอมพิวเตอร จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (µ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ภายหลังจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร อยูในเกณฑระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.31
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นป ที่ 4 หลั งเรี ยนจากการสอนที่ ใชทั กษะการคิด เชิ งบริ หาร กั บก อนเรีย น พบวา หลังเรีย นมีค าเฉลี่ย สูง ขึ้นโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 29.31 และมีความแตกตางของคาเฉลี่ย เทากับ 22.06 คิดเปนรอยละ 55.15
คําสําคัญ: ทักษะการคิดเชิงบริหาร, การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Abstract
This research aimed to study scholastic achievement on design with computer of
Prathomsuksa 4 students at Wattungpel School through the executive functions. The population used in
the study were 16 Prathomsuksa 4 students (one classroom), Wattungpel School (Pornchumni Upatam)
under the Chantaburi Primary Educational Service Area Office 2, Makham district, Chantaburi province, in
the second semester of 2016 academic year. The researcher was assigned to teach computer design
through the executive functions from 9 lesson plans and 40 computer design tests. The statistics used for
data analysis were mean (µ) and Standard Deviation (σ).
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The results of the study revealed that the scholastic achievement on design with computer of
Pratomsuksa 4 students at Wattungpel school through the executive functions was at a good level. The
mean was 29.31.
Comparisons of computer design scholastic achievement of the Prathomsuksa 4 students
before and after learning by teaching through the executive functions found that the mean was higher
with mean of 29.31 and difference of mean was 22.06 or 55.15%.
Keywords: Executive functions, Computer design
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศนมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน
พลโลก ยึดมั่ นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งมีกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการ
ทํางานอยางสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจต
คติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
ในจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2558 ที่ผานมา กลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร) เปนวิชาเพิ่มเติม พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคอมพิวเตอร สวนมาก
อยูในเกณฑระดับพอใช จากผลการประเมินไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายการจัดการศึกษา จุดที่ควรพัฒนาคือ
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนใหสูงขึ้นและควรไดรับการเรียนรู เพื่อฝกทักษะ
ในการคิ ด มี ก ระบวนการ แก ไ ขปญหาอย า งมี วิ จ ารณญาณ รู จัก การนํ า เทคโนโลยี ใหม ๆ มาใชใ นการศึ ก ษาและ
ชีวิตประจําวันได รายงานประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) ปการศึกษา
2558 (ฝายวิชาการ. 2559)
ในศตวรรษที่ 21 ความสัมฤทธิ์ทางวิชาการในโรงเรียนตองอาศัยทักษะหลายอยางจากการใชกระบวนวิธี
แหงทักษะคิดเชิงบริหารมากขึ้นเรื่อยๆ กระบวนการคิดเชิงบริหาร เริ่มมีบทบาทสําคัญจากวัยกอนเขาโรงเรียนแลวจะ
เพิ่มมากขึ้นในตอนเขาเรียนชั้นประถม ตลอดไปจนถึงระดับมัธยม ซึ่งตองอาศัยทักษะที่ซับซอนหลายอยาง เชน ทักษะ
ยอความ จดบันทึก และเขียนซึ่งเปนทักษะคิดเชิงบริหาร 5 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก วางระบบ ขั้นที่สอง จัดลําดับของภารกิจ
วัสดุอุปกรณ และขอมูล รวมถึงการแยกเนื้อหาหลักออกจากรายละเอียด ขั้นที่สาม การคิดอยางยืดหยุน การจําเนื้อหา
หลักออกจากรายละเอียด การคิดอยางยืด หยุน การคิดอยางยืดหยุนการจําเนื้อหา และขั้นที่หา การกํากับติดตาม
ความคืบหนาของงาน (ประเสริฐ ตันสกุล. 2558: 16) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชทักษะการคิดเชิงบริหาร
(Executive Functions) มีหลักการเบื้องตนของการสงเสริมทักษะ ดังนี้ สรางความสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก พอแม หรือ
ครูที่ตอบสนองเด็กในเวลาที่เหมาะสม จะชวยสงเสริมใหเด็กมีทักษะการคิดเชิงบริหาร การเลี้ยงดูดวยความรัก ความ
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เอาใจใส จนเกิดเปนความไววางใจ ผูกพันจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา สงเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กทุกคน การสงเสริมการเลนของเด็ก คือ การเรียนรูและเปนการเรียนรูที่ใหความสุข สนุกสนาน ควรใหโอกาสเด็ก
ไดเลนสนุกอยางหลากหลาย มีงานวิจัยที่ชี้วา เด็กที่มีเวลาไดเลนมากกวา เมื่อวัดผลทางการศึกษาจะแสดงผลการศึกษา
ที่ดีกวาเด็กที่ใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียนวิชาการอยางเดียว ใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดและสรางสรรคกิจกรรม
ตางๆ เด็กจะไดฝกฝนทักษะการคิดเชิงบริหาร ในดานการคิดริเริ่ม การไตรตรอง การวางแผนดวยตนเอง ใหเด็กไดลงมือ
ทําดวยตนเอง การลงมือทําดวยตนเองจะชวยฝกทักษะการคิดเชิงบริหาร ในดานการคิดริเริ่มการตัดสินใจ การวางแผน
จัดระบบ การบริหารเวลา และทรัพยากรตางๆ การฝกความอดทนมุงมั่นที่จะตองบรรลุผลตามที่ตั้งใจไวและตั้งคําถาม
ชวนคิดใหมาก เพื่อใหเด็กไดลองคิดอยางหลากหลาย เด็กจะไดฝกทักษะการคิดเชิงบริหาร ในดานของการยืดหยุน
ความคิด การคิดวิเคราะห การคาดการณไปขางหนา การคิดสรางสรรค ใหเด็กไดมีอิสระในการคิดมากขึ้นตามวัย การคิด
ดวยตนเองจะชวยฝกใหเด็กกลาคิดริเริ่มไดลองผิดลองถูก และใหกําลังใจ (สุภาวดี หาญเมธี. 2559)
จากความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นและเหตุผลดังกลาวมา จึงนําแนวคิดทักษะการคิดเชิงบริหารมาเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาจัดการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ในงานวิจัยเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การออกแบบดวยคอมพิวเตอรของชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะ
การคิดเชิงบริหาร ทําใหผูวิจัยเชื่อวาจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) กอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร 5 ขั้นตอน
ขั้นตอน
จุดประสงค
1. การวางระบบ
ตั้งเปาหมาย รวบรวมขอมูล วางแผน และ
ประโยชนที่ไดรับ
2. การจัดลําดับ
กําหนดลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามแผน
อยางมีระบบ
3. การปรับเปลี่ยนกับ
การทํากิจกรรมฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห คิดไข
การคิดอยางยืดหยุน แกปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
4. การใชความจําเนื้อ
สรุปความรูความสําคัญและประโยชน
งาน
ที่ไดรับจากการทํางาน
5. การกํากับตนและ
ตรวจสอบความรู ปญหา และผลที่ไดรับตาม
สํารวจตนเอง
เปาหมายที่กําหนดไว
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การออกแบบดวย
คอมพิวเตอร
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นิยามศัพทเฉพาะ
การออกแบบด วยคอมพิว เตอร หมายถึง กระบวนการคิด และออกแบบสื่อ นําเสนอที่ เนน หนึ่ งสไลด
ตอหนึ่งความคิดที่สรุปประเด็นเนื้อหาสําคัญๆ ลงสไลด โดยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง ผลงานตองสื่อความหมาย
อยางรวดเร็วที่เปนประเด็นสําคัญใหอานแลวเขาใจงาย ขั้นตอนที่สอง การจัดงานสื่อนําเสนอเปนระเบียบดูงายไมสับสน
ลําดับขอมูลที่ตองการใหรูกอนและหลังตามลําดับ ขั้นตอนที่สาม สิ่งดึงดูด มีจุดเดนที่นาสนใจสามารถดึงดูดสายตา
ผูดูได ไดแก การใชรูปภาพ การปรับขนาดตัวอักษร การใสสีสันสดใส การเลือกลักษณะพื้นหลัง การเอียงภาพหรือ
ขอความ การใสเสียงและวิดีโอ การทําภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพใหเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอร หมายถึง คะแนนที่ไดภายหลังจากการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหารจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ในเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรจากการสอนที่ใชทักษะเชิงบริหาร ซึ่ ง
คลอบคลุมพฤติกรรมดานความรู ความจํา ความเขาใจ และการนําความรูไปประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมิน สรางขึ้นตามเนื้อหาของผูวิจัยและสอดคลองกับมาตรฐานมาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และ
ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหาการทํางานและอาชีพ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม และตัวชี้วัดกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทักษะการคิดเชิงบริหาร หมายถึง การทํางานของสมองเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด ซึ่งเปนทักษะ
ในกระบวนการคิดขั้นสูง ที่ชวยในการทํากิจกรรมตางๆ จนสําเร็จตามบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีรูปแบบขั้นตอน 5
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกวางระบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ฝกใหนักเรียนใหตั้งเปาหมาย รวบรวมขอมูล วางแผนและประโยชน
ที่ไดรับ ขั้นตอนที่สอง การจัดลําดับ ใหกําหนดลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามแผนอยางมีระบบ ขั้นตอนที่สาม
การปรับเปลี่ยนกับการคิดอยางยืดหยุนใชในขั้นการปฏิบัติงานตามแผนโดยมีการคิดวิเคราะห คิดไขแกปญหา คิดอยาง
มีวิจารณญาณและมีเหตุผล ขั้นตอนที่สี่ การใชความจําเนื้องาน มีการสรุปความรูความสําคัญและประโยชนที่ไดรับ
จากการทํางาน ขั้นตอนที่หา การกํากับตนและสํารวจตนเอง เปนการตรวจสอบความรู ปญหา และผลที่ไดรับตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิว เตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหารไดใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 1 หองเรียน จํานวน 16 คน โดยใชทั้งหมดของประชากร ซึ่งผูวิจัยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอน
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือทดลอง เปนแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรจากการสอนที่ใชทักษะ
การคิดเชิงบริหาร ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอร จํานวน 9 แผน ในแตละแผน
มีการจัดกิจกรรมประกอบดวย ขั้นที่ 1: การวางระบบ ขั้นที่ 2: การจัดลําดับ ขั้นที่ 3: การปรับเปลี่ยนกับความคิดยืดหยุน
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ขั้นที่ 4: การใชความจําเนื้องาน และขั้นที่ 5: การกํากับตนและการสํารวจตนเอง ใชเวลาเรียนทั้งหมด 10 ชั่วโมง 2) สื่อ
การสอนแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอร ไดแก คอมพิวเตอร ใบความรูและใบงานเรื่องการ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอร
เครื่องมือรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบ
ดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 คาความยากระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป 2) แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 3) แบบประเมินใบงานเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอร
วิธีการทดลอง
ทําความเขาใจกับผูเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร ในเรื่องรูปแบบของการจัดกิจกรรม วิธีวัดและ
ประเมินผล มีการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ จากนั้นดําเนินการสอน
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร จํานวน 9 แผน
กับนักเรียนที่เปนประชากร จํานวน 16 คน ในกิจกรรมการเรียนรูมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1: การวางระบบ ขั้นที่ 2:
การจัดลําดับ ขั้นที่ 3: การปรับเปลี่ยนกับความคิดยืดหยุน ขั้นที่ 4: การใชความจําเนื้องาน และขั้นที่ 5: การกํากับตน
และการสํารวจตนเอง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง จากนั้นใชแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินใบงานเรื่องการ
ออกแบบดวย และแบบบันทึกผลหลังสอน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทั้ง 9 แผนแลว ใหนักเรียนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 คาความยากระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนก
0.20 ขึ้ นไป ขอ ชุดเดียวกับการทดสอบก อนเรียน ระยะเวลาในการทดลองระหว างวันที่ 3 พฤศจิ กายน ถึ งวันที่ 12
ธันวาคม 2559
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหารมีการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ
วัตถุประสงคของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร
ตาราง 1 จํา นวน ร อ ยละ คา เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานของ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการออกแบบด ว ย
คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิด
เชิงบริหาร จําแนกตามเกณฑประเมิน
คะแนน
33-40
25-32
17-24

เกณฑ
80-100
70-79
60-69

ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง

จํานวน (คน)
8
5
2

รอยละ
50.00
31.25
12.50

µ
34.12
27.60
21.00

σ
1.13
2.07
1.41
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คะแนน
9-16
0-8
รวม

เกณฑ
50-59
0-49
-

ระดับ
พอใช
ปรับปรุง
ดี

จํานวน (คน)
1
0
16
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รอยละ
6.25
0
100

µ
16.00
0
29.31

σ
6.02

จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 หลังเรียนจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.31 ถาพิจารณา
แยกเกณฑ พบวา นักเรียนอยูในระดับดีมาก (µ = 34.12) จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และระดับดี (µ = 27.60)
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 แตมีนักเรียนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.00 อยูในระดับพอใช
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) กอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร
ตาราง 2 เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการออกแบบด ว ยคอมพิ ว เตอร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) กอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนที่ใชทักษะการคิด
เชิงบริหาร
การสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนน
ต่ําสุด
4
16

คะแนน
สูงสุด
12
36

N

µ

σ

16
16

7.25
29.31

2.05
6.02

MD.

รอยละ

22.06

55.15

จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 หลังเรียนจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 29.31 และมีความ
แตกตางของคาเฉลี่ย เทากับ 22.06 คิดเปนรอยละ 55.15
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.31
ถาพิจารณาแยกเกณฑ พบวา นักเรียนอยูในระดับดีมาก (µ = 34.12) จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และระดับดี
(µ = 27.60) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 แตมีนักเรียนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.00 อยูในระดับพอใช
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 หลังเรียนจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 29.31 และมีความ
แตกตางของคาเฉลี่ย เทากับ 22.06 คิดเปนรอยละ 55.15
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร ภายหลังจากการสอนที่ใชทักษะการคิด
เชิงบริหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน คือ ภายหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานในการ
วิจัย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.31
ถาพิจารณาแยกเกณฑ พบวา นักเรียนอยูในระดับดีมาก (µ = 34.12) จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และระดับดี
(µ = 27.60) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 แตมีนักเรียนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.00 อยูในระดับพอใช
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว เพราะในการจัดสอนโดยใชทั กษะการคิ ดเชิงบริหารชวยใหนั กเรียนทํา งานอยางมี
ระบบ มีการวางแผน การลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห คิดแกไข
ปญหาอยางมีเหตุผล มีการสรุปผลงานจากการจัดกิจกรรมและประโยชนที่ไดรับ และการสํารวจตนเอง ซึ่งไดสอดคลอง
กับบทความของ สุภาวดี หาญเมธี (2559) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive
Functions) มีหลักการเบื้องตนของการสงเสริมทักษะ ดังนี้ สรางความสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก พอแม หรือครูที่ตอบสนอง
เด็กในเวลาที่เหมาะสม จะชวยสงเสริมใหเด็กมีทักษะการคิดเชิงบริหาร การเลี้ยงดูดวยความรัก ความเอาใจใส จนเกิด
เปนความไววางใจ ผูกพันจึงเปนพื้น ฐานที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาสงเสริ มทักษะการคิดเชิง บริหารในเด็กทุกคน
การสงเสริมการเลนของเด็ก คือ การเรียนรูและเปนการเรียนรูที่ใหความสุขสนุกสนาน ควรใหโอกาสเด็กไดเลนสนุก
อยางหลากหลาย มีงานวิจัยที่ชี้วา เด็กที่มีเวลาไดเลนมากกวา เมื่อวัดผลทางการศึกษา จะแสดงผลการศึกษาที่ดีกวา
เด็กที่ใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียนวิชาการอยางเดียว ใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดและสรางสรรคกิจกรรมตางๆ
เด็กจะไดฝกฝนทักษะการคิดเชิงบริหาร ในดานการคิดริเริ่ม การไตรตรอง การวางแผนดวยตนเอง ใหเด็กไดลงมือทํา
ดวยตนเอง การลงมือทําดวยตนเองจะชวยฝกทักษะการคิดเชิงบริหาร ในดานการคิดริเริ่มการตัดสินใจ การวางแผน
จัดระบบ การบริหารเวลา และทรัพยากรตางๆ การฝกความอดทนมุงมั่นที่จะตองบรรลุผลตามที่ตั้งใจไวและตั้งคําถาม
ชวนคิดใหมาก เพื่อใหเด็กไดลองคิดอยางหลากหลาย เด็กจะไดฝกทักษะการคิดเชิงบริหาร ในดานของการยืดหยุน
ความคิด การคิดวิเคราะห การคาดการณไปขางหนา การคิดสรางสรรค ใหเด็กไดมีอิสระในการคิดมากขึ้นตามวัย การคิด
ดวยตนเองจะชวยฝกใหเด็กกลาคิดริเริ่มไดลองผิดลองถูกและใหกําลังใจ และไดสอดคลองกับการวิจัยของ นวลจันทร
จุฑ าภั ก ดี กุ ล (2555) ได ทํ า ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาและประเมิ น รูป แบบการเรี ย นรู ที่ สง เสริ ม พั ฒ นาการสมองด า น
Executive Functions ในเด็กไทย ในเด็กปฐมวัยจนถึงเด็กประถมปลายซึ่งเปนวัยเชื่อมตอที่เด็กกําลังจะกาวเขาสูวัยรุน
การศึกษานี้พบวาครูและพอแมที่ใชทักษะการสรางวินัยเชิงบวกในการสอนหรือเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จะชวยพัฒนาการคิด
ดวยสมองสวนหนาของเด็กใหดีขึ้น ชวยใหเด็กมีความพรอมทางการเรียนและลดปญหาพฤติกรรมที่เกิดจากความ
บกพรองของทักษะเชิงบริหาร (Executive Functions) ลงไดดวย สวนในเด็กประถมปลาย ป.6 พบวา การศึกษาแบบ
วิถีพุทธอยางตอเนื่องมาตั้งแตชั้นประถมตนชวยพัฒนาทักษะเชิงบริหาร (Executive Functions) ของเด็กเมื่อประเมิน
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ดวยแบบทดสอบการคิดดวยสมองสวนหนาสุดแบบตางๆ รวมทั้งการวัดคลื่นไฟฟาสมองของเด็กเปรียบเทียบกับเด็กที่
เรียนในหลักสูตรการศึกษาปกติ ผลจากการวิจัยนี้ใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริม
ทักษะเชิงบริหาร (Executive Functions) ของเด็กในบริบทของไทย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะเชิงบริหาร (Executive Functions) เพื่อใหเด็กไทยมีการพัฒนาการคิดดวยสมองสวนหนาสุด
อยางสมวัย มีความพรอมทางการเรียนและลดปญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนอันจะนําเด็กไทยไปสูความสําเร็จตอไป
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบดวยคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 หลังเรียนจากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 29.31 และมีความ
แตกตางของคาเฉลี่ย เทากับ 22.06 คิดเปนรอยละ 55.15 ซึ่งผลเปนไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว ซึ่งในการจัด
การเรียนการสอนโดยใชทักษะการคิดเชิงบริหาร มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ใหนักเรียนฝกวางระบบซึ่งในขั้นตอนนี้
ใหตั้งเปาหมาย รวบรวมขอมูล วางแผนและผลที่ไดรับ ขั้นตอนที่สอง การจัดลําดับ ใหกําหนดลําดับขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานตามแผนอยางมีระบบ ขั้นตอนที่สาม การคิดอยางยืดหยุนใชในขั้นการปฏิบัติงานตามแผนโดยมีการคิด
วิเคราะห คิดไขแกปญหา คิดอยางมีวิจารณญาณ ขั้นตอนที่สี่ การใชความจําเนื้องาน มีการสรุปความรูความสําคัญ
และประโยชนที่ไดรับจากการทํางาน ขั้นตอนที่หา การกํากับตนและสํารวจตนเอง เปนการตรวจสอบความรู ปญหา
และผลที่ไดรับตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเหลานี้สงผลให บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวซึ่ง
สอดคลองกับ Helen L. St Clair-Thompson ; & Gathercole (2006) ไดทําการวิจัยเรื่องการคิดเชิงบริหารและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามตามการทดสอบหลักสู ตรระดับชาติ: การคิดอยางยืดหยุน การปรับปรุงตนเอง การคิดไตรตรอง และ
ความจํ า เนื้ อ งาน โดยการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งการคิ ด เชิ ง บริ ห ารและความจํ า เนื้ อ งาน และบทบาทมี
ความสัมพันธกันและแยกจากกันในการบริหารงานในการเรียน โดยใช การประเมิน การคิดอย างยืดหยุน การปรับปรุ ง
ตนเองและการคิดไตรตรองตลอดจนการรับรูโดยการไดยินและการมองเห็น ในเด็กอายุ 11-12 ป และเมื่อเทียบกับ
คะแนนกับการทดสอบหลักสูตรแหงชาติในสหราชอาณาจักร ผลการศึกษาพบวา ความจําเนื้องานมีอิทธิพลตอการ
บริหารงานมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการใชผลการวิจัย
จากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอในการนํ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการออกแบบด ว ย
คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จากการสอนที่ใชทักษะการคิด
เชิงบริ หาร พบวา หลังเรียนมี คาเฉลี่ยสูง ขึ้น โดยมีค าเฉลี่ ยเทากั บ 29.31 และมี ความแตกต างของคาเฉลี่ย เทากั บ
22.06 คิดเปนรอยละ 55.15 ซึ่งสามารถนําทักษะการคิดเชิงบริหารมาประยุกตใชรวมกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูอื่น ไดแก ศิลปะ วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพละศึกษา
เปนตน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร ใน
ระดับประถมศึกษาชั้นอื่นๆ
2. ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ วิชาคอมพิวเตอร จากการสอนที่ใชทักษะการคิดเชิงบริหาร ใน
ระดับประถมศึกษาชั้นอื่นๆ
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NBUE025: การจั ดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
THE STORYTELLING EXPERIENCE TO DEVELOP SPEAKING SKILL OF EARLY
CHILDHOOD OF SAHAKORNNIKOMBANKLONGPLADUKLAI SCHOOL
กรธฤต วรศักดิ์ 1 ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลา
ดุกลาย และเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายระหว่างก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์เล่านิทาน กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบล
ทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์เล่านิทาน
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดจานวน 9 แผน และแบบประเมินทักษะการพูด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้ 1) เด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์
นิคมบ้านคลองปลาดุกลายมีทักษะการพูดสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัด
ประสบการณ์คะแนนเฉลี่ย 15.25 หลังการจัดประสบการณ์คะแนนเฉลี่ย 22.19 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาหลัก: ทักษะการพูด, การจัดประสบการณ์เล่านิทาน
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Abstract
The research purpose To develop speaking skills of early childhood
Sahakornnikombanklongpladuklai Thung Pho subdistrict Nadi district Prachinburi province Compare and
speaking skills of early childhood Sahakornnikombanklongpladuklai Thung Pho subdistrict Nadi District
Prachinburi province between before and after the experience of storytelling to develop speaking
skills.The samples childhood Sahakornnikombanklongpladuklai Thung Pho subdistrict Nadi district
Prachinburi province .16 people. The tools used in this research is to develop storytelling skills,
experience, plans to speak of Plan 9 and speaking skills assessment. The statistics used to analyze data
using mean and standard deviation values t test-dependent.
The research found that after the storytelling experience to develop speaking skills of early
childhood Sahakornnikombanklongpladuklai Thung Pho subdistrict Nadi District Prachinburi province.
Thung Pho Nadi district, Prachinburi.skills have become higher than the average rate experienced by the
previous experiences 15.25 and after the experience average score 22.19. The difference was at .05
level of significance.
Keywords: Speaking Skills, The experience of storytelling.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นพลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุ ณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุกๆ ด้านที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ สังคมและจริยธรรม จะเป็นผู้ที่สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ เด็กในวัยเริ่มแรกชีวิต หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตั้งแต่แรกจนถึง 8 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่
สาคัญที่สุดของชีวิต ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติปัญญา จะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้
และ พัฒนาการใดๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานที่มี ความสาคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก (กมล
รอดคล้าย. 2547: 2)
ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยทักษะการฟัง การพูด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียน ดังนั้นการ
พัฒนาภาษาควรเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัย 2-7 ปี เป็นวัยที่พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่าง
รวดเร็ว เด็กเรียนรู้ภาษาตามลาดับขั้นพัฒนาการ เริ่มจากความคุ้นเคย จากการได้ยิน ได้ฟัง การพูดคุย สนทนา ทาให้
พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม เด็กเริ่มเรียนจากภาษาง่ายๆ เรียนรู้การใช้คาศัพท์ด้วยการใช้ประโยค ครูสอน
ภาษาคนแรกของเด็กคือพ่อแม่ เสียงแรกที่เด็กได้ยิ นได้ฟังคือเสียงจากพ่อแม่ การโต้ตอบของพ่อแม่ทาให้เด็กเรียนรู้
ภาษา การพูดและสนทนากับเด็กคือการสร้างเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ .
2551: 136) การเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งจาเป็นผู้เกี่ยวข้องควรจัดประสบการณ์ที่เหมาะต่อการเรียนรู้และการเรีย นรู้ภาษา
เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณานอกจากนั้นสิ่งที่ควรคานึงถึงในการสร่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้
เกิดขึ้นอย่างเต็มศักยภาพของเด็กเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็นให้เกิดการเรียนรู้อย่างดียิ่ง
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สาหรับเด็ก ดังนั้นการฟัง การพูดจึงเป็นทักษะของพัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่
ละวัยต้องจัดให้สอดคล้องกับอายุ ธรรมชาติและความต้องการของเด็กซึ่งมีความแตกต่างกัน กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถทางภาษาในด้านการฟังและการพูดสาหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายกิจกรรม เช่น การเล่านิทาน
การเล่นบทบาทสมมุติ การสนทนา การอภิปราย การร้องเพลง การพู ดคาคล้องจอง รวมทั้งการใช้ปริศนาคาทาย ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฟัง พูด โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้
เด็กมีความสามารถทางภาษาที่ดีขึ้น (กิ่งกาญจน์ อังกสิทธิ์. 2555: 18) การพูด การสนทนาที่ดี ถูกต้องเหมาะสมเป็น
การสร้างบุคลิกภาพที่ดีสาหรับบุคคลในอนาคต การส่งเสริมการพูดให้กับเด็กปฐมวัยมีหลายวิธี เช่น การร้องเพลง
การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน โดยเฉพาะการเล่านิทาน สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา และ เตรียม
ความพร้อมให้กับเด็กได้มีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ นิทานยังเป็นตัว
แบบ ในการหล่อหลอมพฤติกรรม และ บุคลิกภาพของเด็กอีกด้วย โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัย จะชอบฟังนิทาน ที่มี
รูปภาพประกอบจะช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็นโดยใช้ภาษาพูด สนทนาสื่อสาร กับ ครู เป็นการกระตุ้นให้เด็ก
อยากพูดทุกวันจะทาให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาดีขึ้น (สุภี วงศ์พลับ. 2555: 2) นิทานมีประโยชน์มีคุณค่าต่อเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างมากนิทานช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาการตามวัยและยังช่วยปรุงแต่งบุคลิกภาพแก้ไขพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามตัวแบบของตัวละครใน
นิทานที่เด็กชื่นชอบรวมทั้งยังเปิดโลกจินตนาการ ให้กว้างไกลและยังมีสัมพันธภาพอันดีแก่บุคคลรอบข้างและการ
แสดงออกอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้เรียน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการพูดมีความสาคัญสาหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก
ครูผู้สอนจึงควรคานึงถึงปัญหาและการพัฒนาการพูดของเด็กปฐมวัยโดยคานึงสิ่งที่เด็กสนใจมาพัฒนาทักษะการพูด
ของเด็ก อนุบ าลโดยใช้นิ ทานเนื่ องจากนิทานเป็ นสื่ อการสอนที่ สาคั ญอย่ างหนึ่ง ที่เด็ กให้ความสนใจเพราะสนุ ก
เพลิดเพลินสร้างจินตนาการ ให้ข้อคิดเตือนใจ และยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยดังที่ ครรชิต มนูญผล ( 2547:
11) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของนิทานว่า ช่วยส่งเสริมจินตนาการสอดแทรกความคิดเรื่องราว เจตคติที่เหมาะสมส่งเสริม
ให้เด็กอยากเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น
โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองมีฐานะยากจนนักเรียนที่มา
เข้าเรียนมีทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติทาให้มีนักเรียนหลายประเภทที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ ผู้วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้พบเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดล่าช้า กล่าวคือ เด็กมักจะไม่สามารถสื่อ
ความหมายของสิ่ง ของ เหตุก ารณ์ และ ความรู้ สึกได้ หรือ ถ้าท าได้จะทาได้ช้ ามากท าให้ เด็ กขาดโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยวาจา ส่งเสริมต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ด้านการพูด ของนักเรียนระดับปฐมวัย ผู้ศึกษา
ค้นคว้ามีความสนใจที่จะนาเอานิทานมาใช้ในการศึกษา การพัฒนาทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาพูดช้า เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาด้านการพูดที่ดีขึ้นซึ่งจะนาไปสู่ความสามารถในการ
คิดระดับสูง การรู้จักตนเอง และ ผู้อื่นรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านการพูดในระดับปฐมวัยให้เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่ง
โพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
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2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่ง
โพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างก่อน และ หลังการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทักษะการพูด หมายถึง การแสดงออกของเด็กในการพูด โดยสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ ได้แก่การ
แต่งประโยคปากเปล่าประกอบด้วย ประธาน กริยา กรรม จากภาพหรือสื่อที่ กาหนด และ การเล่าเรื่องจากภาพ โดย
การพูดสื่อความหมายจากภาพ เป็นเรื่องราว อย่างต่อเนื่อง และ เป็นประโยคที่สมบูรณ์ หรือ เล่าเรื่องจากภาพหรือสื่อ
ที่กาหนด ให้รู้ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร มีผลเป็นอย่างไร วัดได้โดยใช้แบบประเมินทักษะการพูด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. แผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด หมายถึง แผนการจัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ทางภาษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนซ้าๆ
โดยการจัดกิจกรรมเล่านิทานและเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยซักถาม และ แสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ เพื่อให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง จากการพูด จนเกิดการเรียนรู้มีการพัฒนาทักษะทางการพูดดีขึ้น
แผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดประกอบด้วย จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการ
ดาเนินกิจกรรม สื่อการสอน การวัดและประเมินผล แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
2.1 ขั้นนา เป็นกิจกรรมขั้นเริ่มต้น โดยครูเร้าความสนใจของเด็ก ด้วยการร้องเพลง การท่องคาคล้อง
จอง ปรบมือ หรือ สนทนา เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
2.2 ขั้นสอน ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง โดยเล่าปากเปล่า เมื่อเล่าจบแล้ว ให้เด็กฝึกพูดคาศัพท์ ตอบ
คาถามเป็นประโยค ตั้งคาถาม สนทนาโต้ตอบแสดงเหตุผลจากเรื่องราวที่ได้ฟัง โดยครูจะกระตุ้นให้เด็กได้พูดทุกคน
2.3 ขั้นสรุป เด็กทุกคนช่วยกันสรุปเรื่องราวสาคัญของเรื่องและข้อคิดที่ได้จากการฟัง
3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลของ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้ านคลองปลาดุ
กลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
4. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

ทักษะการพูด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคม
บ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีลาดับขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 32 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยโรงเรีย นสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี เทคนิคการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย และวิธีการ
สร้างแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือครู จากเอกสาร ตารา งานวิจัย วิเคราะห์หลักสูตร
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยคัดเลือกนิทานจานวน 9 เรื่อง จัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ จานวน 9 แผน แต่ละแผนประกอบไปด้วยจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน การวัด
และประเมิ น ผล น าแผนการจั ด กิ จ กรรมที่ สร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ สระพิ จ ารณา
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านหลักสูตรและ
การสอน ด้านการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการสร้างความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม การวัดและ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผลการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ของแผนการจัด
ประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ตั้งแต่ 0.60-1.00 นาแผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูด มาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 30 คน นาแผนการจัดประสบการณ์เล่า
นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด มาปรับปรุงอีกครั้ง จนได้ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนาไปใช้จัดการเรียนการสอนกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง
2. แบบประเมินทักษะการพูด
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ มีดังนี้
ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างแบบประเมิน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
วิเคราะห์เนื้อหา สาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดทาแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะการพูดของนงลักษณ์ งามขา (2551)
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โดยวางแผนการประเมินทักษะการพูดให้สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด และสร้างแบบประเมินให้
ครอบคลุมทักษะการพูดที่ต้องการวัด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง พูดเล่าเรื่องจากภาพเป็นเรื่องราว สอดคล้องสัมพันธ์กัน รู้ว่าใคร ทาอะไร ที่
ไหน เมื่อไร อย่างไร มีผลเป็นอย่างไร
4 คะแนน หมายถึงพูดเล่าเรื่องจากภาพเป็นเรื่องราว สอดคล้องสัมพันธ์กัน รู้ว่าใคร ทาอะไร อย่างไร
3 คะแนน หมายถึงพูดเล่าเรื่องจากภาพ รู้ว่าใคร ทาอะไร แต่ไม่เป็นเรื่องราว และไม่สอดคล้องกัน
2 คะแนน หมายถึงพูดเล่าเรื่องจากภาพเป็นประโยค ใคร ทาอะไร
1 คะแนน หมายถึงพูดเล่าเรื่องจากภาพเป็นคาไม่เป็นประโยค
นาแบบประเมินทักษะการพูดที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด กับคุณลักษณะของแบบประเมินทักษะการพูด ได้ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมินทักษะการพูด ตั้งแต่ 0.60-1.00 นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดสอบ
กับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนชุมชนบ้านชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 30 คน จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงและนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามขั้นตอน โดยการทาการประเมินทักษะ
การพูดกลุ่มตัวอย่างก่อนการวิจัย (Pretest) โดยใช้แบบประเมินทักษะการพูดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและจัดประสบการณ์
พัฒนาทักษะการพูดตามแผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดจานวน 9 ครั้ง ครั้งละประมาณ
20 นาที ทาการประเมินทักษะการพูดนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการวิจัย(Posttest) โดยใช้แบบประเมินทักษะการพูด
ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ประเมินก่อนการทดลอง นาแบบประเมินมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนและ
นาคะแนนที่ได้วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาทดลอง ใช้สถิติต่างๆ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐานใช้ ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้ IOC หาความสอดคล้องจากการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าที (t-test dependent)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยและเปรียบเทียบทักษะการพูด
ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะการพูด
ผลการประเมิน ปรากฏดังนี้ จานวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 16 คน มีคะแนนก่อนการจัดประสบการณ์
เฉลี่ย 15.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 คะแนนสูงสุด 18 คะแนน คะแนนต่าสุด 11 คะแนน หลังการจัด
ประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ย 22.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 คะแนนสูงสุด 27 คะแนน คะแนนต่าสุด 19 คะแนน
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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การประเมิน
ก่อนเรียน

(N)
16

.

15.25

S.D.
2.41

24 มีนาคม 2560
t

D.

6.93
หลังเรียน
16
22.19
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1561

11.95*

Sig
0.05

2.04

จากตารางพบว่า ผลการประเมินทักษะการพูด ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้า นคลองปลา
ดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพั ฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้ 1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์
นิคมบ้านคลองปลาดุกลายมีทักษะการพูดสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัด
ประสบการณ์คะแนนเฉลีย่ 15.25 หลังการจัดประสบการณ์คะแนนเฉลี่ย 22.19 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดย
ก่อนการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ย 15.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 คะแนนสูงสุด 18 คะแนน คะแนนต่าสุด
11 คะแนน หลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ย 22.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 คะแนนสูงสุด 27 คะแนน
คะแนนต่าสุด 19 คะแนน อาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์เล่านิทาน เป็นการกระตุ้น เร้าความสนใจ ให้เด็กเกิด
ความคิด มีจินตนาการ เกิดข้อคาถาม ข้อสงสัย สร้างแรงบันดาลใจทาให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเด็กจะมีความคิด
และข้อสงสัย อยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดข้อสงสัยในใจจึงเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กรู้จักใช้คาถามเพื่อให้ได้คาตอบที่ตนพอใจ
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กอนุบาลจากการศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดโดย
การใช้แผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลอง
ปลาดุกลาย ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏว่า ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 15.25 และ
หลังการจัดกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 22.19 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคะแนนหลัง
การจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
ในการจัดประสบการณ์ผู้วิจัยพบว่า นิทานเป็นสิ่งที่ทาให้เด็กสนใจให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แฝง
คุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ทาให้เด็กได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามที่แฝงอยู่ในนิทาน เกิดเจตคติที่ดี ในการยึดถือ
ปฏิบัติตามแนวคิดที่ตัวละครในนิทานได้สอดแทรกคุณธรรมจากการแสดงออกของตัวละครแต่ละตัว จากการสังเกต
ขณะจัดประสบการณ์พบว่า เด็กมีความตื่นเต้นและให้ความสนใจกับการเล่านิทาน
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โดยการจัดกิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด สามารถช่วยพัฒนาทักษะการพูดของ เด็ก
ปฐมวัยได้ เนื่องจากเด็กได้รับประสบการณ์ตรง และ เปิดโอกาสให้เด็กแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษา เป็น
กระบวนการฝึกทักษะทางการพูดอย่างเป็นธรรมชาติเด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นสร้างคาถาม เล่าประสบการณ์
ของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนทาให้เกิดความสงสัยเกิดข้อคาถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ การจัดประสบการณ์เล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การเสริมแรงให้กาลังใจ การสร้างโอกาสในการพูดคุย
ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกทางความคิดอย่างมีส่วนในการโต้ตอบกล้า
พูดกล้า โดยผลการประเมินทักษะการพูด หลังการจัดประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการด้านการพูดเป็นไป
ในทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกับสมมติฐานทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ตาบล
ทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ดังที่ตั้งไว้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ดวงสมร ศรีใสคา (2552) ที่ศึกษาผลของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน ที่มีต่อพัฒนาการทาง
ภาษาด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบว่าคะแนนจากการ
ประเมินพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอาจเป็นเพราะว่านักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ครูจัด
ขึ้นรวมทั้งสื่อที่นามาประกอบการจัดกิจกรรมคือนิทานซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรณรงค์ วงศ์วิลาศ (2556) ที่ศึกษาการใช้นิทานอิงธรรมประกอบคาถามปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาล 2 พบว่าคะแนนหลังการใช้นิทานอิงธรรมประกอบคาถามปลายเปิดนักเรียนมีคะแนน
ประเมินสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้อาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคาถามปลายเปิดเป็นการจัด
ประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดและได้ใช้เหตุผลอยู่ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยอาจนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเล่านิทานไปใช้กับเด็กปฐมวัย
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น การฟัง การดู เป็นต้น
2. ครูผู้สอนควรศึกษาและหาวิธีการสอนแนวใหม่ และเลือกใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสนใจให้แก่เด็ก และเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาด้านวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์เล่านิทานโดยใช้สื่อให้มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะการพูดให้มากขึ้น
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NBUE026: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง จาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn)
A STUDY OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN ANUBAN
RAYONG SCHOOL ON GOOD CITIZENSHIP AND DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES
RELIGION AND CULTURE LEARNING AREA THROUGH “PLEARN” ACTIVITY
MANAGEMENT
อนุสรณ์ คงศรี 1 ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง ระหว่าง
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมเพลินพร้อมแผน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน จานวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for
dependent sample
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลระยอง ภายหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ
85.42 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา หลังจากใช้ชุดกิจกรรมเพลินในการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมเพลิน, เรียนปนเล่น
Abstract
The purpose of this research were to study and compare learning achievement in Social
Studies on good citizen democracy course of Prathomsuksa 6 students at Anuban Rayong School
through Plearn Learning Activity Management with before learning. The samples consisted 48
Prathomsuksa 6 students. The instruments composed of 4 sets of Plearn learning activity on the topic of
respect in law, attend in the culture, government organization duty’s in democracy way, and an
achievement test on good citizen democracy. The data were analyzed by percentage, average, Standard
Deviation, and t-test dependent sample.
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The results of this study indicated that 1) The social studies learning achievement scores on
good citizen democracy course of primary 6 students at Anuban Rayong School, using Plearn learning
activity, the students passed the criterion at 80 percentages and be excellent at 85.42% , that higher than
the hypothesis. 2) The social studies learning achievement scores of Prathomsuksa 6 students, Anuban
Rayong School after being taught by Plearn learning activity management approach was significant
higher than that before being taught by Plearn learning activity management approach at .05 level.
Keywords: Plearn learning activity management, Play and Learn
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษา คือ รากฐานของชีวิต ทั้งยังเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
อีกด้วย ภายหลังจากการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 2 ก่อให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ที่ได้วางเป้าหมายและแนวทางในการจัดการศึกษา ตามมาตราที่ 6 และ 22 ซึ่งมีใจความสาคัญว่า ในการพัฒนา
มนุษย์อันเป็นทรัพยากรที่ สาคัญของชาตินั้น การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และให้ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด นอกจากนี้กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2546)
แต่เมื่อได้ศึกษาถึงคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา กลับไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปี 2557 ปรากฏว่า ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นักเรียนทาคะแนนเฉลี่ยได้ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้คะแนนเฉลี่ย 49.18 ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มสาระเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ชั่วโมงเรียนของนักเรียน
ไทยอายุ 11 ปี เฉลี่ยมีถึง 1,100 ชั่วโมง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยชั่วโมงเรียนของนักเรียนทั่วโลกในวัยเดียวกันมีเพียง 950.28
ชั่วโมง (UNESCO Institute of Statistics. 2000; cited in Nation Master, 2000) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหา
ในการจัดการศึกษา ซึ่งทางสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ ปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้มี 2 ประการหลักๆ คือ 1) ปัญหาที่เกิดจากตัวครู เช่น ครูยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลางในการสอน
การขาดแคลนครู ครูขาดความเชี่ยวชาญ ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้การสอนแบบบรรยาย สื่อ
การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ 2) ปัญหาที่เกิดจากตัวนักเรียน เช่น นักเรียนขาดความสนใจใฝ่รู้ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
มีความเบื่อหน่ายในการเรียน เป็นต้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552)
จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนอนุบาลระยอง โดย
คณะผู้ประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2557 พบว่า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ และเมื่อพิจารณาเจาะลึกทั้ง 5 สาระ พบว่า สาระที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและดาเนินชีวิตในสังคม
มีผลการประเมินต่ากว่าสาระอื่นๆ เรียงตามลาดับจากน้อยไปมาก ดังนี้ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและดาเนิน
ชีวิตในสังคม คิดเป็นร้อยละ 75.41 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ77.55 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและ
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จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 78.35 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 79.29 และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
80.10 (งานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนอนุบาลระยอง. 2557: 25)
จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้วิจัยได้หาแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่จะทาให้ทั้งครูและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยกันทั้งสองฝ่าย คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้กับผู้เรียนได้ก็คือการที่ผู้เรียนได้เล่ น การได้แสดงออก
ทางความคิด การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สันทนาการในขณะเรียนหรือการเรียนแบบเรียนปนเล่น โดย โอลสัน (Olson.
1959) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการเล่นไว้ว่า การเล่นเป็นการลดความเครียดและช่วยผ่อนคลายอารมณ์ เป็นการเตรียม
เด็กไปสู่ชีวิตและการงาน อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักแสดงบทบาทต่างๆ ที่เขาคาดหวังว่าจะเป็นในอนาคตด้วย ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดการเรียนรู้แบบ “เพลิน (Plearn)” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 2541)
โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ “(เพลิน)” นี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้เป็นผู้บัญญัติขึ้นมา ซึ่งมาจาก
คาว่า เล่น (Play) รวมกับคาว่า เรียน (Learn) จึงเกิดเป็นการเล่นปนเรียน หรือ “เพลิน (Plearn)” ขึ้น ซึ่งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบเพลินนี้ มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนอยากเข้ามาเรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความผูกพันและความสุขในการเรียน เมื่อผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขก็จะทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ความสุขเป็นรากฐานของความเก่งและความดี การเชื่อมโยงความสุขและกิจกรรมต่างๆ จะทาให้กิจกรรม
บรรลุเป้าหมายมากขึ้น เมื่อคนมีความสุข สังคมก็สงบสุขและเกิดการพัฒนาตามกันไป (Palmer. 2008: 74-85)
นอกจากนี้การเรียนอย่างมีความสุข นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนยังช่วยยกระดับผลการเรียนได้อีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ และกมลรัตน์ ฉิมพาลี (2559) ได้กล่าวถึงการเรียนปนเล่นว่า เป็นวิธีการสอนที่ให้
เด็กได้เล่นได้ทากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนตามหลักจิตวิทยาหรือหลักธรรมชาตินั้นย่อมชอบการเล่น การแสดง
ชอบกิจกรรมอยู่แล้ว การจัดบทเรียนให้มีกิจกรรมการเล่นย่อมจะทาให้เด็กสนุกสนานและอยากเรียนมากขึ้น เช่นเดียวกับ
โกวิท รพีพิศาล (2553) ได้กล่าวว่าการใช้เกมเพื่อการศึกษาช่วยลดแรงกดดันและความตึงเครียดในเนื้อหาวิชาและ
ยังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง
ทาให้ได้รับประสบการณ์ตรง และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง
ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงได้จัดทาชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) เรื่องพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ค่อนข้างต่าในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาผลการเรียน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามเป็นแนวทางเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน นักเรียนร้อยละ 80 ทาคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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2. เพื่ อเปรีย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่อ ง พลเมื องดี วิ ถี ประชาธิป ไตยของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบ
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย โดยเน้นกระบวนการเรียน
ปนเล่น (Play and Learn) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ผสมผสานกับทฤษฎีสื่อประสม (Multimedia System) และกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อลดความตึงเครียดและเบื่อหน่ายในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน เป็นการ
กระตุ้นและเสริมแรงให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ให้เหตุผล กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสร้างตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช มี 5 ลาดับขั้น
คือ 1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นแนะนา อธิบายกิจกรรม 3) ขั้นดาเนินกิจกรรม 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ขั้นสรุปผล/
อภิปราย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา หมายถึง ผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับเรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน
(Plearn) ซึ่งวัดได้จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จานวน 40 ข้อ
เกณฑ์การผ่าน หมายถึง คะแนนในการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลระยอง ในเรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน
(Plearn) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา จานวน 40 ข้อ โดยนักเรียนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 หรือ 32 คะแนน จึงจะ
ถือว่าผ่านเกณฑ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชดุ กิจกรรมเพลิน มี 5 ลาดับขั้น
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
2. ขั้นแนะนา อธิบายกิจกรรม
3. ขั้นดาเนินกิจกรรม
4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ขั้นสรุปผล/อภิปราย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง จานวน 2 ห้องเรียน มีจานวน
นักเรียน 98 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน
จานวน 48 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมเพลินและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน
ที่ผ่านการประเมิน ตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชีว้ ัดจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
และได้นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญจนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.67-1.00 จานวน 4 ชุด
ดังนี้
1.1 เคารพกฎหมาย
1.2 ใส่ใจมารยาทและวัฒนธรรม
1.3 หน้าที่ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 มีส่วนร่วมในการเป็นประชาธิปไตย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
แล้วนามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 0.5 ขึ้นไป นามาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญจนได้ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 และจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมขึ้น เพื่อนาไปทดลองใช้แล้วตรวจให้คะแนนเพื่อนาผลมาวิเคราะห์หาค่าความยากและอานาจจาแนกเป็น
รายข้อ แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากระหว่าง 0.20-0.80 และอานาจจาแนก 0.20 ขึ้นไป จานวน 40 ข้อ หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร (KR-20) ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. ทดลองจัดการเรียนรู้ (Treatment) ดาเนินการทดลองจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุด
กิจกรรมเพลินตามแผนจัดการเรียนรู้ทั้ง4แผนตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น คือ
2.1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน คือ การโน้มน้าวความสนใจของนักเรียนให้อยู่ในการเรียนการสอน โดยครู
อาจใช้ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ คลิปวิดีโอ หรือมุขตลกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูที่จะเลือกใช้
2.2 ขั้นแนะนา อธิบายกิจกรรม คือ เมื่อนาเข้าสู่บทเรียนแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการแนะนา/อธิบาย
การทากิจกรรมว่า จะต้องทากิจกรรมใด ทาอย่างไร แบ่งกลุ่มละกี่คน ใช้เวลาเท่าใด (รายละเอียดในการทากิจกรรม)
2.3 ขั้นดาเนินกิจกรรม คือ ขั้นตอนในการนาชุดกิจกรรมเพลินมาใช้ โดยให้แต่ละกลุ่มทาตามคาสั่ง
หรือคาชี้แจงที่อยู่ในตัวชุดกิจกรรมแต่ละชุด
2.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ขั้นตอนในการเปลี่ยนฐานความรู้/ฐานกิจกรรมในกรณีที่ชุดกิจกรรม
นั้นมีคาสั่งให้สลับหรือเป็นช่วงของการโต้ตอบ ซักถาม ในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ
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2.5 ขั้นสรุปผล/อภิปราย คือ ขั้นตอนสุดท้ายในแต่ละชุดกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันคิด
ช่วยกันหาข้อสรุปถึงสาระสาคัญ หรือความรู้ที่ได้จากการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ดาเนินการทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
เพลิน โดยการทดสอบค่าสถิติ t-test Dependent Samples กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
เพลิน เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 ระดับคุณภาพของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
คะแนน
32-40
28-31
24-27
0-23

เกณฑ์
80-100
70-79
60-69
0-59
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

จานวน (คน)
41
7
48

ร้อยละ
85.42
14.58
100

X

34.87
29.31
34.14

S.D.
1.54
0.87
2.30

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้ ชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) นักเรียนที่
ได้คะแนนระหว่าง 32-40 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 80-100 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 85.42
ค่าเฉลี่ย 34.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 28-31 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 70-79
ซึ่งอยู่ในระดับดี มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 ค่าเฉลี่ย 29.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลินระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนต่าสุด
15
28

คะแนนสูงสุด
27
38

X

19.33
34.13

S.D.
2.50
2.30

t
37.67

p-value
.05

จากตาราง 2 พบว่า ในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เพลิน ก่อนเรียนนักเรียนทาคะแนนได้ต่าสุด 15 คะแนน สูงสุด 27 คะแนน ค่าเฉลี่ย 19.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.50 ส่วนผลการทดสอบหลังเรียนนักเรียนทาคะแนนได้ต่าสุด 28 คะแนน สูงสุด 38 คะแนน ค่าเฉลี่ย 34.13 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.30 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพลินสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลระยอง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 85.42
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลระยอง ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลินสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ผลสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
80 ที่ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.42 ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า การนาชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) มาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้นั้น มีขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนซึ่งเป็นเด็ก เด็กๆ ชอบการเล่น
ชอบแข่งขัน อยากรู้ อยากเห็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข รู้สึกสนุกสนานในการเรียนผ่านทางกิจกรรม
อันหลากหลายที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การได้ปฏิบัติจริง การทางานเป็นกลุ่ม การแสดงออกโดยการใช้ บทบาท
สมมติ และการเล่นเกมต่างๆ ซึ่งทาให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น
ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีสานึกที่ดีต่อสังคม สร้างความสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2550:
20) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาไว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ด้วยตัวผู้เรียนเอง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
Dominguz; et al. (2013), O’Donovan; et al. (2013) และ J. Hamari, Koivisto; & Sarsa (2014) ต่างได้ผลการวิจัย
ที่สรุปไปในทิศทางเดียวกันว่าการใช้แนวคิดของเกมในการจัดการเรียนรู้นั้น ส่งผลบวกต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียนในหลายๆ ด้าน ทั้งช่วยฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจของผู้เรียนให้สูงขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเรียน รวมทั้งเพิ่มความสนใจและความผูกพันในการเรียนได้อย่างมีนัยสาคั ญ ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ อัจฉรา
ชีวพันธ์ (2550: 5) ที่ได้ให้ความสาคัญของกิจกรรม “การเล่น” ประกอบการเรียนการสอนไว้ว่า “การเล่น” จัดเป็นสิ่งจาเป็น
ที่จะช่วยเร้าใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่า เกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลระยอง ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลินสูงขึ้นกว่า
ก่อนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพลิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมเพลินนั้น
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการปฏิบัติจริง นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและพัฒนาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิธิมา หาญมานพ (2541) ที่ได้สร้างชุดกิจกรรมสอนคาศัพท์ด้วยเกมสาหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสอนคาศัพท์ด้วยเกม มีผลสัมฤทธิ์
ในการใช้คาศัพท์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ พิจิตรา
พิสุทธิ์สกุลรัตน์ และอนิรุทธ์ สติมั่น (2558: บทคัดย่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคาศัพท์
รอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการสอนสาหรับครูร่วมกับกิจกรรมแบบเรียนปนเล่น
หลังเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยในครั้งต่อไป โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับชุดกิจกรรมเพลิ น (Plearn) ซึ่งการจัดการเรียนรู้นั้น
เน้นไปในทางการปฏิบัติ การแสดงออก การทากิจกรรมกลุ่ม และการเล่นเกม ซึ่งผู้สอนสามารถนาไปใช้สอนได้หรือ
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีธรรมชาติของวิชาหรือเนื้อหาสาระลักษณะเดียวกันในระดับชั้นอื่นๆ ได้ ชุดกิจกรรม
เพลินจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เช่น เวลา สถานที่ และจานวน
สมาชิกในการทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) ด้วยการบูรณาการ
กับกลุ่มสาระอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) จะได้แก้ปัญหาตรงประเด็น
3. ควรออกแบบชุดกิจกรรมเพลิน (Plearn) ที่มีลักษณะน่าสนใจให้มีความแตกต่างจากเอกสารทั่วๆ ไป
มีเทคนิคการเรียนที่ทันสมัย สร้างสื่อต่างๆ ไว้ในชุดการเรียน
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NBUE027: การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรีย น
เกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
A STUDY OF KOH CHANG WITTAYAKOM SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS
THE STUDENT CARE AND SUPPORT SYSTEM, THE SECONDARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 17
พรรณพิภา รุงเรือง 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคมที่มีตอระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน
และวุฒิก ารศึกษา กลุม ตัวอยางที่ใช ไดแก ครูกลุมโรงเรียนเกาะช างวิทยาคม สัง กัดสํานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test)
ผลการวิจัย พบวา
1. ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของครู ก ลุ ม โรงเรี ย นเกาะช า งวิ ท ยาคม สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.68) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยดานปองกันชวยเหลือและแกไข มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = 3.98) ตามดวยดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ( Χ = 3.90) และดานการคัดกรอง ( Χ = 3.80) สวนอีก 2 ดาน อยูในระดับปานกลาง คือ
ดานการสงเสริมและพัฒนา ( Χ = 3.50) และดานการสงตอ ( Χ = 3.22)
2. ครู ที่ มี เ พศ ประสบการณก ารทํ า งาน และวุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น ต อ ระบบดู แ ล
ชวยเหลือ นัก เรีย นในกลุม โรงเรี ยนเกาะชางวิท ยาคม สั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 17 ไม
แตกตางกัน
คําสําคัญ: กลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
Abstract
This research aimed to study the opinions of Koh Chang Wittayakom School teachers towards
the student care and support system under the Secondary Educational Service Area Office 17, classified
by gender, working experience, and education level. The samples comprised 108 Koh Chang
Wittayakom School teachers under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 17. The
instrument used in collecting data was a questionnaire and statistics used in data analysis were
percentage, mean, standard deviation, and t-test.
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The results of research showed that
1. Overall, the opinions of the Koh Chang Wittayakom School teachers towards the
student care and support system were at a high level ( Χ = 3.68, S.D.= 0.23). Considering each aspect
found 3 aspects at high level: the prevention, support, and correction ( Χ = 3.98, S.D.= 0.33), individually
knowing student ( Χ = 3.90, S.D.= 0.58), screening ( Χ = 3.80, S.D.= 0.28), and 2 aspects at moderate
level: support and development ( Χ = 3.50, S.D.= 0.32), and referral ( Χ = 3.22, S.D.=0.40),
respectively.
2. Gender, teaching experience, and education level had no influence on the teachers’
opinions.
บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู
ในห วงเวลาของการปฏิ รูปประเทศ เพื่ อแก ปญหาพื้ น ฐานหลายด า นที่ สั่ง สมมานานท า มกลางสถานการณโ ลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขนมากขึ้น สังคมโลกจะมีความ
เชื่อมโยงใกลชิด กันมากขึ้น เปน สภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็วและจะ
กระทบชีวิตความเปนอยูในสังคม และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดของ
ปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดาน และจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น นับเปนจังหวะเวลาที่ทาทาย
อยางมากที่ประเทศไทยตองปรับตัวขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยทามกลางการแขงขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก แตประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน อาทิ คุณภาพคนไทยยัง
ต่ํา แรงงานสวนใหญมีปญหาทั้งในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพ และมีความเหลื่อมล้ําสูงที่
เปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร างประชากรเขาสูสังคมสูงวัย สงผลใหขาดแคลนแรงงาน
จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแตป 2558 และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมก็รอยหรอเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วซึ่ง เปนทั้งตนทุน
ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และผลกระทบร า ยแรงต อ คุ ณภาพชี วิ ต ประชาชน ในขณะที่ ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ยั ง ด อ ย
ประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และมีปญหาคอรรัปชั่นเปนวงกวาง จึงสงผลใหการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม
เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยูขางหลัง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. 2559: 17)
พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ได
กําหนดจุด มุง หมายและหลั กการจั ดการศึกษาไวว า ตอ งเป นการจัด การศึก ษา เพื่อพั ฒนาคนไทยใหเ ปน มนุ ษย ที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข อีกทั้งในมาตรา 22 ยังกําหนดวา แนวการจัดการศึกษา ยังไดใหความสําคัญกับผูเรียนทุกคน
โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตองสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ และสอดคลองกับมาตรา 23 (5) ที่กําหนดวา ในการจัดการศึกษาตองเนน
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ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา
โดยเฉพาะเรื่องความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545: 5-14)
สภาพสัง คมที่เ ปลี่ ยนแปลงไปอย างรวดเร็ว สั งคมโลกมีก ารเปลี่ย นแปลงก าวหน าไปมาก ไมว าจะเป น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม เปนผลใหกระบวนการโลกาภิวัฒนดําเนินไปอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้
เปนผลจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่เอื้อตอการติดตอสื่อสารทั่วโลกไดอยาง
รวดเร็ว เปนสังคมขอมูลขาวสาร ทําใหโลกอยูในภาวะไรพรมแดน ระบบสังคมมีความละเอียดออน และสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้น ความกาวหนา การติดตอสื่อสารดานตางๆ ซึ่งเปนผลดีในเชิงบวก แตมีผลกระทบในเชิงลบเชนกัน เปนตนวา
ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความแตกแยกของครอบครัว ปญหาการแพรระบาดของสารเสพติด โรคเอดส ปญหาการมี
เพศสั ม พัน ธ ก อ นวัย อั น ควร มี ก ารขายบริก ารทางเพศของนั ก เรี ยน นั ก ศึก ษา แขง ขั น กั นทางวั ต ถุนิ ย ม สัง คมเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบท กลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น จากอดีตที่มีสังคมแบบเอื้ออาทรตอกัน ก็กลายเปนสังคม
เมืองที่มีการแกงแยงชิงดี เอารัดเอาเปรียบ เห็นแกตัว ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความเจริญทางวัตถุ แตในทางกลับกัน
ความเจริญงอกงามทางด านจิ ตใจกลับ ลดลง เพื่อ ความอยูรอดของชี วิต ซึ่ งก อใหเ กิ ดความทุ กข ความวิ ตกกัง วล
ความเครียด การปรับตัวที่ไมเหมาะสม เปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคนทุกคนที่เกี่ยวของ ผูปกครอง
นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส ขาดการอบรมสั่งสอนที่ดี ใหความอบอุนแกบุตรหลานไมพอเพียง อาจเปนเพราะตองใช
เวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ ซึ่งตองใชเวลามากขึ้นกวาเดิม เนื่องมาจากปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความสมบูรณพรอม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป นสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการศึกษา เปนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเห็นความสําคัญ และกําหนดให
สถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ปองกันชวยเหลือ และแกปญหา
ตา งๆ ที่ เ กิ ดกั บ นั ก เรี ย น นํ า ระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นซึ่ ง ประสบความสํ า เร็ จ เป น อย า งดี ใ นสถานศึ ก ษาที่
ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งมาประยุ ก ต ใ ช และพั ฒ นาให เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษาแต ล ะแห ง
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1-4)
จากการศึก ษาความคิด เห็น ของครู กลุม โรงเรี ยนเกาะชา งวิท ยาคม สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึ กษา เขต 17 เกี่ย วกับ ระบบดูแ ลช วยเหลือ นัก เรี ยน เห็ นว าการชว ยเหลื อนั กเรี ยนยัง ไม บรรลุ วัต ถุป ระสงค
เทาที่ควร เพราะเห็นวาสถานศึกษาที่มีขนาดกลาง ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขามาศึกษาในโรงเรียน ทําใหมีเด็กที่มา
จากหลายครอบครัวเขามาอยูรวมกัน มีทั้งเด็กที่ตองมาพักอยูกับเพื่อนที่ตองมาอาศัยอยูกับญาติพี่นอง ผูปกครองบาง
คนตองเดินทางไปทํางานตางจังหวัดเด็กตองอยูกับตา ยาย อาจจะมีปญหาในการดํารงชีวิต ปญหาความแตกแยกของ
ครอบครัว สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทกลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น มีการแกงแยงชิงดีเอารัดเอาเปรียบ เห็น
แกตัว ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความเจริญทางวัตถุแตในทางกลับกันความเจริญงอกงามทางดานจิตใจกลับลดลง
บางคนอาจจะเกิดพฤติกรรมกาวราว เกิดความซึมเศรา หรือกลายเปนเด็กมีปญหา ซึ่งเด็กที่เขาเรียนในกลุมโรงเรียน
เกาะชา งวิ ท ยาคมนี้ เป น เด็ กที่ อยู ในช วงวัย รุน เข า สูวั ยหนุม สาว เด็ก ในวัย นี้ เป นช วงหัว เลี้ย วหั วต อ ชอบคบเพื่ อ น
เด็กผูหญิงก็เริ่มเปนสาว ชอบแตงตัว จะคบเพื่อนผูชาย เที่ยวกลางคืน เด็กผูชายก็เริ่มเขาสูวัยหนุม เรียนรูสิ่งตางๆ ที่ไม
เคยพบเห็นดังนั้นปญหาหลายอยางก็จะตามมา เชน ปญหาในการดํารงชีวิต ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความแตกแยก
ของครอบครัว ปญหาการลักขโมย ปญหาการระบาดของสารเสพติด ตลอดจนปญหาสังคมเสื่อมโทรม เด็กเกิดความ
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กาวราว ไมเคารพเชื่อฟงพอแม ผูปกครอง ครูอาจารย เปนตน (ขอมูลการปฏิบัติงานครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม.
2559: 11)
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อที่จะไดทราบขอมูลที่
เปนประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน กลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใหประสบ
ผลสําเร็จ
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. เพื่อเปรี ยบเทีย บความคิดเห็น ที่มีตอระบบดูแ ลชวยเหลือนัก เรียนของครูก ลุมโรงเรียนเกาะชา ง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน และระดับ
การศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โดยอาศั ย กรอบแนวคิ ด ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐานไดกํ าหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุ กแหง สามารถดํ าเนินงานระบบการดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน คือ การรูจักนักเรียนเปนบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมและพัฒนา การปองกันชวยเหลือ
และการแกไ ข และการสง ตอ ได อย างมี ประสิ ท ธิภ าพ (สํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน. 2544: 5)
ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุราชการ
- นอยกวา 10 ป
- ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
แบงเปน 5 ดาน ไดแก
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. การคัดกรอง
3. การสงเสริมและพัฒนา
4. การปองกันชวยเหลือและการแกไข
5. การสงตอ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพทเฉพาะ
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความรูสึก ความเชื่อ ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรือ
ทางลบ โดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิม ประสบการณ อารมณ และสภาพแวดลอม อาจทําดวยการพูด หรือการเขียน
โดยบุคคลอื่นอาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได
ระบบดูแลชว ยเหลือนั กเรี ยน หมายถึ ง การส งเสริม การปองกัน การแก ไขป ญหาและพัฒนาเพื่ อให
นักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทักษะการดํารงชีวิต และรอดพนจากวิกฤติทั้งปวงโดยมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ มีหลักฐาน
การทํ า งานที่ ต รวจสอบได โดยมี ค รู ที่ ป รึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาโดย
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาที่มีตอศิษย และ
ภาคภูมิใจในบทบาทที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม แบงเปน 5 ดาน ไดแก
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมและพัฒนา การปองกันชวยเหลือ และการแกไข และการสง
ตอ
1. การรู จั ก นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล หมายถึ ง การรวบรวมข อ มู ล ของนั ก เรี ย น ด า น
ความสามารถ ดานการเรียน ดานสุขภาพ ดานสวนตัว และประวัติพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหครู
ประจําชั้นและครูที่ปรึกษา มีความเขาใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนําขอมูลมาใชในการวิเคราะห เพื่อคัดกรองนักเรียน
เพื่อประโยชนในการสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขและชวยเหลือไดอยางถูกวิธี
2. การคัดกรอง หมายถึง การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อนําผลที่ไดมาจําแนกนักเรียนออกเปน กลุมปกติ กลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา เพื่อครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา จะ
ไดจัดกิจกรรมและใหความชวยเหลือแกนักเรียน แตละกลุมไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. การสงเสริมและพัฒนา หมายถึง การสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครู
ประจําชั้นและครูที่ปรึกษา ทั้งในกลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา ใหสามารถพัฒนาเปนบุคคลที่มีคุณภาพสูงตาม
ศักยภาพของนักเรียนแตละคน สําหรับกลุมปกติตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น กลุมเสี่ยงตองจัดกิจกรรมใหเปนกลุมปกติ และ
ปองกันมิใหเด็กกลุมนี้กลายเปนกลุมที่มีปญหาในอนาคตโดยครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา ตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียนเปนสําคัญ
4. การปองกันชวยเหลือและการแกไข หมายถึง การที่ครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษาใหความ
เอาใจใสนักเรียนทุกคนเทาเทียมกันและใกลชิด โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา ครูประจําชั้นและครูที่
ปรึ กษา ตอ งทํ าความเข าใจนั กเรีย นกลุม นี้อ ย างลึก ซึ้ง ศึ กษาสาเหตุข องปญหาให ครบถ ว นและหาวิธี ชว ยเหลื อ ที่
เหมาะสม ทั้งการปองกันและแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลยจนกลายเปนปญหาของสังคม
5. การสงตอ หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนกลุมที่มีปญหารุนแรงที่ครูประจํา
ชั้นและครูที่ปรึกษา ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาโดยลําพังได จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน หรือกรณีเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรืออัจฉริยะ เด็กที่มีความตองการพิเศษ และเด็กดอยโอกาส ควรสง
ตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
นักเรียน หมายถึง ผูที่เรียนอยูในระดับอนุบาลถึงชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) ของกลุมโรงเรียนเกาะ
ชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
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ครู หมายถึง ครูครูชํ านาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเ ศษ ในการวิจัยครั้ง นี้
อนุโลมโดยใหรวมหมายถึง ครูผูชวยกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17
กลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม หมายถึง กลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม จํานวน 21 โรง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
สมมติฐานในการวิจัย
1. ครูมีความคิดเห็นตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อยูในระดับมาก
2. ครูที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
กลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง การศึก ษาความคิด เห็ นที่ มีต อระบบดู แลชว ยเหลื อนั กเรีย นของครู กลุ มโรงเรี ยนเกาะชา ง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เปนการวิจัยเชิงสํ ารวจ (Survey Research) ซึ่ ง
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยนําเสนอเปนหัวขอตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปการศึกษา 2559 จํานวน 146 คน กลุมตัวอยางในครั้งนี้ คือ
ครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางโดยวิธี
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุ ม
ตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 108 คน
2. การสร า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ผู วิ จั ย ได ใ ช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย โดยมี
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ (ชายและหญิง) อายุราชการ (นอยกวา 10 ป และตั้งแต 10 ป ขึ้นไป) และระดับ
การศึกษา (ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี)
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรียน
เกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ลักษณะใหเลือกตอบเปนแบบสอบถาม
จํานวน 32 ขอ ใน 5 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมและพั ฒนา การปองกั น
ชวยเหลือและแกไข และการสงตอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมี
เกณฑ 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
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1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
จากนั้นนํามาเทียบกับเกณฑคาคะแนนเฉลี่ยโดยกําหนดความหมาย ดังนี้
5 คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยดําเนินเก็บขอมูลจากครู
กลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน
108 คน และไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ถึงประธานกลุมโรงเรียนเกาะชาง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง
3.2 นําแบบสอบถามที่จัด ทํา ขึ้นไปดํา เนิ นการเก็ บข อมูลกับครูก ลุมโรงเรีย นเกาะช างวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงความมุงหมายของการวิจัยให
ทราบและขอรั บแบบสอบถามคืน หลัง จากตอบแบบสอบถามเสร็ จเรี ยบร อยแลว พรอ มทั้ง ตรวจสอบความถู กตอ ง
สมบูรณของขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูล 6 สัปดาห ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม
2559 จํานวน 108 ฉบับ ไดรับกลับมาจํานวน 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวแตละชุดแลวนําไปลงรหัส
3.4 ประมวลผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอร
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ดําเนินการตรวจสอบความเที่ย งตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํ า
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกขอที่มีคา
ดัช นีค วามสอดคลอ งตั้ง แต 0.50 จากนั้ น นํ า มาปรับ ปรุง แกไ ขสํา นวน ภาษาที่ ใ ช ตลอดจนเนื้อ หาให สอดคล อ ง
(Internal Consistency) ถูกตองและสมบูรณตรงตามเรื่องที่วิจัยไดคา IOC อยูที่ 0.80-1.00
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่พัฒนา แกไขสมบูรณแล วมาวิเคราะหหาค าความเชื่อมั่น (Reliability)
ดวยวิธีก ารหาค าสัม ประสิท ธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 161) ได คาความ
เชื่อมั่นแบบสอบถามเฉลี่ยเทากับ 0.72
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จัย เก็ บรวบรวมขอ มูลสํา หรับ การวิ จัย ครั้ ง นี้ โดยดํ าเนิ นเก็บ ขอ มูลจากครู กลุ มโรงเรีย นเกาะช า ง
วิท ยาคม สัง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 17 โดยใช ก ลุม ตั ว อย า ง จํ า นวน 108 คน และได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ถึงประธานกลุมโรงเรียนเกาะชาง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง
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2. นําแบบสอบถามที่จัด ทํา ขึ้นไปดํา เนิ นการเก็ บข อมูลกับครูก ลุมโรงเรีย นเกาะช างวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงความมุงหมายของการวิจัยให
ทราบและขอรับ แบบสอบถามคื นหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรี ยบรอยแลว พรอมทั้ง ใหผูเชี่ ยวชาญทั้ง 5 คน
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูล 6 สัปดาหอยูระหวาง
เดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 จํานวน 108 ฉบับ ไดรับกลับมาจํานวน 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวแตละชุดแลวนําไปลงรหัส
4. ประมวลผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวกรอกลงในแบบฟอรมการลงรหัสทั่วไป (General coding form) ซึ่งเปนการ
เตรียมขอมูล เพื่อสงไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ย วกับตั วแปรตน (ขอมู ลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม) ไดแก เพศ
อายุราชการ และระดับการศึกษา ใชสถิติรอยละ (Percentage)
3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรตาม ทั้ง 5 ดาน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะ
ชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สถิติ ที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานใชสถิ ติ
คาที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.68, S.D.= 0.23) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานปองกันชวยเหลือและแกไข ( Χ = 3.98, S.D.= 0.33) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ( Χ =
3.90, S.D.= 0.58) ดานการคัดกรอง ( Χ = 3.80, S.D.= 0.28) ดานการสงเสริมและพัฒนา ( Χ = 3.50, S.D.=
0.32) และดานการสงตอ ( Χ = 3.22, S.D.=0.40)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตอระบบดูแลชวยเหลื อนักเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ครูที่มีเพศ อายุราชการ และระดับการศึกษา ตางกัน มี
ความคิ ดเห็น ที่มี ตอ ระบบดูแ ลชว ยเหลื อนั กเรีย นของครู กลุม โรงเรีย นเกาะช างวิท ยาคม สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญได ดังนี้
1. ความคิ ดเห็น ที่มี ตอ ระบบดู แลชว ยเหลื อนัก เรี ยนของครูก ลุมโรงเรี ยนเกาะชางวิท ยาคม สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากกลุมโรงเรียนเกาะชาง
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เปดสอนในระดับอนุบาล ถึงชวงชั้นที่ 4 โดยมีนักเรียนที่มีอายุระหวาง 15 - 18 ป ซึ่งอยูในวัยรุน จากจิตวิทยาการ
เรียนรู พบวา นักเรียนวัยนี้เปนวัยที่อยากรู อยากเห็น อยากลอง ทําใหเกิดปญหาเรื่องการปรับตัว จึงเปนกลุมที่ตอง
เฝา ระวั งเปนอยา งยิ่ง เพราะถา นัก เรีย นปรับตั วไม ได ยอมกอ ใหเ กิดป ญหาตา งๆ ตามมามากมาย ดังนั้ น ควรเพิ่ ม
ชั่วโมงโฮมรูม ซึ่ง เปน กิจกรรมที่ สําคั ญเป นอย างยิ่ งที่จ ะทําใหครู ที่ปรึ กษาและนักเรียนไดรูจั กกัน มากขึ้น เนื่อ งจาก
ครูผูสอนซึ่งมีภาระงานสอนมากแลว ทําใหไมมีเวลารูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เพราะตองใชเวลาสวนมากไปกับดาน
วิชาการ จึงไมสามารถเรียนรูพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนไดอยางทั่วถึง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประเสริฐ สวนจันทร (2553: 99) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการคัดกรองนักเรียนและ
ดานการปองกันและแกไขปญหา ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตามตําแหนง
บุคลากรในโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
และจํา แนกตามประเภทของโรงเรีย น ดา นการคั ดกรองแตกต า งกนอยา งมีนั ย สํ าคั ญทางสถิติ สว นด านการรู จั ก
นักเรีย นเปน รายบุค คล ด านการสงเสริมนักเรียน และด านการปองกั น แกไ ขปญหา และดานการสงต อนักเรียนไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของครู ก ลุ ม โรงเรี ย นเกาะช า ง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ครูที่มีเพศ อายุราชการ และระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูกลุมโรงเรียนเกาะชางวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวานักเรียนใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง
มีความผิดพลาดในการคัดกรอง นักเรียนมีปญหาแลวไมมาปรึกษาครู เพราะการอุทิศตน ความรับผิดชอบ และความ
นาเชื่อถือ ของครูป ระจําชั้นและครูที่ป รึกษามีนอ ย อีกทั้ง สถานศึกษาจัดเวลาหรือชั่วโมงที่ครูแ ละนักเรีย นไดพบกั น
เพียงสัปดาหละชั่วโมงเทานั้น จึงเปนการยากที่นักเรียนจะใหขอมูล ซึ่งแตกตางจากนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรพงษ เจริญไชย (2552: 106) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสกลนคร เขต 2 พบวา มี ความคิ ดเห็นเกี่ยวกบ
สภาพการดํ า เนิ น งานทั้ ง 5 ด านโดยรวมและรายด าน อยู ใ นระดั บมากข าราชการครู ที่ มี เพศ ภาระการสอน และ
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการ
ดําเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจําแนกตามขาราชการครูที่มีเพศ ภาระการสอน และประสบการณในการทํางานแตกตางกันโดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี นิตยา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
ดํา เนิ น งานระบบดู แ ลชว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก น เขต 1 พบว า
ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกบ
สภาพการดํา เนิน งาน ระบบดูแ ลชว ยเหลือ นั กเรี ยนแตกตา งกั น อย า งมี นัย สํ าคั ญทางสถิ ติทั้ งรายข อ และรายด า น
ตําแหนงหนาที่ตา งกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งรายดานและราย
ขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูควรเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียน ดานความสามารถ ดานการ
เรียน ดานสุขภาพ ดานสวนตัว และประวัติพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา มี
ความเขาใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนําขอมูลมาใชในการวิเคราะห เพื่อคัดกรองนักเรียน เพื่อประโยชนในการสงเสริม
พัฒนา ปองกัน แกไขและชวยเหลือไดอยางถูกวิธี
2. การคัดกรอง ครูควรมีการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําผล
ที่ไดมาจําแนกนักเรี ยนออกเปน กลุมปกติ กลุม เสี่ยงหรือกลุ มมีปญหา เพื่ อครูประจําชั้ นและครูที่ปรึ กษา จะไดจั ด
กิจกรรมและใหความชวยเหลือแกนักเรียน แตละกลุมไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. การสงเสริมและพัฒนา ครูควรมีการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูประจําชั้น
และครูที่ปรึกษา ทั้งในกลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา ใหสามารถพัฒนาเปนบุคคลที่มีคุณภาพสูงตามศักยภาพ
ของนักเรียนแตละคน สําหรับกลุมปกติตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น กลุมเสี่ยงตองจัดกิจกรรมใหเปนกลุมปกติ และปองกันมิ
ใหเด็กกลุมนี้กลายเปนกลุมที่มีปญหาในอนาคตโดยครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของนักเรียนเปนสําคัญ
4. การปองกันชวยเหลือและการแกไข ครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสนักเรียนทุก
คนเทาเทียมกันและใกลชิด โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา ครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา ตองทํา
ความเขาใจนักเรียนกลุม นี้อยางลึกซึ้ง ศึกษาสาเหตุของปญหาใหครบถวนและหาวิธีชวยเหลือที่เหมาะสม ทั้งการ
ปองกันและแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลยจนกลายเปนปญหาของสังคม
5. การสงตอ ครูควรดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนกลุมที่มีปญหารุนแรงที่ครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา
ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาโดยลําพังได จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือกรณีเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษหรืออัจฉริยะ เด็กที่มีความตองการพิเศษ และเด็กดอยโอกาส ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี การศึ กษาสภาพในการดํ า เนิ นงาน ในการปฏิบั ติง านของครู ที่ป รึก ษาในการดํา เนิ นงาน
ระบบดูแ ลชว ยเหลือ นักเรียน โดยใชหลั กของการวิ จัยเชิงคุ ณภาพ เพื่อ ใหไ ดขอ มูลเชิง ลึก เพื่อ เป นแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบบริการใหคําปรึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ต า งๆ ที่ ค าดว า จะมี อิ ท ธิ ต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู ที่ ป รึ ก ษา ในการ
ดําเนินงานระบบดูแลช วยเหลือนัก เรียน เชน บุคลิกภาพและทัศนะคติของครูที่ ปรึกษา ดา นสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ปจจัยสนับสนุนการทํางาน และมีการสงเสริมในปจจัยเหลานั้น เพื่อใหครูที่ปรึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับมากขึ้นตอไป
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NBUE028: ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
THE OPINION OF STUDENTS’ GUARDIANS ON INSTRUCTION OF CHILD
DEVELOPMENT CENTER UNDER THE NONG KHAN SONG SUB DISTRICT
ADMINISTRATION ORGANIZATION, MUANG TRAT DISTRICT, TRAT PROVINCE
ยุพา บุญรัตน *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจั ย นี้มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ ศึ กษาความคิ ด เห็ น ของผูป กครองนั ก เรี ย นต อ การเรี ย นการสอนของศู น ย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ ผูปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติคารอยละ
สถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิ ดเห็น ของผูป กครองนั กเรี ยนตอ การเรี ย นการสอนของศูน ย พัฒ นาเด็ก เล็ก องคก ารบริห าร
สวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
( X = 4.44) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 3 ดาน และมาก 1 ดาน เรียง
ตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ( X = 4.63) ดานการมีสวนรวม
และการสนับสนุนจากชุมชน ( X = 4.54) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ( X = 4.40) และดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X = 4.19)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลหนองคั นทรง อํ า เภอเมือ งตราด จั ง หวัด ตราด จํา แนกตามเพศและระดั บการศึก ษา พบวา ทั้ ง
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง
Abstract
The purpose of this research was to study the opinion of students’ quardians on instruction of
Child Development Center under the Nong Khan Song Sub-district Administration Organization, Trat
District, Trat Province. The samples of this research were 52 students’ guardians in Child Development
Center under the Nong Khan Song Sub-district Administration Organization, Muang Trat district, Trat
province. Statistics used in data analysis comprised percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
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Findings were showed that
1. Overall, opinion of students’ guardians on instruction of Child Development Center under
the Nong Khan Song Sub-district Administration Organization, Muang Trat district, Trat Province was at
the highest level ( X = 4.44). Considering on each aspect, it was found that there were 3 aspects were at
the highest level, and 1 aspect were at a “high” level, as follows: personnel and management ( X = 4.63),
the participation and community support ( X = 4.54), the buildings, environment, and safety ( X = 4.40)
and academic and activities ( X = 4.19), respectively.
2. Gender and educat6ion level had influence on the guardian’s opinion on instruction of
Child Development Center under the Nong Khan Song Sub-district Administration Organization, Muang
Trat district, Trat province at .05 level of signicance..
Keywords: Instruction of Child Development Center, the Nong Khan Song Sub-district Administration
Organization
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในการจั ดการศึก ษาระดับ ปฐมวั ยผู ปกครองเป นบุ คคลที่ มีค วามสํ าคั ญมากตอ การศึ กษาของเด็ ก ทั้ง นี้
เพราะบานเปนสถาบันสําคัญอันดับแรกที่สรางใหเด็กเปนบุคคลที่มีความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
เด็กสามารถเติบโตมากนอยเพียงใด มีความสามารถในการปรับตัว เขากับสิ่งแวดลอมไดดี อยูที่บทบาทของพอแม
ผูปกครองเองเปนสําคัญ พอแม ผูปกครอง เปนครูคนแรกคนสําคัญของเด็ก เปนผูที่มีบทบาทอันสําคัญยิ่งในการให
ความรู ใหประสบการณแกเด็ก และเปนแบบอยางในการเรียนรูของเด็ก นอกจากนั้นพอแม ผูปกครอง ยังมีหนาที่อบรม
เลี้ยงดูใหเด็กเจริญเติบโต แข็งแรง มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ มีหนาที่ในการสนับสนุนทางดาน
การศึกษาเชื่อมโยงตอจากทางโรงเรียน จําเปนอยางยิ่งที่พอแม ผูปกครอง จะตองรูบทบาทหนาที่ของตนในการที่จะชวย
ใหเด็กพัฒนาทุกดาน และจะตองใหความรวมมือกับทางโรงเรียนที่จะพัฒนาเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน. 2546)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไดจัดบริการ
ตางๆ ใหแกนักเรียน อาทิเชน การจัดบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การจัดบริการดานความปลอดภัย
จัดบริการดานสุขอนามัย และการจัดบริการดานแนะแนวแกผูปกครอง ดานการใหขาวสารขอมูล ซึ่งมีการจัดใหมีการ
สงขาวสารขอมูลโดยเนนการสรางความเขาใจอันดีระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง
และผูป กครอง โดยจั ดทําเอกสารวิ ชาการสงใหผูปกครองใหทราบถึงพั ฒนาการตางๆ ของนั กเรียน และกิ จกรรมที่
หลากหลายใหกับผูปกครองไดรับทราบรวมถึงการประชาสัมพันธใหกับชุมชนใหรับทราบขอมูลทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง เนื่องจากพื้นฐานของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขามาเรียนนั้นมีความแตกตางกัน
ซึ่งความคิดเห็นดังกลาวอาจทําใหผูปกครองแตละกลุมมี ความตองการและใหความสนใจตอการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง การใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง ในแตละดานแตกตางกันจากความหลากหลายของความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษา
เหลานี้ ทําใหผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง มีความสนใจที่จะ
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ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง ตลอดจนเพื่อทราบวาผูปกครองที่มีความแตกตางกันในดานเพศและระดับการศึกษามีความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
และดานการมี สวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนแตกต างกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อนําขอ มูลที่ไดไปใชใ นการปรับปรุ ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คันทรง ใหดียิ่งขึ้น และเปนการสํารวจกลุมผูปกครองเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายที่คาดหวังของทางการ
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนและการบริการเตรียมความพรอมในการรับสมัครนักเรียนในปการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2. เพื่อ เปรีย บเทียบความคิด เห็น ของผู ปกครองนั กเรีย นต อการเรีย นการสอนของศู นยพั ฒนาเด็ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา แตกตางกัน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะสวนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวา

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคันทรง จํานวน 4 ดาน
1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
2. ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย
4. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใชในการวิ จัยครั้ งนี้ คื อ ผูป กครองนักเรียนที่ มีบุตรหลานในศูน ยพัฒนาเด็ก เล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จํานวน 60 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี และ
มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 52 คน
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตอนที่ 1 เปนคําถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล แบงเปน 2 ขอ ไดแก เพศและระดับการศึกษา
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง เปนคําถามปลายปด จํานวน 4 ดาน รวมทั้งหมด 36 ขอ
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรง การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาแลว
เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจแกภาษา เนื้อหา แลวนําปรับปรุง
แกไขกอนนําไปหาคาอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่นตอไป
2. การหาคาอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดดําเนินการ โดยนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลวไปทดสอบใชกับผูปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะห ดังนี้
2.1 แบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของผูป กครองนั กเรี ย นต อ การเรี ย นการสอนของศู น ย พั ฒ นา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทําการหาคาอํานาจจําแนกรายข อ
ดวยวิธีการหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ยรายขอกับคะแนนเฉลี่ยรวม และไดคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหว าง .29-.88 แล ว ทํ า การหาค า ความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามรายดา นทั้ งฉบั บ ด วยวิ ธี การหาคา สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) และไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .96
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ดวยตนเอง โดยดําเนินเก็บขอมูลจากผูปกครองนักเรียน
ที่มีบุตรหลานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จํานวน
52 คน
การจัดกระทําขอมูล
1. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณเทานั้นไปใช
วิเคราะหตอไป ปรากฏวาเปนแบบสอบถามสมบูรณ จํานวน 52 ฉบับ
2. นํา แบบสอบถามที่ สมบู รณม าให คะแนนตามน้ํา หนั กคะแนนแต ละข อ และบั น ทึก ข อ มูลลงใน
คอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
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1. การหาค าระดั บความคิ ดเห็น ของผู ปกครองนั กเรีย นต อการเรี ยนการสอนของศู นย พัฒ นา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา สถิติที่ใช คือ t-test
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด ( X = 4.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( X = 4.21) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 5 ขอ
1.2 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด ( X = 4.42) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
1.3 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.44) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
1.4 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.52) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
2. เปรี ยบเทีย บความคิด เห็น ของผูป กครองนัก เรี ยนต อการเรีย นการสอนของศูนย พัฒ นาเด็ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบวาทั้ง
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานการมี
สวนรวมและการสนับสนุ นจากชุมชน มีการปฏิบัติ โดยรวมทุกด านพบวามีระดับความคิด เห็นอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารการจัดที่เปนระบบตอเนื่องในการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเปนอยางดี โดยมีครูที่จัดกิจ กรรมใหนักเรียนเลานิทานและพูดหนาชั้นในทุกวัน และ
ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการเชิญผูปกครองมารวมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรม
ของศูนยและวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมของศูนยอย างตอเนื่อง และชี้แจงแนวการจัดประสบการณแกเด็กให
ผูปกครองทราบ ผูปกครองมีความเห็นวาศูนยไดจัดการศึกษาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
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ของ สุดารัตน แซซี่ (2542) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กกอนประถมศึกษา
ในโรงเรียนอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏ ดังนี้
1.1 ด า นวิ ช าการและกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร โดยภาพรวมมี ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มาก
ผูป กครองสว นใหญมี ค วามคิ ด เห็ นว า ศูน ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ กมี ก ารแจ ง ผลการพัฒ นาการเด็ ก ให ผูป กครองทราบเป น
ประจํา และทางศูนยไดจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการสติปญญาใหกับเด็กเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง
กลาแสดงออก เชน การใหเด็กไดออกมาแสดงความสามารถของตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมยามเชาและกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมประสบการณหรือหองศูนยการเรียน เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิต ใจ สังคม และสติป ญญา ตามวัย และความสามารถของแตละบุคคล เพื่อเปนพื้ นฐานในการ
ดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา จาดโต (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความ
คาดหวังของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาปที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีความคาดหวังมากที่สุดดานวิชาการ ใหนักเรียนอานเขียนและคิดคํานวณคลอง เนน
ความสําคัญกลุมคณิตศาสตรและกลุมวิทยาศาสตร
1.2 ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาโรงเรียนจัดสรรบุคลากรไดดี เพราะบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีจํานวนไมมาก การดูแลและจัดการจึงเปนไปอยางอบอุน ผูปกครองมีความคิดเห็นวาครูแตงกายสะอาดเรียบรอยดี
มีการพัฒนาครูอยูเสมอ เชน มีการประชุมอบรมและมีการประเมิน ครูมีโอกาสปรับปรุงตนเองในทุกๆ ดาน ดวยเหตุผล
ดังกลาวผูปกครองจึงเห็นวา ดานบุคลากรและการบริหารจัดการที่ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการนั้นมีคุณภาพใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ สุชาดา สมสวนจิตร (2547) ไดศึกษาปญหาอุปสรรคและปจจัยการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลอําเภอพิมาย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยในการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเกี่ยวกับนโยบายระเบียบวัตถุประสงคแนวทางการดําเนินงานโดยภาพรวมเหมาะสมในระดับมาก
1.3 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด ทั้ งนี้ อาจเป นเพราะผู ปกครองมี ความคิ ดเห็ นว าการจั ดบริเวณศู นย พัฒนาเด็กเล็ก มีค วามสะอาด มี การ
จัดการอยางถูกสุขลักษณะ มีสภาพแวดลอมของที่ดี ทั้งบริเวณสนาม หองน้ํา และอาคารเรียน จัดไดดีและไดมีการจัดหา
ถังผงที่สําหรับทิ้งขยะไวใหอยางเพียงพอ และมีเครื่องเลนสนามใหกับเด็กไดเลน มีการตรวจดูสภาพของเครื่องเลน
เปนประจําอยูเสมอ ขณะที่เด็กเลนครูเวรจะคอยดูและความปลอดภัยใหกับเด็กเปนอยางดี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญ
จะมีบริเวณไมกวางขวางมาก มีอาคารไมกี่หลัง การบํารุงรักษาจึงทําไดงาย ดวยเหตุผลดังกลาวผูปกครองจึงเห็นวา
ทางศูนยมีการจัดสภาพแวดลอมดีในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรกอนประถมศึกษา (กรมวิชาการ. 2546:
101-107) กลาววาการจัดสภาพแวดลอมควรคํานึงถึงความสะอาด ปลอดภัย มีความพรอม และมีบรรยากาศในการ
เรีย นรู และผูป กครองส วนนอ ยมี ความคิด เห็ นว าโรงเรี ยนมีก ารจัด เครื่อ งเลน สนามอย างปลอดภัย ให กับ เด็ ก และ
โรงเรียนจัดเครื่องเลนสนามใหเพียงพอกับเด็ก
1.4 ดานการมีสวนรว มและการสนับสนุนจากชุม ชน โดยภาพรวมมีระดับความคิ ดเห็น อยูในระดั บ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นวาทางศูนยมีการตอนรับผูปกครองที่มาสงเด็กหรือ
มาเยี่ยมดวยความเต็มใจ มีไมตรีจิตที่ดี และมีการประชาสัมพันธขาวสารความเคลื่อนไหวตางใหผูปกครองทราบ และ
ใหผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมกับทางศูนยทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันทางโรงเรียน เพราะศูนยพัฒนา
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เด็กเล็กมักจะตั้งอยูกลางชุมชน ดังนั้น ผูปกครองจึงทราบขอมูลขาวสารและมารวมในกิจกรรมตลอดเวลา ผูปกครอง
สวนใหญก็ใหการสนับสนุนและรวมสนุกกับกิจกรรมกับทางศูนยเปนอยางดี และมีการประเมินผลและใหขอเสนอแนะ
เพื่อ ปรั บปรุง ในการจั ดกิ จกรรมในครั้ง ตอ ไป จากเหตุผลดั งกลา วจะเห็น วา ผูป กครองมี สว นช วยสง เสริม ในการจั ด
สภาพแวดลอมที่ดีใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนอยางมาก การสรางความสัมพันธระหวางผูปกครองกับศูนยฯ
จึงมีความจําเปนมากที่สุด การคนพบนี้สอดคลองกับ นงลักษณ ยุทธสุทธิพงศ (2546: บทคัดยอ) การศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ) เขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา ดานความสัมพันธกับ
ชุมชน โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผูบริหาร ครูผูสอนหรือพี่เลี้ยงเด็ก ผูปกครองและชุมชน มีความเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ มีการอบรมความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กใหกับผูปกครองและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
2. การเปรีย บเทีย บความคิ ดเห็น ของผูป กครองนั กเรีย นต อการเรี ยนการสอนของศูน ยพั ฒนาเด็ก เล็ ก
องคการบริห ารสว นตําบลหนองคันทรง อํา เภอเมืองตราด จั งหวัด ตราด จําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นของ
ผูปกครองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะวาผูปกครองสวนใหญไมไดมุงหวังใหศูน ย
พัฒนาเด็กเล็กเปนเหมือนโรงเรียนที่ตองสั่งสอนกันอยางเอาจริงเอาจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจนในการพัฒนาผูเรียน
ใหเจริญเติบโตทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม แตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเสมือนที่เลี้ยงเด็กกอนเขา
เรียนในโรงเรียนจริงๆ การเอาลูกหลานมาไวในศูนยฯ เหมือนมาฝากเลี้ยง สอดคลองกับงานวิจัยของ พระประดิษฐ
สุทฺธิญาโณ (2553) ไดวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอัมพวันศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การเปรีย บเทีย บความคิ ดเห็น ของผูป กครองนั กเรีย นต อการเรี ยนการสอนของศูน ยพั ฒนาเด็ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จําแนกตามระดับการศึกษา ปรากฏวาผูปกครอง
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอศูนยพัฒนาเด็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เหตุผลก็เชนเดียวกับการเปรียบเทียบในดานเพศ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระประดิษฐ สุทฺธิญาโณ (2553) ไดวิจัย
เรื่องความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอัมพวันศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. หนวยงานตนสังกัดควรสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและเสาะแสวงหาวิทยาการใหมๆ
ที่จะเปนประโยชนตอการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
2. สงเสริมใหครูมีการประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กครอบครัวและชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง และเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันกับผูปกครองในเขตอื่น เพื่อ
นําขอมูลมาปรับปรุง แกไขรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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2. ควรมีการวิจัยการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยวามีความแตกตางกันหรือไม
3. ควรมีการวิจัยความคิดเห็นของครูผูสอนตอภาวะผูนําในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เอกสารอางอิง
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NBUE029: ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ บรรยากาศองค์ ก ารในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา อ าเภอ
โป่งน้าร้อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
TEACHER’S OPINIONS ON THE ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE PRIMARY
SCHOOL IN PONGNAMRON DISTRICT UNDER CHANTHABURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
เพ็ญวดี สุขเลิศ *
*

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย ได้ แก่ ครูโรงเรีย นประถมศึกษา อ้ าเภอโป่งน้้ าร้อ น จั งหวั ดจัน ทบุรี ปี การศึกษา 2559 จ้านวน 250 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (  )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูต่อ บรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศองค์การโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ
2. ความคิดเห็นของครูต่อ บรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านมิติมิตรสัมพันธ์ มิติมุ่งผลงาน และมิติ
กรุณาปราณี แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค้าส้าคัญ: ความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การ
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Abstract
The purposes of this research were to study the organizational climate of Chanthaburi Primary
Educationl Service Area Office 2 in Pongnumron district. The samples were 250 teachers of Pongnumron in
Chanthaburi in the semester of the 2016 academic year. The instrument for data collection was a rating
scale. The statistics for data analysis were mean (  ), standard deviation (S.D), One way ANOVA, Least
Significant Difference (LSD) was used for pair comparison and t-test.
The research results were as follows:
1. Gender had no influence on the teachers’ opinion on The organizational climate of
Chanthaburi Primary Educationl Service Area Office 2 in Pongnumron district.
2. Size of school had influence on the teachers’ opinion on the organizational climate of
Chanthaburi Primary Educationl Service Area Office 2 in Pongnumron district at .05 level of significance.
Keyword: Teachers’ Opinions on the Organizational Climate
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพหรือ
เสริมสร้างพลังที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งสามารถท้าได้ตั้งแต่จุดแรกเริ่มและตลอดช่วงวัยของชีวิต ซึ่งเป็นการอบรม
บ่มนิสัยในมนุษย์สามารถประพฤติตน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคต และสามารถร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ จึงถือได้ว่า การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด ครูก็เป็นคนส้าคัญในการสร้างเยาวชนที่
ดี และสร้างอนาคตของชาติด้วย (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ. 2545: 5–6)
สถานศึกษาเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจั ดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา จึ ง ต้อ งร่ว มกั นปฏิ บัติ ง านอย่ า งเต็ มศั ก ยภาพ ซึ่ ง การปฏิบั ติ ง านจะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น บรรยากาศในองค์การก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง องค์กรที่มี
บรรยากาศของการท้างานที่ดีจะเป็นแรงสนับสนุนให้คนในองค์การท้างานได้ดียิ่งขึ้น ถ้าหากบรรยากาศในองค์การไม่
ดีระดับการท้างานของคนก็จะไม่ดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากบรรยากาศองค์การดีจะท้าให้งานขององค์การนั้นส้าเร็จตาม
เป้าหมาย บรรยากาศองค์การมีผลต่อการปฏิบัติงาน และบรรยากาศในองค์การจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความส้าคัญของการสร้างบรรยากาศโรงเรียนเป็นภาพรวมของความรู้สึกที่บุคคลมี
ต่อโรงเรียน ถ้าบรรยากาศที่ดีก็จะส่งผลให้บุคคลากรในโรงเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความพอใจ อบอุ่นใจ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจ ย่อมส่งผลให้องค์การประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้
(ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2541: 79)
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ในอ้ า เภอโป่ ง น้้ า ร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีทั้งหมด 25 โรงเรียน จ้านวนครูทั้งหมด 250 คน ประกอบด้วยโรงเรียน ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เนื่องจากมีพื้นที่ห่างไกลจากอ้าเภอเมือง และเป็นพื้นที่ขาดแคลน หรือมีสาเหตุอีกหลาย
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ปัจจัยที่ท้าให้ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เช่น ภาระงานที่ได้รับ การสอนที่ไม่ตรงกับสาขาที่จบ หรือได้รับมอบหมาย
งานพิเศษที่ไม่ตรงกับความสามารถ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยคิดว่าบรรยากาศองค์การเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน
องค์การ ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน้าไป
ปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา อ้า เภอโป่งน้้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยจ้าแนกตามเพศ และขนาด
โรงเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจัยครั้ งนี้ผู้วิจั ยได้ ศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อ บรรยากาศองค์การในโรงเรีย น
ประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตาม
แนวคิดของ ฮัลปิน และครอฟท์ (Halpin; & Croft. 1972) ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมของครู 4 มิติ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหาร 4 มิติ รวม 8 มิติ โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจ้าปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนทั้งหมด
25 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 250 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจ้าปีการศึกษา 2559 จ้านวน 152 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ขนาดโรงเรียน ซึ่งจ้าแนกเป็น 3 ขนาด ได้แก่
1.2.1 ขนาดเล็ก
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1.2.2 ขนาดกลาง
1.2.3 ขนาดใหญ่
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน
2.1 พฤติกรรมครู จ้านวน 4 มิติ ได้แก่
2.1.1 มิติขาดความสามัคคี
2.1.2 มิติอุปสรรค
2.1.3 มิติขวัญ
2.1.4 มิตมิ ิตรสัมพันธ์
2.2 พฤติกรรมผู้บริหาร จ้านวน 4 มิติ ได้แก่
2.2.1 มิติหา่ งเหิน
2.2.2 มิตมิ ุ่งผลงาน
2.2.3 มิตเิ ป็นแบบอย่าง
2.2.4 มิตกิ รุณาปราณี
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็น แบบสอบถามความคิ ดเห็น ของครูต่ อบรรยากาศองค์ การใน
โรงเรียนประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน รายละเอียดของแบบสอบถามในแต่ละตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบส้ารวจรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตราส่วนประมาณค่า ความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศ
องค์การตามทฤษฎีของฮัลปิน และครอฟท์ (Halpin; & Croft. 1972) จ้านวน 8 มิติ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 4 ระดับ
4 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุด
3 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก
2 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
1 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เคยเกิดขึ้น
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การ
2. น้าข้อมูลที่ได้จาการศึกษามาเรียบเรียงละพัฒนาเป็นแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูต่อบรรยากาศองค์การ โดยมี 4 ตัวเลือก
3. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ความถูกต้อง
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4. น้ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เสนอต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
5. น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองสลุ ด
และครูผู้สอนโรงเรียนบ้านมะขาม ในอ้าเภอมะขาม สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
6. น้าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ ระหว่างคะแนนรวมกับคะแนนรายข้อ
(Item total correlation) พบว่า มีค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .98 ถึง .15
7. น้าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .98
8. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ถึง
ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต
2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 25 โรงเรียน จ้านวน 152 คน
2. จัดส่งแบบสอบถามจ้านวน 152 ฉบับ ให้ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบแบบสอบถามและ
ก้าหนดวันรับคืนด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 152 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจ้านวน 152 ฉบับ จากจ้านวนแบบสอบถาม ที่ส่งไปทั้งหมด 152
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยน้า ข้อมูลที่ ตรวจให้ คะแนนเรียบร้ อยแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมการ
ค้านวณทางสถิติ
2. วิ เ คราะห์ แ บบสอบถาม ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ลทั่ ว ไป โดยการหาค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3. วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ บรรยากาศองค์ ก ารในโรงเรี ย น
ประถมศึก ษา ในอ้ าเภอโป่ งน้้า ร้อ น สัง กัด ส้า นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาจั นทบุรี เขต 2 ในการจั ด
บรรยากาศองค์กรทั้ง 8 มิติ โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แล้วน้ามาเทียบกับเกณฑ์พิจารณาความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
3.50-4.00 หมายถึง ความถี่ของพฤติกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด
2.51-3.50 หมายถึง ความถี่ของพฤติกรรมเกิดขึ้นค่อนข้างมาก
1.51-2.50 หมายถึง ความถี่ของพฤติกรรมเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
1.00-1.50 หมายถึง ความถี่ของพฤติกรรมเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เคยเกิดขึ้น
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย จ้าแนกตามตัวแปรเพศ ด้วยการทดสอบค่า
(t-test)
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยจ้าแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างระหว่างรายคู่ท้าการ
ทดสอบรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้าร้อน
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า เป็นแบบบรรยากาศองค์การมิติมิตรสัมพันธ์
(  =2.88, S.D.=0.51) มิติเป็นแบบอย่าง (  =2.82, S.D.=0.58) มิติมุ่งผลงาน (  =2.70, S.D.=0.45) มิติ
กรุณาปราณี (  =2.69, S.D.=0.63) มิติห่างเหิน (  =2.67, S.D.=0.41) มิติอุปสรรค(  =2.48, S.D.=0.53) มิติ
ขวัญ (  =2.48, S.D.=0.53) และมิติขาดความสามัคคี (  =1.77, S.D.=0.57)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้า
ร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยจ้าแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน ที่
แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 จ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามข้าราชการครูเพศชายน้อยกว่าข้าราชการครูเพศหญิง
ส่วนแบบบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของข้าราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษาอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการครูเพศชายมีแบบ
บรรยากาศองค์การมิติมิตรสัมพันธ์มากกว่าข้าราชการครูเพศหญิง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ
2.2 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า มิติมิตรสัมพันธ์ มิติเป็นแบบอย่าง และมิติมุ่งผลงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมิติมิตรสัมพันธ์ (  =2.91, S.D.=0.50) โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ าขนาดกลาง มิติเป็นแบบอย่าง (  =2.86, S.D.=0.53)
โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าขนาดกลาง มิติมุ่งผลงาน
(  =3.86, S.D.=0.53) ขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า โรงเรียน
ขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าขนาดใหญ่อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนขนาดอื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญ
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้าร้อน
สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 พบว่ า เป็ น บรรยากาศแบบมิ ติ มิ ต รสั ม พั น ธ์
(  =2.88, S.D.=0.51) มิติเป็นแบบอย่าง (  =2.82, S.D.=0.58) มิติมุ่งผลงาน (  =2.70, S.D.=0.45) มิติ
กรุณาปราณี (  =2.69, S.D.=0.63) มิติห่างเหิน (  =2.67, S.D.=0.41) มิติอุปสรรค(  =2.48, S.D.=0.53) มิติ
ขวัญ(  =2.48, S.D.=0.53) และมิติขาดความสามัคคี (  =1.77, S.D.=0.57) กล่าวว่า เป็นบรรยากาศการ
ปฏิบัติงานที่ผู้บริหารบริหารงานโดยวิธีการออกค้าสั่ง ควบคุมตรวจตราและนิเทศการปฏิบัติงานของคณะครูอย่าง
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ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาพยายามสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรภายในกลุ่มคณะครู แต่ความพยายามของผู้บริหารก็ประสบ
ความล้มเหลว เพราะคณะครูไม่ยอมรับนับถือความรู้ความสามารถของผู้บริหาร คณะครูแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และไม่
สามารถสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตร เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถท้าหน้าที่บริหารงานบุคคลให้อยู่ในระเบียบวินัยได้
ผู้บริหารมอบหมายภาระงานให้ครูเป็นจ้านวนมากแต่ ไม่อ้านวยความสะดวกในการท้างานให้ การส่งเสริมขวัญและ
ก้าลังใจของคณะครูมีน้อย เพราะขาดทั้งความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในผลส้าเร็จของการท้างาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศศิญดา กาวิตา (2553: 80) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอ้าเภอเขาคิชกูฏ
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอ้า เภอ
เขาคิชกูฏ เป็นบรรยากาศองค์การแบบรวบอ้านาจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจ้าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า มิติ
ขาดความสามัคคี มิติขวัญ มิติห่างเหิน มิติมุ่งผลงาน และมิติเป็นแบบอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ผลการเปรีย บเทีย บความคิด เห็ นของครูต่ อบรรยากาศองค์ก ารตามพฤติ กรรมครูแ ละพฤติก รรม
ผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดังนี้
2.1 จ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามข้าราชการครูเพศชายน้อยกว่าข้าราชการครูเพศหญิง
ส่วนแบบบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของข้าราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษาอ้าเภอโป่งน้้าร้อน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ้าแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการครูเพศชายมีแบบ
บรรยากาศองค์การมิติมิตรสัมพันธ์มากกว่าข้าราชการครูเพศหญิง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคั ญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา ขวัญเนตร (2551: 79–80) เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางมีระบบการบริหารงานที่มี
ความซับซ้อนน้อยกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ทั้งนี้เพราะเมื่ อจ้านวนครูโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก ผู้บริหารจึงต้องอาศัย
ประสบการณ์ ค้าสั่ง กฎระเบียบมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ความสัมพันธ์ครูจึงอาจมีน้อย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิญดา กาวิตา (2553: 83) ซึ่งศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอ้าเภอเขาคิชฌกูฏ
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าโรงเรียนขนาดกลางมีพฤติกรรมสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมิติกรุณาปราณี เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า โรงเรียนขนาดกลางมี
มิติความกรุณาปราณีมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
2.2 จ้าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า บรรยากาศโดยรวมไม่แตกต่างกันยกเว้ น มิติมิตรสัมพันธ์
มิติมุ่งผลงาน และมิติกรุณาปราณี แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัย และเมื่อท้าการทดสอบความแตกต่างในมิติ มิตรสัมพันธ์รายคู่แล้ว พบว่า มิติมิตรสัมพันธ์โรงเรียนขนาดกลาง
ดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางดีกว่าขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ โรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน โรงเรียนขนาดเล็กมีจ้านวนครูน้อยดังนั้นภาระงานจึงมีมากกว่าโรงเรียนขนาดอื่น
ถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารงานสูง แต่ครูอาจเกิดการขัดแย้งในเรื่องของจ้านวนปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมายมากน้อยไม่เท่ากันส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านความรู้สึกส่วนตัวน้าไปสู่ความขัดแย้งด้านมิตรสัมพันธ์
ส่วนตัวได้ ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง จ้านวนครูมีมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ย่อมมีการกระจายภาระงาน ท้าให้ภาระ
งานของครูต่อคนนั้นน้อยลง ถึงแม้ว่าความเป็นเอกภาพในการบริหารจะลดน้อยลง แต่เมื่อภาระงานของครูน้อยลง ก็
ท้าให้ขัดแย้งลดลง และมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกว่า ในส่วนของโรงเรียนขนาดกลางย่อมมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรดีกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา ขวัญเนตร (2551: 79–80) เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางมี
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ระบบการบริหารงานที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ทั้งนี้เพราะเมื่อจ้านวนครูโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก
ผู้บริหารจึงต้องอาศัยประสบการณ์ ค้าสั่ง กฎระเบียบ มาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ความสัมพันธ์ครู
จึงอาจมี
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา อ้าเภอโป่งน้้า
ร้อนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า มีลักษณะบรรยากาศแบบมิติมิตรสัมพันธ์
หากได้มีการจัดสัมมนาครู และผู้บริหาร หรือจัดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหาร
เพื่อปรับสภาพการท้างานและรูปแบบการบริหารงานใหม่ จะท้าให้บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมีบรรยากาศใน
การท้างานที่ดีขึ้น
2. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมขวัญและก้าลังใจในการท้างาน รวมทั้ง สภาพแวดล้อมในการท้างานที่
เหมาะสม เช่น การเพิ่มอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก มอบหมายงานให้เหมาะสมตรงความสามารถของครูหรือการ
กระจายงาน ให้เหมาะสมกับครูแต่ละคน และมีการรับฟังการความคิดเห็นของครูเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
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NBUE030: ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียน
บานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
OPINION OF STUDENT’S GUARDIAN IN STUDENT’S DISCIPLINE, BAN KHLONG
PRATUN SCHOOL, UNDER THE TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE
กฤตภพ กุลจันทร *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัย นี้มี วัตถุ ประสงคเพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นของผู ปกครองนัก เรี ยนที่ มีต อการสง เสริมระเบียบวินั ย
นักเรียน โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศและอาชีพ กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน
170 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 6 ดาน
ไดแก ดานการตรงตอเวลา ดานความสะอาด ดานการแตงกาย ดานการเขาแถว ดานการแสดงความเคารพ และดาน
การปฏิ บั ติต ามระเบีย บ ข อ บั งคั บ และแนวทางปฏิบั ติ ข องสถานศึก ษา โดยมี ค าความเชื่ อมั่ น 0.96 สถิติ ที่ ใช ก าร
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) และ t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลอง
ประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอยูในระดับมาก ( Χ = 3.74, S.D.= 0.54) และพบอยูใน
ระดับมากทุกดาน ตามลําดับ ดังนี้ ดานการตรงตอเวลา ( Χ = 3.76, S.D.=0.54) ดานความสะอาด ( Χ = 3.67,
S.D.=0.53) ดานการแตงกาย ( Χ = 3.78, S.D.=0.56) ดานการเขาแถว ( Χ = 3.70, S.D.=0.62) ดานการแสดง
ความเคารพ ( Χ =3.82, S.D.=0.60) และดานการปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา ( Χ =
3.72, S.D.=0.59)
2. ผูปกครองที่มีเพศและอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียน
บานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การสงเสริมระเบียบวินัย, โรงเรียนประถมศึกษา
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Abstract
This research aimed to study the Participation of Student’s guardian in student’s discipline, ban
khlong pratun school, under the trat primary educational service area office., in 6 aspects: punctuality,
cleanliness, dress, standing in row, respect, and practice according to regulations of the school. Onehundred and seventy guardian of ban khlong pratun school, under the trat primary educational service
area office students used in the study by using a 5-rating scale questionnaire which had a reliability of
.96. Statistics used for analyzing data composed of percentage, mean, and Standard Deviation.
Findings were showed that:
1. The guardian of students to promote student discipline. Ban Khlong pratun school
under the trat primary educational service area office. A practical level, on a large scale.
2. Gender and occupation had no influence on the guardians’ Opinion.
Keywords: student’s discipline promoting, primary school
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห งชาติฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดยึ ดหลั กการมีสวนรว มของ
ประชาชนและภาคสวนตางๆ ในสังคม โดยยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา มีพันธกิจให “สังคมอยูเย็น เปนสุข
รวมกัน ” ภายใตแนวปฏิบัติข อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” และสรา งโอกาสการเรียนรู คูคุณธรรม จริ ยธรรม
อยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการ
สุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยใน
ชีวิ ตและทรัพ ย สิน ซึ่ง การจะสรา งคนหรื อ พัฒ นาคนให มีคุ ณภาพนั้ น จะตอ งอบรมเลี้ย งดูตั้ งแต วัย เด็ก ซึ่ง สถาบั น
ครอบครัวจะมีบทบาทสําคัญที่สุดในระยะนี้ ผูปกครองเปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําใหนักเรียน
ได รับ การพัฒ นาศั กยภาพได ค รบทุก ด าน เพราะครอบครัว คือ สถาบัน แรกที่ เป นผู อ บรมสั่ ง สอนและพั ฒนาทัก ษะ
เบื้องตนของชีวิตใหกับนักเรียนตอจากนั้นก็มาเติมเต็มในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนและถาเด็กไดรับการพัฒนา
ดวยวิธีการที่หลากหลายและถูกตอง จากโรงเรียนประกอบกับการสงเสริมสนับสนุนจากผูปกครองเด็กก็จะเกิดความ
พรอมในการเรียนรูและเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ดังนั้นผูปกครอง
จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งเข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากทั้ ง ผู ป กครองและโรงเรี ย นต า งมี
จุดมุ งหมายเดี ยวกันคื อ “การส งเสริ มและพั ฒนา ศัก ยภาพผู เรี ยน” ประกอบกับ มาตรา 8 แหง พระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา (Education for All) ซึ่ง อาจกลา วได วาสิ่ งที่ สําคั ญที่สุดในชีวิต เด็ กคือ ครอบครัวและโรงเรีย น ดั งนั้ น
ผูปกครองและครูจึงเปรียบเสมื อนผูนํา ทางของเด็ก สงผลให ผูปกครองและครูตองประสานความร วมมือกั นในการ
พัฒ นาผูเ รี ยนศัก ยภาพผู เ รีย นใหพ ร อมทั้ง ด านรา งกาย อารมณ สั ง คม และสติป ญญา ด วยวิธี ก ารที่ถู ก ตอ งและ
หลากหลายอันจะนํามาซึ่งพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติและของโลกตอไป (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 30)
ปจจุบันนั กเรียนไมสนใจในกฎระเบีย บ ขอบั งคับของโรงเรี ยน และประพฤติตัวไมเหมาะสมกับ การเป น
นักเรียน ไมตั้งใจเรียน ชอบหนีเรียนไปเที่ยว ไปเลนเกมส ไมมีสัมมาคารวะ ชอบแสดงออกในทางที่ผิด เชน การสูบ
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บุหรี่ การดื่มสุรา เลนการพนัน เปนตน นอกจากนี้ยังพบปญหาวินัยในชั้นเรียน ไมตั้งใจ ไมสนใจฟงในขณะครูสอน
หยอกลอ แกลงเพื่อน เปนตน ปญหาการขาดระเบียบวินัยของนักเรียน เปนตนเหตุใหกออาชญากรรม การทะเลาะ
วิวาท การหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงจําเปนตองไดรับการแกไขโดยความรวมมือจากบุคคลหลายๆ ฝายที่มี
สวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ ไมวาจะเปนครู ผูบริหารโรงเรียน และผูปกครองนักเรียน เปนปญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนชวงวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ซึ่งอาจเกิดอารมณ รุนแรง และมี
ปญหาในการปรับตัว เนื่องจากการพัฒนาทางรางกาย และสื่อตางๆ ที่เขามาสูนักเรียน ทําใหนักเรียนปฏิบัติตนตาม
แบบอยางที่ไดพบเห็นจากสื่อเทคโนโลยี ซึ่งทําใหเยาวชนขาดความมีวินัย ดังนั้น ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการเรียนรู
จึงมุงเนนใหสถานศึกษาทุกแหงจัดการเรียนรู คูคุณธรรม ใชเครือขายการศึกษารวมสนับสนุนการจัดการเรียนรูพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เสริมสรางวินัย และสนับสนุนใหนักเรียนประกอบความดี ซึ่งตรงกับแนวทางปฏิบัติงานตามรอยพระ
ยุคลบาท ที่ทรงพระราชทานไววา “จะตองฝกตองสรางวินัยในตนเอง สําหรับควบคุมประคับประคองใหสามารถปฏิบัติ
ความดีไดอยางเหนียวแนนตลอดตอเนื่อง มิใหขาดตอนหรือขาดวิ่นลง และตองมีวินัยเครงครัด มีความขยันพากเพียร
มีความกลาหาญอดทน และมีสติยั้งคิดอยางสูง” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 13-17)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ไดเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาดานวินัยนักเรียนไวว า
โรงเรียนควรดําเนินการเพื่อสกัดกั้นและแกไขปญหาดานวินัยนักเรียนเหลานี้ โดยมีแนวคิดที่สําคัญ คือ ใชรูปแบบวิธีการ
แกไขปญหาที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน โดยใชวิธีการที่งาย เขาถึงตัวนักเรียนโดยตรง เนนการทํางาน
ครบวงจร ทั้งการปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน บนฐานขอมูลสวนตัวของนักเรียนแตละคน ซึ่งผูที่เกี่ยวของทุกคน
ทุกฝาย ตองใชความรัก ความเอื้ออาทร ความเอาใจใส และเปนมิตรในการชวยเหลือ ดูแล ดวยการใชกระบวนการเรียนรู
เปนเครื่องมือสําคัญที่ปลูกฝงจิตสํานึก เพื่อใหเด็กเกิดความอบอุนใจ ไววางใจ มีความมั่นใจตนเอง และพัฒนาทักษะชีวิต
อยางมั่นคง เต็มตามศักยภาพใหนักเรียนเปน ผูที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในตนเองและสังคมมีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2543: 14)
การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยนั้น กรมสามัญไดกําหนดกรอบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนา
ใหนักเรียนมีวินัย ใน 6 ดาน ประกอบดวย การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การเขาแถว การแสดงความ
เคารพ และดานการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน ซึ่งดานการตรงตอเวลาเปนการสงเสริม
ให รูจั ก การจั ด การและวางแผนการใช เ วลาในการทํ า กิ จ กรรมใดๆ ให ถู ก ต อ งและพยายามทํ า ให เ สร็ จ สิ้ น ตาม
กําหนดเวลาและเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว ดานความสะอาดนั้นสงเสริมใหรูจักควบคุมตนเอง ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยางมีระเบียบและสม่ําเสมอในการรักษาความสะอาดตนเอง บานเรือน ที่อยูอาศัย และสาธารณะสถาน ในดาน
การแตงกาย สงเสริมใหรูจักแตงกายใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ สวนดานการเขาแถว สงเสริมใหรูจักการเขาแถว เดิน
แถวตามโอกาสตางๆ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย ดานการแสดงความเคารพ รูจักมารยาทในการ
แสดงความเคารพในโอกาสตางๆ ดวยกิริยา วาจาที่สุภาพ สวนดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับ ตามจรรยามารยาท และการแตงกายของนักเรียน (กรม
สามัญศึกษา. 2546: 43)
โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไดตระหนักถึงการมีระเบียบ
วินัยของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความคิ ด เห็น ของผู ป กครองนัก เรี ยนต อ การส งเสริ มระเบีย บวินั ย โรงเรีย นบ านคลองประทุ น สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในดานการตรงตอเวลา ดานความสะอาด ดานการแตงกาย ดานการเขาแถว ดานการ
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แสดงความเคารพ และดานการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อใหทราบถึง
สภาพปญหา ตลอดจนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานวินัยนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีวินัยในตนเองที่ดี ควบคุมตนเอง
ได อันจะสงผลไปสูการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลอง
ประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบาน
คลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามเพศและอาชีพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดแก ตัวแปรอิสระสภาพทั่วไปของผูปกครองที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก 1. เพศ แบงเปน ชายและหญิง
2. อาชีพ แบงเปน 2.1 เกษตรกรรม2.2 คาขาย สวนตัวแปรตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริม
ระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดใน 6 ดาน (พนัส
หันนาคินทร และคณะ. 2542: 60) คือ 1. ดานการตรงตอเวลา 2. ดานความสะอาด 3. ดานการแตงกาย 4. ดานการ
เขาแถว 5. ดานการแสดงความเคารพ 6. ดานการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ผู ป กครองนั ก เรีย นโรงเรีย นบ า นคลองประทุ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2559 จํานวน 300 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2559 ซึ่งไดจากการสุมโดยใชขนาดของจํานวนประชากรเปนหนวยในการ
สุม ใชตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie; & Morgan) กลุมตัวอยางที่ไดจํานวน 170 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อาชีพ
2.1.1 เกษตรกรรม
2.1.2 คาขาย
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน
โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานตรงตอเวลา
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2) ดานความสะอาด และ 3) ดานการแตงกาย 4) ดานการเขาแถว 5) ดานการแสดงความเคารพ และ 6) ดานการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
วิธีดําเนินการวิจัย
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยแบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมู ลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม ประกอบด วย เพศ อายุ และอาชีพ มี
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในดานการ
ตรงตอเวลา ดานความสะอาด ดานการแตงกาย ดานการเขาแถว ดานการแสดงความเคารพ และดานการปฏิบัติตาม
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2541:
100) คือ
5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอย
1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน จากนั้นผูวิจัยจึงนํามากําหนดเปน
ความหมายของนิยามศัพทเฉพาะ
2. ศึกษาลักษณะเครื่องมือมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert)
3. จากนั้ นผู วิจั ยนํ าแบบสอบถามไปขอความอนุ เคราะห ใหผูเชี่ ยวชาญ 5 ท าน ตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางขอคําถามในแบบสอบถามกับคํานิยามศัพทเฉพาะ ที่กําหนดไวในแตละดาน ตามแนวคิดหาคา
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruency: IOC) ซึ่งจากผลการวิเคราะห
ขอมูล พบวา ข อคําถาม (Item) ในแบบสอบถามมี คา IOC อยูระหวา ง 0.80–1.00 เปนคาที่สูงกวาเกณฑ 0.50 ที่
แสดงวาขอคําถามนั้นๆ มีความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไว
4. นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแกไข และขอคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ
5. นํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทดลองใช (Try-out) กั บ กลุ ม ทดลองที่ มี ลัก ษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขแลวมาตรวจสอบ หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach. 1990) เทากับ .958
7. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตัวเอง จากกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานคลองประทุน จํานวน 170 ฉบับ ซึ่งไดรับกลับคืนและมีความสมบูรณทุก
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. เมื่อไดรับแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณและดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับความ
มุงหมาย และการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยครั้งนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีการแจกแจงหาคาความถี่ และ
คารอยละ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยผลระดับการปฏิบัติเปนคะแนนดวยเกณฑ บุญชม ศรีสะอาด (2541: 99-100) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย สถิติพื้นฐาน ดังนี้
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1.1 หาค าอํา นาจจํา แนกของแบบสอบถาม โดยใชค าสัม ประสิท ธิ์สหสัมพั นธ อยา งงา ย (Itemtotal Correlation)
1.2 หาคาความเชือ่ มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach. 1990)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คาความถี่ (Frequency)
2.2 คารอยละ (Percentage)
2.3 คาเฉลี่ย ( Χ )
2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 170 คน จําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 96 คน คิด
เป นร อยละ 56.47 และเพศหญิ ง จํา นวน 74 คน คิด เป นร อยละ 43.53 จํ าแนกตามอาชีพ พบวา ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 38.00 คาขาย จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 62.00
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2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลองประทุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แตละดาน มีดังนี้
2.1 ดานการตรงตอเวลา พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก ( Χ =3.76, S.D.=0.54)โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผูปกครองไดสงเสริมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรงตอเวลาใหนักเรียนในปกครองถือปฏิบัติอยางชัดเจน ( Χ =
3.98, S.D.=0.88) รองลงมาคือ ใหนักเรียนในปกครองเขารวมประกอบพิธีหนาเสาธงตรงตามเวลาที่กําหนด ( Χ =
3.96, S.D.=0.76) และขอที่ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มอบ
รางวัลใหนักเรียนในปกครองที่ปฏิบัติตนตรงตอเวลา ( Χ =3.31, S.D.=1.07)
2.2 ดานความสะอาด พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.67, S.D.=0.53) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ สงเสริม กํากับ ติดตามใหนักเรียนในปกครองซักเสื้อผาดวยตนเองเปนประจําและตอเนื่อง ( Χ =3.86, S.D.=0.86)
รองลงมาคือ ชี้แจงเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของรางกายเครื่องแตงกายและบริเวณบานใหนักเรียนในปกครองเขาใจ
อยางชัดเจน ( Χ =3.85, S.D.=0.86) และขอที่ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ตรวจสภาพหองนอนนักเรียนในปกครองเปนประจําอยางตอเนื่อง ( Χ =3.49, S.D.=0.95)
2.3 ดานการแตงกาย พบวา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( Χ =3.78, S.D.=0.56) โดย
ขอที่ มีค าเฉลี่ย สูง สุด คื อ สง เสริม ใหนั กเรีย นในปกครองแต งเครื่อ งแบบลูกเสือ -เนตรนารี -ยุว กาชาด ถู กต องตาม
ระเบียบสถานศึกษากําหนด ( Χ =4.09, S.D.=0.83) รองลงมาคือ สงเสริมใหนักเรียนในปกครอง ตัดผมและแตงกาย
ใหถูกตอง ตามระเบียบของสถานศึกษา ( Χ =4.06, S.D.=0.83) และขอที่ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการกลาวตักเตือนและดําเนินการแกไขปญหา เมื่อ นักเรียนในปกครอง
แตงกายไมถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา ( Χ =3.26, S.D.=1.08
2.4 ดานการเขาแถว พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.70, S.D.=0.62) โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ สงเสริมใหนักเรียนในปกครองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเขาแถวของนักเรียนในสถานศึกษาจนเปน
นิสัยที่ดีและถูกตอง ( Χ =3.94, S.D.=0.62) รองลงมาคือ สงเสริมและสอดสองดูแล การเขาแถวของเด็กใน ปกครอง
อยางตอเนื่อง ( Χ =3.70, S.D.=0.83) และขอที่ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ย
นอ ยที่ สุด คือ มีก ารว ากลา วตัก เตือ นและดํ าเนิ นการแกไ ขปญหาเด็ก ในปกครองที่ไ ม ปฏิ บัติ ต นในการเขา แถวไม
เหมาะสม ( Χ =3.62, S.D.=0.81)
2.5 ดานการแสดงความเคารพ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.82, S.D.=0.60) โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมใหนักเรียนในปกครองไดแสดงความเคารพครู อาจารย และผูใหญเมื่อพบและการลาจาก อยู
ในระดับมาก ( Χ = 4.04) รองลงมา คือ สงเสริมใหนักเรียนในปกครองไดแสดงความเคารพครู อาจารย และผูใหญเมื่อ
พบและการลาจาก ( Χ =4.04, S.D.=0.80) รองลงมาคือ เปน แบบอยา งที่ดี เกี่ ยวกับ การแสดงความเคารพตาม
แบบอยางของประเพณีไทย ( Χ =3.92, S.D.=0.93) และขอที่ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สงเสริม กํากับ ติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความเคารพของนักเรียนในปกครอง
อยางตอเนื่อง ( Χ =3.65, S.D.=0.60)
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2.6 ดานการปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
( Χ =3.72, S.D.=0.59) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คือเปดโอกาสใหนักเรียนในปกครองไดปรับปรุง แกไขตนเอง
เมื่อประพฤติผิดระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ( Χ =3.87, S.D.=0.88) รองลงมาคือ รวมมือกับ
สถานศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และแนวปฏิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง ( Χ =3.81,
S.D.=0.59) และขอที่ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สรางเจตคติที่
ดีในการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเปนประจําและตอเนื่อง ( Χ =3.44, S.D.=1.04)
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลอง
ประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็น ของผูป กครองนั ก เรี ยนต อ การส ง เสริม ระเบีย บวิ นั ยนั ก เรี ย น
โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ พบวาผูปกครองนักเรียน
ที่มีเพศต างกัน มี ความคิด เห็นตอ การสงเสริมระเบียบวินั ยนักเรีย น โรงเรียนบานคลองประทุน สํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ไมแตกตางกัน
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็น ของผูป กครองนั ก เรี ยนต อ การส ง เสริม ระเบีย บวิ นั ยนั ก เรี ย น
โรงเรีย นบา นคลองประทุน สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึกษาตราด จํา แนกตามอาชี พ พบว า ผู ปกครอง
นักเรียนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลอง
ประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา โดยรวมและรายดาน คือ ดานการตรงตอเวลา ดาน
ความสะอาด ดานการแตงกาย ดานการเขาแถว ดานการแสดงความเคารพ และดานการปฏิบัติตามระเบียบอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรจิต คํามะสอน (2548) ไดศึกษาการสงเสริมวินัยนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผู ปกครองนั กเรี ยน สั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาจั งหวั ดร อยเอ็ ด เขต 2 พบว า การส งเสริ มวิ นั ยนั กเรี ยนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูปกครองนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยูใน
ระดับปฏิบัติมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองทุกคนตางเห็นความสําคัญของการมีวินัยของเด็ก เนื่องจากการปลูกฝง
และสงเสริมใหเด็กในวัยเรียนมีวินัยถือเปนการวางรากฐาน ในการเปนพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต และหากเด็กและ
เยาวชนของชาติไดรับการดูแลเอาใจใสอยางตอเนื่องจะเปนการลดปญหาของสังคมในการสงเสริมและพัฒนาเยาวชนได
เปนอยางมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการแสดงความเคารพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งประกอบดวย สงเสริมใหนักเรียน
ในปกครองไดแสดงความเคารพครู อาจารย และผูใหญเมื่อพบและการลาจากเปนแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับการแสดงความ
เคารพตามแบบอยางของประเพณีไทย สงเสริ มใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความเคารพใหนั กเรียนในปกครองได
ปฏิบัติอยางชัดเจน สงเสริมใหนักเรียนในปกครองไหวคุณพอ คุณแมตอนเชากอนไปโรงเรียน และตอนเย็นหลังกลับจาก
โรงเรียนเปนประจํ า ฝกการแสดงความเคารพใหนักเรียนในปกครองไดปฏิบัติ อยางถูกตอง มีการวากลาวตักเตือนและ
ดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับการแสดงความเคารพของนักเรียนใน ปกครองเมื่อปฏิบัติตนไมเหมาะสม และสงเสริม
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กํากับ ติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความเคารพของนักเรียนในปกครองอยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจิเปนเพราะ ดาน
การแสดงความเคารพ ผูปกครองไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางคุณธรรม จริยธรรมที่ดีใหกับนักเรียนในปกครอง
เพื่อสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการสรางจิตสํานึกการแสดงความเคารพเปนวัฒนธรรมไทยที่สืบ
ทอดมานานจนเปนเอกลักษณของชาติ และสนับสนุนใหนักเรียนในปกครองรูจักเปนคนออนนอมถอมตนมีสัมมาคาระสม
กับเปนชาวพุทธโดยเฉพาะคาวะธรรมสอดคลองกับ อรรณพ อุนจะนํา (2541: 19) ไดกลาววา นักเรียนตองเคารพ เชื่อฟง
คําสั่งสอนของบิดามารดา ผูปกครอง และครูไมแสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่องหรือแสดงกิริยาไมสุภาพทั้งตอหนา
และลับหลังบุคคลดังกลาว
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบาน
คลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศและอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีเพศ
และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนบานคลองประทุน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ไมแตกตางกันทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองสวนใหญใหความสําคัญตอการสงเสริมระเบียบ
วิ นั ย ของนั ก เรี ย น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมอย า งมี ค วามสุ ข เป น คนอ อ นน อ มถ อมตน มี สัมมาคาระวะ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ซูไฮลา ขวัญคาวิน (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและครูใน
การเสริ มสร างวิ นัยใหแกนักเรียนโรงเรียนบานกรงปนั ง สั งกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและครูในการเสริมสรางวินัยใหแกนักเรียน โรงเรียนบานกรง
ปนังสั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมและ รายด านอยูในระดั บมาก 2) การ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนและครูในการเสริมสรางวินัยใหแกนักเรียนโรงเรียนบานกรงปนัง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จําแนกตามตัวแปรสถานภาพและวุฒิการศึกษา พบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนตัวแปรเพศ และอายุไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ดานการตรงตอเวลา ผูปกครองควรจะใหกําลังใจนักเรียน หรือมีรางวัลเปนการจูงใจ เมื่อนักเรียน
ในปกครองทําดี หรือดุเมื่อไมทําหรือทําผิด
2. ดานความสะอาด ผูปกครองควรคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในบานใหมีความ
เหมาะสม ใหมีความสะอาด เปนระเบียบ โดยเฉพาะหองนอน เพื่อสรางนิสัยใหเด็กรักความสะอาด
3. ดานการแต งกาย ผู ปกครองควรจะชมเชย และใหกํ าลั งใจนั กเรี ยนใน ปกครอง เมื่ อมี โอกาสที่
เหมาะสม การใหรางวัลก็ไมควรใหพร่ําเพรื่อ มิฉะนั้นนักเรียนในปกครองจะทํางานเพื่อหวังรางวัล
4. ดานการเขาแถว ผูปกครองควรจะชี้แจงใหนักเรียนในปกครองเขาใจถึงความสําคัญของการเขา
แถว โดยกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนจดจําและปฏิบัติตาม
5. ดานการแสดงความเคารพ ผูปกครองควรจะอบรมสั่งสอนในการฝกระเบียบวินัยเพื่อใหเด็กมีวินัย
ในตนเอง ควรใชวิธีการสอน ตักเตือนและแกไข
6. ดานการปฏิบัติตามระเบียบ ผูปกครองควรฝกระเบียบวินัยอยางสม่ําเสมอ มีความ อดทนมีความ
พยายามไมใจรอน ควรใชวิธีการสอน ตักเตือนและแกไขอยางตอเนื่อง
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NBUE031: ปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยาย
โอกาส ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
PROBLEM ON INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM IN EDUCATION EXPANSION
OPPORTUNITIES SCHOOLS’ BO RAI DISTRICT UNDER TRAT PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
อนุพงษ์ ลัดลอย *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
ในโรงเรียนขยายโอกาส ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 4 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ในโรงเรียนขยายโอกาส ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน เรียงลาดับจากด้านที่มีปัญหามาก ตามลาดับ ดังนี้
ด้านการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการนาไปใช้ตัดสินใจ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการจัดเก็บสารสนเทศ
และด้านการตรวจสอบ และการรวบรวมข้อมูล
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศ, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract
This research aimed to investigate Problem and Proposed Guideline for Information Management
System in Education Expansion Opportunities school Bo Rai District under Trat primary educational service
area office. The research was divided into two steps. The first step was to investigate the problems of
Information Management System in Education Expansion Opportunities school Bo Rai District under Trat
primary educational service area office. The sample group consisted 40 school Bo Rai District under Trat
primary educational service area office. The research instrument for data collection was a questionnaire
with four-level scale. The statistics used in data analysis were percentage, mean, and Standard Deviation.
The research results revealed as follows:
The problems of the Information Management System in Education Expansion
Opportunities school Bo Rai District under Trat primary educational service area office was at a high level
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in every aspect, as follows: data compiling and analysis, use for decision-making, collecting data,
organizing data, and summative evaluation, respectively.
Keywords: ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้ามามี
บทบาทต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การศึกษา มีผลให้การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และกิจกรรมต่างๆ ในสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาซึ่งเทคโนโลยีการสอนอย่างหนึ่งที่นามาใช้กันมากในปัจจุบัน คือ การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน
เพื่อการบริหารงานด้านต่างๆ และการเรียนการสอน เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงจาเป็นที่จะต้องนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ใช้เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เพื่อเตรียมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมทั้งทางด้านความรู้
ความสามารถ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วรรณศักดิ์ เบ้าภาระ. 2556)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ว่าด้วยการมุ่งเน้นให้ประเทศ
สามารถดารงอยู่อย่ามั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์ จาเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่าง ๆ
ภายในประเทศให้สามารถพึ่ งตนเองได้มากขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ความสาคัญต่อการลงทุนของประเทศที่มีศักยภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ
มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2550: 3) ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป ซึ่งได้กล่าวไว้ในคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลว่า เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดระบบบริหารองค์กร ในมาตรา 50 กาหนดให้สถานศึกษาจาเป็นต้องเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับกั บการจัด
การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษา ในด้านการวางแผนและการตัดสินใจทาให้ระบบข้อมูลสารสนเทศได้รับความสนใจจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและมีบทบาทต่อการจัดการศึกษามากขึ้นทุกระดับ โดยเฉพาะเมื่อวงการศึกษาอยู่ท่ามกลางกระแสการ
ปฏิรูปโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
การขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) สู่การปฏิบัติ แผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554
ในส่วนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม หน้า 5 ได้กาหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย ในข้อที่ 6.2
ไว้ว่า เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคการผลิตและมีนโยบายให้เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและมีหน่วยงาน
วิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได้อย่างเพียงพอ เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยกาหนดกลยุทธ์ไว้โดย ข้อที่ 1) สร้างการเรียนรู้และความคิด
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สร้างสรรค์ของเยาวชนและเผยแพร่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร และข้อที่ 4) พัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ และเทคโนโลยีที่มีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2552)
ในปัจจุบันการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ มีปัญหาและ
อุปสรรคที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาเหตุสาคัญ คือ ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบในงานระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาในด้านนี้ค่อนข้างน้อย จึงยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
และการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ดี อีกทั้งยังขาดความตระหนักในความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องใช้
เพื่อการบริหารและปฏิบัติการ เมื่อวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศกับภารกิจของสถานศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์กรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการจั ด ท าสารสนเทศสถานศึ ก ษาควรจั ด ท าสารสนเทศที่ จ าเป็ น และสอดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาโดยตรงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียกาลังงานและทรัพย์ไปอย่างไม่คุ้มค่า (กรมวิชาการ. 2553)
ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน จากการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นในการทางานด้านสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในโรงเรียนต่างๆ พบว่า ปัญหาของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ คือ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นการจัดเก็บเอกสาร
ในรูปแบบดั้งเดิม มีความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูล ยากต่อการนามาใช้ อันมีสาเหตุมาจากการจัดเก็บเอกสารที่เป็น
แฟ้มงานสิ้นเปลืองเวลาเจ้าหน้าที่ ในการค้นหาไม่สามารถเรียกใช้ได้ทันท่วงที เนื่องด้วยสาเหตุอีกหลายประการที่ พบ
ดังนี้ ผู้ที่ทาการดูแลเอกสารเป็นครูผู้สอน หากเมื่อต้องการทาระเบียนข้อมูลก็ต้องเสียเวลาในการสอน เพื่อมาเป็นผู้
กรอกข้อมูล ทาให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองเวลาในการสอนโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งด้วยสาเหตุข้อมูลผิดพลาด
สูญหาย ไม่ที่แหล่งเก็บข้อมูลถาวรที่บุคลากรทุกคนสามารถเรียกใช้ได้โดยทั่วถึงกัน ทาให้เอกสารเกิดความบกพร่อง
ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง
จากเหตุผลดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาส ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เนื่องจาก
เป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและยังสามารถนาเอาข้อมูลที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาส ตลอดทั้งเป็นแนวทาง
สาหรับสถานศึกษาอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในเขตอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ตัวแปรอิสระสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 1) ตาแหน่งหรือหน้าที่รับผิดชอบ
คือ ผู้บริหารและครูส่วนตัวแปรตาม คือ สภาพปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 1) การจัดเก็บ
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ข้อมูล 2) การตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูล 3) การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูล 4) การจัดเก็บสารสนเทศ และ
5) การนาไปใช้ตัดสินใจ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอาเภอบ่อไร่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 5 คน และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา จานวน 35 คน รวม 40 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การจัดเก็บข้อมูล ด้านการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูล ด้านการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการ
จัดเก็บสารสนเทศ ด้านการนาไปใช้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นแบบสอบถามวัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (สาราญ มีแจ้ง.
2544: 37) ดังนี้
4 หมายถึง สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
3 หมายถึง สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก
2 หมายถึง สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการวิจัย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการวิจัย
ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
3. จัดส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างและขอให้โรงเรียนรวบรวมแบบสอบถาม
ส่งคืนผู้วิจัยตามกาหนดเวลา
4. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยทาการติดต่ อกับ
ครูผู้สอนที่ยังไม่ส่งแบบสอบถามคืน เพื่อขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งได้แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน
40 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 ของแบบสอบถามทั้งหมด
2. นาข้อมูลเพื่อหาระดับปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาส
ในเขตอาเภอบ่อไร่ หาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและทุกกิจกรรม โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (สาราญ มีแจ้ง. 2544: 37) เป็นเกณฑ์
ในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึง ปัญหาและความต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปัญหาและความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ปัญหาและความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ปัญหาและความต้องการน้อยที่สุด
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากจานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว
นาข้อมูลไปประมวลผลด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้สูตร ดังนี้ (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248-249)
IOC =

R
N

1.2 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สถิติของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน หรือสูตร KR-20 (ล้วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2538: 198)
1.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient)
ของครอนบัค (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 200)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 ค่าเฉลี่ย (µ) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541: 40)
2.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาสใน
อาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเนื้อหา 5 ด้าน พบว่า ปัญหาสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่าสุด ได้แก่ ด้านการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูล เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้
1. ด้านการจัดเก็บข้อมูลมีปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุด ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของ
ข้อมูล
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2. ด้านการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล มีปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุด ได้แก่ กาหนดวิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
3. ด้านประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุด ได้แก่ บุคคลที่รับผิดชอบงาน
วิเคราะห์ข้อมูลมีภารกิจมากเกินไป
4. ด้านการจัดเก็บสารสนเทศ มีปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุด ได้แก่ ความเป็นปัจจุบั นของข้อมูลและ
สารสนเทศที่นามาจัดเก็บรักษา
5. ด้านการนาไปใช้ตัดสินใจมีปัญหาอยู่ในอันดับสูงสุด ได้แก่ การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นเอกสารแสดงสถิติในรูปแบบที่หลากหลาย
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียน
ขยายโอกาส ในอาเภอบ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณา
และนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจัยปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในโรงเรียนขยายโอกาสในอาเภอ
บ่อไร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ ดังนี้
1.1 ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลโดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ปัญหาอันดับสูงสุด ได้แก่ บุคลากรที่รับผิดชอบงานวิเคราะห์ข้อมูล มีภารกิจมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ รุ้งนภา ปรีชาโชติ (2553) ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนบ้านหนองคอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนบ้านหนองคอก สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีปัญหาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านอุปกรณ์ (Hardware) อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงยังมีไม่เพียงพอขาดการซ่อมบารุงที่สม่าเสมอ ด้านโปรแกรม (Software) ทั้งโปรแกรมควบคุมระบบ
และโปรแกรมประยุกต์ ด้านงานสานักงานต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ ด้านฐานข้อมูล (Database) การจัดการฐานข้อมูลด้าน
ต่างๆ ของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบและไม่เป็นปัจจุบันทาให้ยากต่อการตรวจสอบและการใช้งานด้านบุคลากร (People
ware) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์ เน็ตรวมถึงบุคลากร
เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่เพียงพอ
1.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลโดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การกาหนดวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นปัญหาอันดับสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ การตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อมูล ส่วนอันดับต่าสุด ได้แก่ ความตรงกับสภาพที่เป็นจริงของข้อมูลที่
รวบรวมไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ จึงทาให้การเก็บข้อมูลเป็นการยากสาหรับ
ผู้ขาดทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ ทองนวล (2550) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย กิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือการจัดเก็บข้อมูล รองลงมาคือ การวิเคราะห์ข้อมูล และกิจกรมที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การประมวล
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ข้อมูล ส่วนปัญหาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศนั้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณารายด้านจาก
มากไปหาน้อย ปัญหาที่มีมากที่สุด คือ การจัดเก็บข้อมูล รองลงมาคือ การวิเคราะห์ข้อมูล และมีปัญหาที่มีน้อยที่สุด
คือ การประมวลผลข้อมูล
1.3 ปัญหาประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอันดับสูงสุด ได้แก่ กาหนดวิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ (2548) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ ในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซุง อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาด้าน
ทรัพยากร รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ส่วนปัญหาด้านฐานข้อมูลมีปัญหาน้อยที่สุด ด้านฐานข้อมูล คือ ความ
ครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ ความทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศและความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลสารสนเทศ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ประสิทธิภาพของงานจึงแตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงาน
1.4 ด้า นการจั ดเก็ บ สารสนเทศปัญ หาอัน ดั บ สูง สุ ด ได้ แก่ ความเป็น ปั จ จุบั น ของข้ อ มูลและ
สารสนเทศที่นามาจัดเก็บรักษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิทเชอร์ (Witcher. 1993) ได้วิจัยเรื่อง กรณีตัวอย่าง
การจัดระบบข้อมูลของระบบโรงเรียนกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทสาคัญของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจของกลุ่มบุคคลระดับผู้บริหาร การยอมรับในรูปแบบของการรายงานข้อมูล
ข่าวสารไปยังหน่วยงานในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอ หรือระดับจังหวัด นอกจากนั้นการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาให้บุคคลที่เกีย่ วข้องเห็นถึงความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่จะมีบทบาทอย่างยิ่ง
ในอนาคต ผลการวิจัยยังพบอีกว่า นักบริหารส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับการจัดการระบบข้อมูล โดยปราศจากเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทาด้วยมือนั่นเอง
1.5 ปัญหาด้านการนาไปใช้ตัดสินใจ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศเป็นเอกสารแสดงสถิติ ในรูปแบบที่หลากหลายเป็นปัญหาอัน ดับ
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ส่วนอันดับต่าสุด ได้แก่
การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศอย่างกว้างขวางสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ (2553) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนาไปใช้ในการตัดสินใจ ด้านการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการจัดเก็บและการบริการข้อมูล ด้านการนาข้อมูลไปใช้ ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลและด้านการประมวลผลข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้มีประสบการณ์ในการนาความรู้ที่ได้พบเห็นมา
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี
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2. สถานศึกษาควรจัดอบรมให้บุคลากรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถนา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนและสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้
3. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินและตรวจสอบข้อมูลเป็นประจา และจัดให้เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ แก่บุคคลทั่วไปสารองข้อมูลไว้หลายๆ วิธี
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NBUE032: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษาในโรงเรียน
อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
STUDENTS’ GUARDIANS PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION IN BO
PHLOI RAT RANGSAN KINDERGARTEN SCHOOL UNDER THE TRAT PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
สุรีย์พร กวานปรัชชา *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามเพศและวุฒิ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 205 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .97 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการ กรณีศึกษาในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
ราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.88)
2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารวิชาการไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การบริหารงานวิชาการ
Abstract
This research aimed to study and to compare the participation of the Students’ Guardians
Participation in Academic Administration in Bo Phloi Rat Rangsan Kindergarten School under the Trat
Primary Educational Service Area Office. The sample size comprised 430 persons. A tool used to collect
data was a questionnaire concerning information about the involvement of the guardians in the Academic
Administration in Bo Phloi Rat Rangsan Kindergarten School under the Trat Primary Educational Service
Area Office, consists. The research instrument used in collecting data was a set of 5-rating scale
questionnaire which had a reliability of 0.97. Statistics used in data analysis were frequency, percentage,
Standard Deviation, and t-test.
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Results revealed as follows:
1. The guardians in the Academic Administration in Bo Phloi Rat Rangsan Kindergarten
School under the Trat Primary Educational Service Area Office. Overall, the moderate level (  = 2.88)
2. Gender and education level had no influence on their participation in the academic
administration in the school.
Keywords: guardians’ participation, academic administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
และยุคข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า
ในการพัฒนาประเทศหลายด้าน การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ประเทศใด
มีประชากรที่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องและทั่วถึง ประเทศนั้นก็จะประสบความสาเร็จในทุกด้าน ไม่ว่าด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะการพัฒนาประเทศไม่ว่าด้านใดต้องอาศัยกาลังคนเป็นปัจจัย
สาคัญ และกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนากาลังคนก็คือ กระบวนการทางการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2553) คุณภาพของบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาประเทศที่จะต้องเตรียมพร้อมรับการ
เผชิญกับความท้าทายจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
มีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจของทุกประเทศ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
การจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง
ต้องอาศัยกระบวนการนากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่า บุคคล
ย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจ
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึง
ต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครอง
ควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาดาเนินไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้
ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมกับสถานศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงหมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดาเนินกิจกรรม ตั้งแต่
การศึกษาปัญหา การวางแผนดาเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่ว มกัน เพื่อขับเคลื่อนให้
กิจกรรมนั้นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วม
รับผิดชอบ (พัชนีย์ ดวงมณี. 2555: 48)
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การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น
การวางแผน การดาเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถทาได้ทั้งทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะทางานและ
ทางอ้อมร่วมวางแนวทางนโยบาย ในส่วนของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2551) ได้แก่
1) ร่วมกาหนดนโยบายของโรงเรียน 2) ร่วมจัดทาแผนงานและโครงการของโรงเรียน 3) ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่และ
บริเวณโรงเรียน 4)ร่วมดูแลความประพฤติของนักเรียน 5) ร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และ 6) ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของครู อาจารย์และนักเรียน
จากที่กล่าวมาพบว่า ชุมชนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็น
หลักประกันให้แก่บุตร หลานของตนที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ หากชุมชนมี ส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรู้ด้าน
วิชาการ ด้าน ภูมิปัญญากับบุตรหลาน ย่อมเกิดผลดีทั้งต่อโรงเรียนที่ได้บุคลากรเพิ่ม ส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจที่
ได้สอนบุตรหลานในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพและนับถือในตัวผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุนชม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อนาผลการวิจัยไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์
รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
ราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 430 คน (โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์. 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 205 คน
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น ดังนี้
1.1 ลักษณะของผู้ปกครองนักเรียน
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1.1.1 เพศ
- ชาย
- หญิง
1.1.2 วุฒิการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการ จานวน 4 ด้าน
2.1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2.2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
2.3. ด้านการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
2.4. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่า อยู่ในระดับมาก
2. ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
3. ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และได้รับทราบการมีส่วนของผู้ปกครองซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
2. ผลจาการวิ จั ย ได้ ข้ อ สนเทศซึ่ ง เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองในการ
บริหารงานวิชาการ และข้อมูลสาคัญสามารถใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียน และชุมชนต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวารสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรของเรื่องที่
ทาการวิจัย
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย และกรอบแนวคิด
3. นิยามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
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4. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale)
สาหรับสร้างแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด ภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 ข้อ ได้แก่ เพศและระดับ
การศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดน้าหนักการให้คะแนนของข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึง การมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
4 หมายถึง การมีส่วนร่วมมาก
3 หมายถึง การมีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง การมีส่วนร่วมน้อย
1 หมายถึง การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจยั ได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2. สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
4. หาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
5. นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้แก่
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
และนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วทาการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีของ ครอนบาช (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2541: 142) ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
7. นาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพถึงผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้นไปดาเนินการเก็บข้อมูลกับผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
บ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงความมุ่ง
หมายของการวิจัยให้ทราบและขอรั บแบบสอบถามคืนหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 8 สัปดาห์
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
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การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ
2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
ราษฎร์รังสรรค์จาแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  )
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. แปลผลวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยใช้การแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ
2. การแปลผลวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วงคะแนน (Class interval) 5
ระดับของลิเคิร์ท นาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
4.21–5.00 หมายถึง ระดับเห็นดัวยมากที่สุด
3.41–4.20 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก
2.61–3.40 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง
1.81–2.60 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย
1.00–1.80 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (  )
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์คา่ ที (t-test)
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อ
พลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การบริหารงานวิชาการ
1. ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้
2. ด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคลากร
3. ด้านการพัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้
4. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้
รวม

ชาย
(n = 87)

หญิง
(n = 118)

ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป
(n = 126)
(n = 79)



S.D.



S.D.



S.D.



S.D.

2.71

.71

2.82

.70

2.86

.71

2.89

.78

2.60

.78

2.65

.70

2.15

.75

2.29

.71

2.57

.75

2.63

.74

2.67

.75

2.60

.76

2.68

.78

2.70

.79

2.79

.73

2.70

.74

2.82 .71
t = 410
p = .429

2.89

.74

2.88
.78
t = .245
P = .058

2.81

.71

1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.88) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ (  = 3.20) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (  = 3.19) ด้านการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ (  = 2.67) และด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (  = 2.46)
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์
รังสรรค์ ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน (t = -1.151, p = .142) เมื่อเปรียบเทียบ
รายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์
รังสรรค์ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (t = .254, p = .058) เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อ
พลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า การมี ส่วนร่ วมของผู้ ปกครองในการ
บริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน และน้อย 1 ด้าน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และด้าน
การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปกครองในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน
ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาจเข้าใจว่าเป็นภารกิจของ
โรงเรียนเท่านั้น จึงไม่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเท่าที่ควร ผู้ปกครองยังขาดความรู้ ความเข้าใจ จึงทาให้ไม่กล้า
แสดงออก กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนก็ยังไม่แสดงความคิดเห็น ไม่มั่นใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนด้านต่างๆ ตลอดจนมีภาระที่ต้องทางาน ไม่มีเวลาการให้ความสาคัญใน
กิจกรรมทางด้านการศึกษาน้อยมาก จะมีส่วนร่วมเฉพาะที่ร้องขอ จึงมีส่วนให้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษาในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ต่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชานันท์ พิมพ์ทอง (2554: 64) ได้
ทาการวิ จัย เรื่ อง การมี ส่ว นร่ วมของผู้ป กครองในการบริห ารงานโรงเรี ย นบ้ านทับ ร้า ง สัง กั ดสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบ้าน
ทับร้าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554: 67) ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่า การร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.70 อยู่ในระดับการ
มีส่วนร่วมปานกลาง การร่วมระดมทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 2.70 อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง การร่วม
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 2.68 อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง การร่วมวางแผน มีค่าเฉลี่ย 2.67 อยู่ในระดับการมี
ส่วนร่วมปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา รุ่งฟ้า (2550: 58) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานวิชาการของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามสถานภาพของ
ผู้ปกครองด้านอาชีพ โดยรวมและรายด้านการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และจาแนกตาม
สถานภาพของผู้ปกครองด้านระดับการศึกษาโดยรวมและรายด้านมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อ
พลอยราษฎร์รังสรรค์ ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเพราะผู้ปกครองมีความเข้าในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ และมีเหตุผลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทยาพร จันทร์คงหอม
(2556: 72 ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน อาเภอปากพะยูน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1628

24 มีนาคม 2560

จังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ระดับปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาเภอ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งและขนาดโรงเรียน พบว่า มีระดับปัญหาการ
ดาเนินการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจยั ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาล
บ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทาง Internet
3. สถานศึกษาควรส่งเสริม ให้ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลของ
สถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการมีสว่ นร่วมเพื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยเชิงปริมาณ
2. ควรวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
3. ควรวิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึดชุมชนเป็นฐานเพื่อความยั่งยืนของการมีส่วน
ร่วม
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NBUE033: ความคิด เห็น ของครู ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ยนในกลุ่ม เครื อข่ า ย
การศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
THE OPINION ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS IN THE TEAWBANTAD
SCHOOL NETWORK UNDER THE TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICES AREA
OFFICE
ชนก ประทุมชาติ 1 ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูจาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู จานวน 59 คน โดยใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที (t-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.72, S.D.=0.30) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับ ดังนี้ การบริหารจัดการหลักสูตร (  = 3.78,
S.D.=0.26) การวางแผนงานวิชาการ (  = 3.72, S.D.=0.30) การจัดการเรียนการสอน (  = 3.67, S.D.=0.26)
และการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน (  = 3.66, S.D.=0.29)
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ
และประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การบริหารวิชาการ, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract
This research aims 1) to study Teachers’ opinion on academic administration of schools in the
Teawbantad School Network under the Trat Primary Educational Service Area Office, and 2) to compare
their opinions, classified by gender and working experience. The sample consisted 59 teachers simple
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random sampling. A sating scale questionnaire with a reliability of 0.89 was used for this study. Statistics used
for data analysis were percentage, average, standard deviation. And stepwise multiple regression analysis.
Findings revealed as follows:
1. Opinion on Academic Administration of school in the Community Education
Teawbantad School Network under the Trat primary Educational services area office overall was at a
“high” level (  = 3.72, S.D. =0.30) also found at high level in every aspect as follows: curriculum
management (  = 3.78, S.D.=0.26), planning for academic (  = 3.72, S.D.=0.30), learning
management (  = 3.67, S.D.=0.26), and assessment (  = 3.66, S.D.=0.29), respectively.
2. Gender and working experience had no influence on the teachers’ opinion concerning
the academic administration of the schools in the Teawbantad School Network.
Keywords: Academic Administration, Primary Educational Schools
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดแนวทาง
การจั ด การศึ ก ษาหรื อ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ตามมาตรา 22 การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีความสุขทั้งนี้ตามมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของระบวนการเรียนรู้ทั้ง นี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนกาสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และ
มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้ นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามมาตรา 39
กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
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และการบริหารทั่ว ไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงการ
กระจายอานาจดังกล่าวจะทาให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักของการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
จะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ หัวใจสาคัญของการบริหารสถานศึกษา ก็คือ การบริหารงานวิชาการ เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเป็นงานที่ใหญ่สุดของระบบงานในสถานศึกษา เป็นงานที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติเพื่อช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพราะวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญาความนึกคิดของผู้เรียน ทาให้
ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุขตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ ผู้บริหารโรงเรียนถือ
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่จะผลักดันในการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาสู่ทิศทางแห่งการพัฒนาคุณภาพ
มากกว่างานด้ านอื่ นๆ นอกจากนี้ ต้องมีการวางแผนและจัดระบบการบริหารจัด การศึ กษาให้บ รรลุเ ป้าหมาย การ
บริหารงานวิชาการเป็นส่วนสาคัญ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสาเร็จ ถ้าหาก
โรงเรียนดาเนินงานพลาดทางวิชาการ ก็น่าจะพิจารณาได้ว่าโรงเรียนนั้นประสบความล้มเหลว ในทางตรงกันข้าม
โรงเรียนใดที่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานทางวิชาการ โรงเรียนนั้นก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องยอมรับว่าเป็น
โรงเรียนที่ดาเนินภารกิจของโรงเรียนได้ผล ซึ่งสอดคล้องกับ มิลเลอร์ (Miller. 1965: 175) ที่เน้นความสาคัญของงาน
วิชาการว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า การ
บริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจ หลักของสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่
ลักษณะของงานนั้น
จากความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
คิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ทั้งนี้ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนามาปรับปรุง พัฒนาหรือ
สนับสนุน การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ มี
หน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้นาข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้กาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ได้แก่

ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของ

1. เพศ จาแนกเป็น

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด

1.1 ชาย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

1.2 หญิง

1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ

2. ประสบการณ์ในการทางาน จาแนกเป็น

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

2.1 น้อยกว่า 10 ปี

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.2 ตั้งแต่ 10-20 ปี

4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานหรือการดาเนินงานทุกชนิดในสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดการศึกษาที่มีการประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกับ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทา งการเรียน มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สามารถ
นาไปใช้ในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารการศึกษา
ระดับ การศึ ก ษาภาคบั งคับและหรื อระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานมีฐานะเป็ นกอง สัง กัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดตราด
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ด้านการวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การศึกษา
โครงสร้างและจุดมุ่งหมายหลักสูตร 2) การระดมความคิดและร่วมวางแผนของผู้เกี่ยวข้อง 3) การจัดทารายละเอียด
กิจกรรมการศึกษา 4) การจัดทาแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ
6) การดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง และ 7) การประเมินผลแผนงานที่ได้ปฏิบัติ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การกาหนด
กระบวนการและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2) การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดาเนินงานบริหารจัดการหลักสูตร 3) การ
ประชุมอบรมปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร 4) การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามา
สนับสนุน 5) การบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 6) การติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร และ 7) การสรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) การกาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน 3) การ
จัดครูเข้าสอนในชั้นเรียนตามศักยภาพ 4) การจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้ครูและผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม 5) การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 6) การติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครูและการบันทึกผลการเรียนของผู้เรียน และ 7) การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการเรียนการสอน
และ 8) การสรุปผลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง การวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอน ประกอบด้วย 1) การกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล 2) การจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์มาสนับสนุนการดาเนินงาน 3) การประชุมปรึกษาหารือผู้บริหาร ครู และผู้เรียนเพื่อให้มีส่วนร่วมวัดผลและ
ประเมินผล 4) การส่งเสริมให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมการวัดผลและประเมินผลได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 5) การ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงจากพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และ 6) การสรุปผลการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนในโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้แก่ ผู้อานวยการหรือผู้
รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน หมายถึง ครูผู้ดาเนินการสอนครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจานวน 6 โรงเรียน ครูจานวน 65 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจานวน 6 โรงเรียน ครูจานวน 56 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple
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Random Sampling) จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.
1970: 608)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
1.2.1 น้อยกว่า 10 ปี
1.2.2 ตั้งแต่ 10-20 ปี
2. ตัวแปรตาม
2.1 ด้านการวางแผนงานวิชาการ
2.2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert Method) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน: กลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสารวจรายการ (Check list) ในด้าน
ตาแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน และประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งหน้าที่ในโรงเรียนปัจจุบัน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามมาตรการวัดของลิเคอร์ท (Likert. 1961) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ จานวน 4 ด้าน กาหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1636

24 มีนาคม 2560

4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น แนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. กาหนดข้อมูลที่จะใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมตัวแปรต่างๆ ที่ทาการวิจัย
3. ดาเนิ นการสร้ างแบบสอบถาม สอบถามความคิด เห็น ของครูต่อ การบริห ารงานวิช าการของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
4. นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นาร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งความเที่ยงตรงด้านโครงสร้างและด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม ด้านการใช้ภาษา และด้านอื่นของข้อ
คาถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตรงตามเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Consistency: IOC) โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการ
ค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยต่างๆ ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน ด้านโครงสร้างเนื้อหาและการใช้ภาษาพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความชัดเจน และครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
2. การหาค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด ไปทาการทดสอบ (Try-out) กับ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และ
นาข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency)
ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ ถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้นไปดาเนินการเก็บข้อมูลจากครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิจัยให้ทราบและขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากแสดงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อย
3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์
4. นาแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดไปลงรหัส การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถาม
2. ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3. นาคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (  )
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติ t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมดีมากอยู่ในระดับมาก (  = 3.72, S.D.=0.22) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร (  = 3.78, S.D.=0.26) การวางแผนงานวิชาการ (  = 3.72,
S.D.=0.30) การจัดการเรียนการสอน (  = 3.67, S.D.=0.26) และการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
(  = 3.66, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลและอันดับ ความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวม
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ

ระดับความคิดเห็น


S.D.

แปลผล

อันดับ

1. การวางแผนงานวิชาการ

3.72

0.30

มาก

2

2. การบริหารจัดการหลักสูตร

3.78

0.26

มาก

1

3. การจัดการเรียนการสอน

3.67

0.26

มาก

3

4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

3.66

0.29

มาก

4

3.72

0.22

มาก

-

รวม

จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ทิวบรรทัด สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.72,
S.D.=0.22) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาทิวบรรทัด สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียง
ตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร (  = 3.78, S.D.=0.26) การวางแผนงาน
วิชาการ (  = 3.72, S.D.=0.30) การจัดการเรียนการสอน (  = 3.67, S.D.=0.26) และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน (  = 3.66, S.D.=0.67)
1.1 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการวางแผนงานวิชาการ โดยภาพรวมดีมากอยู่ในระดับมาก
(  = 3.72, S.D.=0.30) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ การจัดทาแผนปฏิบัติ
งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (  = 3.82, S.D.=0.48) การประเมินผลแผนงานที่ได้ปฏิบัติ (  = 3.81, S.D.=0.48)
และการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (  = 3.73, S.D.=0.50)
1.2 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมดีมากอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.78, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ การประชุมอบรม
ปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตร (  = 4.28, S.D.=0.76) การบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
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ต้องการของผู้เรียน (  = 3.80, S.D.=0.56) และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร (  = 3.76,
S.D.=0.53)
1.3 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมดีมากอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.67, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ การจัดครูเข้าสอนในชั้นเรียน
ตามศักยภาพ (  = 3.87, S.D.=0.39) การสรุปผลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (  = 3.76, S.D.=0.55)
และการจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้ครูและผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม (  = 3.75, S.D.=0.57)
1.4 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยภาพรวมดี
มากอยู่ในระดับมาก (  = 3.66, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อ การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้าน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3
ลาดับแรก ได้แก่ การประชุมปรึกษาหารือผู้บริหาร ครูและผู้เรียนเพื่อให้มีส่วนร่วมวัดผลและประเมินผล (  = 3.88,
S.D.=0.38) การจัดทาระบบสารสนเทศการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบพัฒนา (  = 3.84,
S.D.=0.44) และการส่งเสริมให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมการวัดผลและประเมินผลได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ (  =
3.71, S.D.=0.58)
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามเพศ
ชาย

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาทิวบรรทัด

หญิง

p-

t

value



S.D.



S.D.

1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ

3.64

0.23

4.44

0.53

0.647*

.259

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

3.62

0.24

4.27

0.39

0.293*

.385

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

3.73

0.32

4.19

0.43

0.480*

.316

4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

3.82

0.26

3.99

0.35

-1.077

.141

3.70

0.26

4.22

0.43

0.367

.086

รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์
ในการทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด

น้อยกว่า 10 ปี

ตั้งแต่ 10-20 ปี

t

pvalue



S.D.



S.D.

1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ

3.54

0.19

3.53

0.22

0.297*

.383

2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

3.51

0.17

3.50

0.19

0.385*

.350

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

3.53

0.19

3.51

0.20

-1.099

.136

4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

3.54

0.19

3.56

0.20

0.997*

.165

รวม

3.53

0.08

3.53

0.09

0.412

.340

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลเกี่ย วกั บ ความคิ ดเห็ น ของครู ต่อ การบริ หารงานวิ ชาการของโรงเรี ย นในกลุ่ ม
เครือข่ายการศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัย
นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผู้วิจัยมีความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทิว
บรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับคะแนน
เฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร การวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาตราด ได้
กาหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกใน
การเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดนโยบายและวางแผนในการบริหารงานวิชาการจะต้อง
สอดคล้องและทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้าและทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้สถานศึกษาประสบความสาเร็จหรือ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นงานที่ผู้บริหารต้องอาศัยความร่วมมือกัน ของทุกฝ่ายในการกาหนดกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติและการประเมินตามสภาพจริงไปสู่ความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลี รุ่งพานิช
(2552: 177) ที่วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ แก้วมงคล (2556: 63) ที่
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภิมล ศรีโมสาร (2555:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เหลืองจันท์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ศูนย์
ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เหลืองจันท์ จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ทางาน วุฒิ
การศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วยด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน
การประกันคุณภาพภายใน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาทิวบรรทัด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวคนธ์ กุหลาบเพ็ชร (2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนอรัญประเทศ สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความต้องการต้องการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนอรัญประเทศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน พบว่ า ระหว่า งครู ที่มี ประสบการณ์น้ อยกับครูที่ มีประสบการณ์ มากโดยรวมและรายด้า น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ครูควรนาข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ควรจัดประชุม อบรม สัมมนา แก่ครูเพื่อให้ครูมี
ความรู้ ทักษะ การบริหาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ควรนาผลการวิจัยเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ครู
รับรู้และเข้าใจเพื่อกาหนดนโยบายวางแผนในการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จในการพัฒ นาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
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NBUE034: ความคิด เห็นเกี่ ยวกั บ คุณธรรม จริยธรรมของผู้บ ริหารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
THE OPINION OF MORAL AND ETHIC OF BASIC SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER
THE TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
วิษณุกรณ์ ผ่องใส *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 92 คน
โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76 นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
พบว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract
The purposes of the research were to study the moral and ethics of administrators in basic
schools under the Trat Primary Educational Service Area Office. The administrators in basic education
schools under the Trat Primary Educational Service Area Office were sampling for this study. A research
instrument used to collect data was a 5-rating scale questionnaire which had a reliability of 0.76.
Analyzing the data by using programmed computer to find out an average, Standard Deviation, and t-test
The results shows that:
1. The moral and ethics of the basic school administrators were at a high level in every
aspect.
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2. Education level and working experience had no influence on the administrators’ opinion
on their moral and ethics.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสภาพปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมได้ทวีความรุนแรง ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทาให้เกิดปัญหา
ทางด้านคุณธรรม โดยเกิดปรากฏการณ์ เกี่ยวกับการปล้นฆ่าข่มขืนและมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมซึ่งปรากฏอยู่
ทั่วไปสังคมไทยในปัจจุบันนี้เริ่มสนใจแต่การพัฒนาทางด้านวัตถุและขาดความสนใจทางด้านจิตใจ มนุษย์เราก็ยิ่งจะ
เพิ่มความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มากขึ้นและจะฉลาดขึ้นในทางฉ้อฉล แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นเอารั ดเอาเปรียบกันโดยไม่
คานึงถึงความผิดชอบชั่วดี มีการ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งมีการทาลายล้างกันด้วยความรุนแรงและแยบยล
มากขึ้น ปัญหา ความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ ปัญหาละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ปัญหาความประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิตของผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัตถุ ทาให้คนสมัยใหม่หลงใหล ใฝ่ฝันต่อรูปธรรมที่จะนาความสุขความสบายมา ให้แก่ตนเองโดยไม่คานึงถึง
คุณธรรม นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพล ต่อสังคมไทยมากขึ้น ทาให้คนไทยนั้นขาด
คุณธรรมในการดารงชีวิตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้ทางการศึกษาในท้องถิ่นและเป็น
แบบอย่างที่ดีงามในด้านคุณธรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ที่
เน้นการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้คุณธรรมมี
จริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมี
ความเป็นคนไทยมีศักยภาพในกิจกรรมแนะแนวที่มุ่งเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ เหมาะสม ตามความแตกต่าง
ระหว่า งบุ คคล ค้ นพบและพั ฒนาศั กยภาพของตน มี ทัก ษะการดาเนิ นชี วิต มีวุ ฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุ ณธรรม
จริยธรรม รู้จักการเรียนเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจแก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษาต่อและพัฒนาตนสู่
โลกอาชีพและมีงานทา รวมทั้งดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นกิจกรรมแนะแนวจึงมีบทบาทสาคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาคนโดยองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ ให้เป็นบุคคลที่สามารถบูรณาการความคิด
ค่านิยมประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเข้าสู่วิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม (จีระ งอกศิลป์. 2553: 73)
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานสาคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับรากหญ้า เพราะมีความใกล้ชิดกับ
ผู้เรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก กิจกรรมการเรียนการสอนก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา
เด็กจะเกิดการเรียนรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ก็อยู่ที่สถานศึกษาเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเป็นผลมาจาก ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน และการบริหารจะประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายประการ คือ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม
และมี ลักษณะที่ดี ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ คือ สมรรถภาพของผู้ บริหารสถานศึกษา การสร้างคุณธรรมเพื่อใช้ในการ
บริหารเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ที่จะทาให้สามารถดาเนินงานไปด้วยความราบรื่นและ บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยนับวันจะมีความซับซ้อน วิกฤตและรุนแรงมากขึ้น รวมทั้ง
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด การแข่งขันแบบเสรี การเร่งเร้าและ การกระตุ้นในลักษณะบริโภคนิยมผ่านสื่อต่างๆ
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รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทาให้โครงสร้าง สังคมอ่อนแอ ศาสนาห่างเหินและถูกปฏิเสธ มนุษย์มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ล่อแหลมต่อการกระทาผิด กฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นผู้บริหาร
ในฐานะผู้นาทาง การศึกษาจึงควรมีแนวปฏิบัติที่อยู่ในกรอบของคุณธรรม เพราะคุณธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ
บุคคลให้ประพฤติในทางที่ถูกที่ควร และเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ร่วมง าน ทาให้
ผู้ร่วมงานเกิดขวัญและกาลังใจ รู้สึกมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การ ปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิเชียร บุญกล้า. 2550)
คุณธรรม จริยธรรมเป็นบทบัญญัติของความดีความงามของบุคคลที่ส่งผลต่อการประพฤติดีประพฤติชอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่ใช่มีพฤติกรรมที่ยึดกรอบกฎหมายอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ต้องประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามปทัสถานของสังคมที่ได้รับการ
ยอมรับ และเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยสร้างศรัทธา สร้างแรงจูงใจให้เกิด ความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงาน
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปจะเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธา
ในตัวผู้นาและองค์กรจนได้รับความไว้วางใจในที่สุด (ประทวน บุญรักษา. 2551: 3) คุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารทุกคนต้องมี เพราะจะช่วยให้ทุกส่วนขององค์กรดาเนินกิจกรรมไปตามสิ่งมี่
มุ่งหวังไว้ นั่นคือ เป้าหมายความสาเร็จของงานและการบริหารงานผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมในการครองตน ครอง
คน และครองงาน หากผู้บริหารมีความรู้แต่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ย่อมจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีหลักคุณธรรม 3 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรมในการครองตน ได้แก่
สัปปุริสธรรม อริยสัจ 4 ไตรสิกขา หิริโอตัปปะ และสติสัมปชัญญะ 2) คุณธรรม จริยธรรมในการครองคน ได้แก่ พรหม
วิหารธรรม สังคหวัตถุธรรม และทศพิธราชธรรม และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ในการครองงาน ได้แก่ อิทธิบาทธรรม
และฆราวาสธรรม คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสาคัญต่อการบริหารงานในสถานศึกษาเป็น
อย่างมาก (สานักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน. 2546: 28-43)
ดังนั้น การทีผ่ ู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็น
บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง และการประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีคุณธรรม จริยธรรมในการครองตน การครองคน และการครองงาน การประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งว่าในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติตนไปตามที่สังคมคาดหวังหรือไม่
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุ ณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ในการ
ทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารในด้านต่างๆ จึงได้ขอสรุปเพื่อเป็นกรอบแนวคิด
3 ด้าน ดังนี้ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. 2547: 98) รายละเอียดในภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. วุฒกิ ารศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทางาน
- น้อยกว่า 10 ปี
- มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านการครองตน
2. ด้านการครองคน
3. ด้านการครองงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด อยู่ในระดับมาก
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแตกต่างกัน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริห ารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานสังกั ดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาตราด
แตกต่างกันแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามสถานภาพโดย
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 92 คน
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 วุฒิการศึกษา
1.1.1 ปริญญาตรี
1.1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
1.2.1 น้อยกว่า 10 ปี
1.2.2 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. 2547: 98) จานวน 3 ด้าน คือ
2.1 ด้านการครองตน
2.2 ด้านการครองคน
2.3 ด้านการครองงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่สถานภาพ มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 111) ดังนี้
5 หมายถึง ความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการและหาคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากตารา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัย ที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้แก่
ด้านการครองตน ด้านการครองคน และด้านการครองงาน
2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท
(Likert) 5 ระดับ
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3. สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมลักษณะการดาเนินงานการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
4. เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity )และหา
ดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) ของแบบสอบถามโดยเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้น
ไป
5. นาเครื่องมือที่แก้ไขแล้วไปใช้ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน
30 คน โดยการหาค่าดัชนีสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับภาพรวม (Item-total Correlation) และหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาช
(Cronbach. 1970) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76
6. นาผลการทดลองใช้ในหัวข้อที่มีความเชื่อมั่นต่ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แบบและจัดพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ขอความร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด ตอบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
2. กาหนดวันเวลาเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทุกฉบับ
3. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อขออนุญาตไปยังสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ผู้ วิ จั ย จั ด ส่ ง แบบสอบถามไปยั ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยผู้ วิ จั ย น าส่ ง ด้ ว ยตนเองจนถึ ง
สถานศึกษาเมื่อกรอกแบบสอบถามแล้วก็เก็บรวบรวมไว้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยกาหนดวันและเวลาเพื่อขอรับ
แบบสอบถามกลับคืน จากการส่งแบบสอบถามจานวน 92 ชุด ได้รับกลับคืนมาจานวน 92 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษา การดาเนินงานความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งมีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนา
ค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553:121) ต่อไปนี้
4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นน้อยที่สุด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1650

24 มีนาคม 2560

3. เปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (  )
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. คุณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐานสัง กัด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาตราดอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน โดยมีรายรายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้
1.1 ด้ า นการครองตน ระดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการครองตน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.13, S.D.=
0.23) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมาไปหาน้อย คือ มีความอดทน
อดกลั้นต่อคาพูดและการกระทาของผู้อื่น (  =4.22, S.D.= 0.74) การบริหารงานให้ดาเนินไปตามแผนงานที่กาหนด
ไว้เสมอ (  =4.18, S.D.= 0.78) ประเมินผลการบริหารงานของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น
(  =4.18, S.D.= 0.77) ตามลาดับ
1.2 ด้ า นการครองคน ระดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาตราด ด้า นการครองคน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (  =4.03,
S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมาไปหาน้อย คือแสดงความยินดี
ชมเชยเพื่อนร่วมงาน เมื่อปฏิบัติงานบรรลุเ ป้าหมายอย่างจริงใจ (  = 4.11, S.D.=0.97) ให้การช่วยเหลือต่อการ
ปฏิบัติงานกับบุคคลอื่นอย่างกระตือรือร้น (  =4.10, S.D.=0.98) ให้ขวัญกาลังใจหรือยกย่องชมเชยเมื่อเพื่อน
ร่วมงานทางงานบรรลุผลสาเร็จ (  =4.09, S.D.=0.91) ตามลาดับ
1.3 ด้า นการครองงาน ระดับ คุ ณ ธรรม จริย ธรรมของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาตราด ด้า นการครองงาน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (  =4.15,
S.D.=0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมาไปหาน้อย คือสร้างทัศนคติที่ดี
ในการทางาน เช่น ให้ทางานเพื่อเห็น ประโยชน์ต่อส่วนรวม (  =4.23, S.D.=0.71) มีการให้คาปรึกษาหรือนิเทศการ
เรียนการสอนภายใน โรงเรียนอย่างเป็นธรรม (  =4.22, S.D.=0.69) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทงานด้วยการใช้
เหตุผล มากกว่าใช้อารมณ์ (  =4.20, S.D.=0.67) ตามลาดับ
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปได้ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
พบว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผลดังนี้
1. คุณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐานสัง กัด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาตราด ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีรายรายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้
1.1 ด้ า นการครองตน ระดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการครองตน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดคาภา สิมบิดา (2552: บทคัดย่อ) ได้วิจัย
ศึกษา การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น ของครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 3)
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน 4) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
1.2 ด้ า นการครองคน ระดั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการครองคน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ นุชนวลรัตน์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อ
จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 3
ด้านเรียงลาดับคือจริยธรรมด้านสังคม จริยธรรมด้านวิชาชีพและจริยธรรมด้านคุณลักษณะส่วนตัว จริยธรรมด้าน
สังคม ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือ ความสามัคคี และอันดับสุดท้ายคือการช่วยเหลือ
ผู้อื่น จริยธรรมด้านวิชาชีพ ผู้บริหารมีอุดมการณ์ในวิชาชีพเป็นอันดับแรกรองลงมาคือ ความรับผิดชอบและการยึดความ
ถูกต้องจัดอยู่ในอันดับสุดท้าย ส่วนจริยธรรมด้านคุณลักษณะส่วนตัวอันดับแรกได้แก่ ความเสียสละ รองลงมาคือ ความ
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จริงใจและการควบคุมอารมณ์จัดอยู่ในลาดับสุดท้าย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนความคิดเห็นต่อจริยธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้านคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ในลาดับสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมอารมณ์
1.3 ด้า นการครองงาน ระดับ คุ ณ ธรรม จริย ธรรมของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการครองงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานี บ่อน้อย (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีม า เขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรม
คุณธรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันมี 2
ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาและฝึกฝนตนเอง ด้านการดารงตนให้เหมาะสมกับฐานะและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้าน
การประพฤติตน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปได้ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
พบว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยศึกษาการศึกษาการใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มีการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากสูงสุดไปหาต่าสุดดังนี้ ด้านมุทิตา ด้าน
เมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ผลการเปรียบเทียบการใช้ หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนมีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุ จริงต่ากว่า 45 ปี
และอายุจริง 45 ปีขึ้นไป มีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเมตตาและด้านอุเบกขาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางาน ซึ่งมีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติตนต่อเพื่อร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม มีความประพฤติที่ดีงามตามหลักศีลธรรม
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีความยุติธรรมไม่ลาเอียงและไม่เลือกปฏิบัติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละต่อผู้ร่วมงาน
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NBUE035: การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
A STUDY ON OPINION OF TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL ON
ADMINISTRATIVE BEHAVIOR BASED ON GOOD GOVERNANCE OF SIYANUSON
SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 17
คมขา ชมภูคา *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ ง นี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาความคิ ดเห็น ของบุค ลากรต่ อพฤติ กรรมการบริ ห ารตามหลั ก
ธรรมาภิบาลผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประชากร ได้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ปีการศึกษา 2559 จานวน 170 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.974 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ พฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมเฉลี่ยมีระดับการปฏิบัติค่อนข้างบ่อย
2. ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ พฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่มีเพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: หลักธรรมาภิบาล, ผู้บริหาร
Abstract
This research aimed to study the opinion of teachers and educational personnel on administrative
behavior based on good governance of Siyanuson school administrator under the Secondary Educational
Service Area Office 17. Samples included 170 teachers and educational personnel of the Siyanuson
school by using a 5-rating scale questionnaire concerning principles behavior management based on
good governance in 6 areas: the rule of law, integrity, transparency, participation, responsibility, and
value. The statistics used in data analysis composed of mean and Standard Deviation.
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The results revealed that:
1. Opinion of teachers and educational personnel on administrative behavior based on good
governance of administrator of Siyanuson school under the Secondary Educational Service Area Office 17
in an overall was at a quite often.
2. Working experience had no influence on the teachers and educational personnel opinion
covering the administrator’s administrative behavior based on good governance principles.
Keywords: Good Governance, Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ไม่ว่า
สังคมท้องถิ่น หรือสังคมเมือง เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านวิถีชีวิต สิ่งปลูกสร้าง เทคโนโลยี หรือข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ หรือเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทาให้เกิดภาวะวิกฤตต่างๆ ตามมา
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สิ่งเหล่านี้ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีวิธีการที่จะแก้ ไขปัญหาต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤต
ดังกล่าว โดยการนาหลักการบริหารราชการมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความสงบสุขของบ้านเมือง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์ (กฤษณา เบ้านาค. 2556)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กาหนดให้ “การบริหารจัดการ
ที่ด”ี เป็นยุทธศาสตร์สาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เกิดความตระหนัก และกล่าวถึงการบริหารจัดการที่ดี หรือการสร้าง ธรรมาภิบาลอย่างกว้างขวางแพร่หลายมากยิง่ ขึน้
(โกสุมภ์ วณิชชานนท์; และวรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล. 2550: 9) ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ยังคงไว้ในยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างพัฒนาธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดารงชีวิต
ในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมภิบาลแก่เยาวชน
และประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้นาประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2554) ซึ่งเป็นที่เชื่อว่าหากประเทศไทยมีการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน
แล้วจะทาให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทางที่ดี และเกิดความเป็นธรรม
พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารมีความสาคัญต่อการบริหารงานเป็นอย่างมากของประเทศไทยมี
ความตื่นตัวต่อการที่ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม เพราะจะก่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความ
พึงพอใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หรือ
ธรรมาภิบาลต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบได้เสมอ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลเป็น
หลักการปฏิบัติงานที่ได้ประกาศไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2546 (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2550)
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จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวนโยบายกระจายอานาจในการดาเนินการลงสู่สถาบันการศึกษา
ทาให้โรงเรียนมีภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษามากขึ้น บนหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้กลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ “ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” อันถือเป็นภาระงานที่สาคัญของโรงเรียนที่จะต้องดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารจัดการศึ กษาและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 2 การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ที่ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ชรินทร์ มั่งคั่ง. 2550: 3)
สาหรับสถาบันการศึกษาแล้วผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดต่อความสาเร็จ คือ ผู้บริหาร ซึ่งนับได้ว่าเป็นบุคคลสาคัญ
ในการดาเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริหารจะประสบความสาเร็จได้ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสั่งการ เพราะการตัดสินใจสั่งการเป็น
เครื่องชี้หรือกาหนดทิศทางในการทางานของบุคลากรต่างๆ การตัดสินใจใดๆ ย่อมมีผลกระทบต่อองค์การ อาจทาให้
เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดความล้มเหลวในหน่วยงานได้ หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประกันว่า
องค์การจะไม่มีฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ต้องด้อยประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย. 2550: 19)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรม
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารโดยนาผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลที่จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็ นของบุค ลากรที่ มีต่ อพฤติ กรรมการบริห ารตามหลั กธรรมาภิบ าลของผู้ บริ หาร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหาร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
จาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในระดับ
ใดบ้าง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1657

24 มีนาคม 2560

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จานวน 170 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ เพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหาร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใน 6 ด้าน คือ
2.1 ด้านหลักนิติธรรม
2.2 ด้านหลักคุณธรรม
2.3 ด้านหลักความโปร่งใส
2.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม
2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ
2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ตาแหน่ง ประสบการณ์
ทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใน 6 หลัก หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง
4 หมายถึง ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย
3 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง
2 หมายถึง ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยครั้ง
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ ใน 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2. นาข้อมูลและแนวคิดต่างๆ มากาหนดเป็นนิยามศัพท์ เพื่อสร้างแบบสอบถาม
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3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
เพื่อพิจารณาสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of congruence) เลือกข้อที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.8-1.0
4. น าแบบสอบถามที่ สร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบหาความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา
(Content Validity)
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนาเสนอประธาน
และกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเป็นลาดับสุดท้าย
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ทดลองใช้กับครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ไม่ใช่ประชากร จานวน 30 คน โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม เพื่อขอความร่วมมือครูในสังกัดนาแบบสอบถามที่ไป
ทดลองใช้มาวิเคราะห์
7. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ ด้วยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แ อลฟา (Alpha
Cocfficicnt) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) พบว่า มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .974
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการส่งและรับคืนด้วย
ตนเอง ปรากฏว่าได้แบบสอบถามคืนมา 170 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาให้เป็นคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. นาแบบสอบถามตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน
ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เป็นรายด้านและโดยรวม แล้วนามาเปรียบเทียบตามความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยของประชากร
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ แล้วนาฉบับที่สมบูรณ์มาให้
คะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
2. ทาการวิเคราะห์ แล้วนาผลการวิเคราะห์ไปแปลผล ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการศึกษาวิจัย
การแปลความหมายของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด โดยกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) มีดังนี้
1.00-1.50 หมายถึง มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปฏิบัติน้อยครั้ง
1.51-2.50 หมายถึง มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปฏิบัติค่อนข้างน้อย
2.51-3.50 หมายถึง มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง
3.51-4.50 หมายถึง มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปฏิบัติค่อนข้างบ่อย
4.51-5.00 หมายถึง มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใน 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นรายข้อ รายด้าน
และรวมทุกด้าน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
2. การศึกษาความแตกต่างในความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีเพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ทางานต่างกัน วิเคราะห์โดยการศึกษาของคะแนนค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์
(Best)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย 4 ข้อ บ่อยครั้ง 3 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
6 ลาดับแรก คือ หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับบ่อยครั้ง หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับบ่อยครั้ง หลักคุณธรรม อยู่ใน
ระดับบ่อยครั้ง หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย และหลักนิติธรรม
อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และ
ประสบการณ์ พบว่า เพศที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีตาแหน่งและประสบการณ์ใน
การทางานต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมเพียงด้านเดียว
เท่านั้นที่แตกต่างกัน แสดงว่าบุคลากรที่มีตาแหน่งและประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน รับรู้พฤติกรรมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในด้านคุณธรรมแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ ที่เหลือ พบว่า รับรู้พฤติกรรมการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ในระดับค่อนข้างบ่อย ซึ่งไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของบุ คลากรต่อ พฤติ กรรมการบริ หารตามหลั กธรรมาภิ บาลผู้บ ริห าร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติค่อนข้างบ่อย
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปฏิบัติค่อนข้างบ่อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้อานวยการโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ได้ยึดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการบริหารงาน
ซึ่งได้บัญญัติว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1) เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
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สม่าเสมอ (สถาบันพระปกเกล้า. 2550) มีการศึกษาต่อและจบการศึกษาในระดับการศึกษามหาบัณฑิตหรือระดับ
ปริญญาโททางการศึกษา มีประสบการณ์ในการทางานสูง ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะทางการบริหารอย่างต่อเนื่อง
จึงทาให้ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลในการบริหารงาน รู้จักวิธีครองตน ครองคน และครองงาน มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากร
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และส่งเสริมปลูกฝังให้ครูใช้หลัก
คุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ จึงส่งผลให้ระดับการแสดงพฤติกรรมของผู้อานวยการ
โรงเรียนศรียานุสรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับ สุไรยา สะมะลเต๊ะ (2553) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง ศึกษา
พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรทางด้านการสอนใน
อาเภอจะนะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารตามหลัก
ธรรมมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล (2555)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหาร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จาแนก
ตามเพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ทางาน ปรากฏผลดังนี้
2.1 จาแนกตามเพศ ความคิดเห็น ของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูไม่ว่าจะดารงตาแหน่งใดในสถานศึกษาก็ตามในแต่ละตาแหน่ง
ต่างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาภายใต้นโยบายเดียวกัน
2.2 จาแนกตามตาแหน่ง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์
อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารตระหนักดีว่าทุกๆ งาน ล้วนเป็นภารกิจที่สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้น ผู้อานวยการจึงให้ความสาคัญและปฏิบัติต่อครูทุกตาแหน่งด้วยความเสมอภาค
ด้วยลักษณะดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ ค่อนข้างบ่อย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับ ธวัช ตัสโต (2555) ที่ได้ทาการ
วิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ค่อนข้าง
บ่อย ซึ่งไม่แตกต่างกัน
2.3 จาแนกตามประสบการณ์ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์
อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้อานวยการโรงเรียน
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ศรียานุสรณ์ มีลักษณะการบริหารงานและการดูแลเอาใจใส่รวมถึงการให้ความสาคัญแก่ครูอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
จากัดว่าจะเป็นผู้ที่ทางานมาเป็นเวลานานมากน้อยเพียงใด จึงเป็นผลให้ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีการรับรู้
พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อานวยการอยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย ซึ่งไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
กฤษณา เบ้านาค (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารตามความ
คิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนวัดสุทธาวาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า การแสดงพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรโรงเรียน
วัดสุทธาวาส ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน อยู่ในระดับค่อนข้างบ่อย ซึ่งไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้บริหารควรมีการจัดทาประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
เพื่อใช้ภายในโรงเรียน
2. ผู้บริหารควรมีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินร่วมกัน
ตามความเหมาะสม
3. ผู้บริหารควรมีการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรและผู้รับบริการ สร้างความไว้วางใจ ความ
มั่นใจ และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านงบประมาณ การบริหาร บุคคล การบริหาร
ทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ โดยการทาเอกสารหลักฐานข้อมูล และเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนในสถานศึกษา
4. ผู้บริหารควรให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน โดย
ผู้บริหารที่ต้องจัดการศึ กษาให้มีการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมและกระทาตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งการจัด
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เหมาะสม ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ความมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์ และความเสียสละ
5. ผู้บริหารควรให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการนิเทศ การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ สร้างความ
ตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้ครู นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความประหยัด ใช้งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์ของโรงเรียน
6. ผู้บริหารควรให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนักในสิทธิหน้าที่และปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลสาเร็จ ใส่ใจต่อ
อุปสรรค ปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
7. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
บุคลากรโรงเรียนศรียานุสรณ์สามารถใช้ได้กับครูทั้งที่มีตาแหน่งและประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาต้นแปรอิสระเพิ่มขึ้น เช่น ระดับการศึกษา
2. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาอย่างหลากหลายในประเด็น
ต่างๆ เช่น ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโรงเรียนเอกชน ให้มีผลงานวิจัย
ปรากฏเป็นจานวนมากขึ้น
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NBUE036: บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
บ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ROLES OF ADMINISTRATORS IN EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF SCHOOLS IN
BANNONGBON SCHOOL CLUSTER UNDER THE TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร ศรีดาวงค์ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จานวน 86 คน จากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น
แบบสอบถามเท่ากับ .76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.13, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.24,
S.D. = 0.75) ส่วนอีก 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยจัดลาดับ ดังนี้ ด้านการทางานเป็นทีม ( X = 4.20, S.D. = 0.79)
ด้านการบริการที่ดี ( X = 4.17, S.D. = 0.86) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ( X = 4.17, S.D. = 0.80) ด้านการพัฒนาตนเอง
( X = 4.13, S.D. = 0.81) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( X = 4.08, S.D. = 0.86) ด้านการสื่อสารและจูงใจ
( X = 4.02, S.D. = 0.81) และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( X = 4.01, S.D. = 0.76)
2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
บ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน
Abstract
The purpose of this research was to study roles of administrators in educational development in
Bannongbon school cluster under the Trat Primary Educational Service Area Office. The population
included 86 teachers in the Bannongbon school cluster under the Trat primary educational service area
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office. Questionnaire was used as a research tool whieh hed seliabilitg of .76. Statistics used in data
analysis comprised percentage, mean, and Standard Deviation, and t-test.
Findings were showed that;
1. The Roles of administrators in educational development in Bannongbon school cluster
under the Trat primary educational service area office in an Overall, was at a high level ( X = 4.13, S.D. =
0.31) and considering each aspect. Overall, in the first aspects to concentrate achievement ( X = 4.24,
S.D. = 0.75) and the other seven sides in the rate of teamwork ( X = 4.20, S.D. = 0.79) good service. ( X =
4.17, S.D. = 0.86) vision ( X = 4.17, S.D. = 0.80), the self-developed ( X = 4.13, S.D. = 0.81), analysis and
synthesis ( X = 4.08, S.D. = 0.86) communication and motivation ( X = 4.02, S.D. = 0.81) and the potential
development ( X = 4.01, S.D. = 0.76).
2. Gender and education level had no influence on the teachers’ opinion concerning the
administrations’ roles in educational development in Bannongbon school cluster.
Keywords: Roles of administrators in Bannongbon school
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สาระสาคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) วิสัยทัศน์คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก
สามประการ คือ คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูด
คนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสการศึกษา
และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาท
ของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วยกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ (ชูศักดิ์ ประเสริฐ. 2558: ออนไลน์) กล่าวคือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิ ชาชีพครูมาเป็นครู การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สาหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มงุ่ เน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนมีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย หรือค่อยเป็นค่อยไป แต่เป็นการ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ หมายถึง การหาวิธีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1666

24 มีนาคม 2560

ต้องการของประเทศ ฉะนั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษา
คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งระบบ เป็นการรื้อ ปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
(เสกสรรค์ ไชยเอื้อ. 2546: 12) ซึ่งสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้กล่าวถึง
มาตรฐานด้านผู้บริหารตามเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาไว้อยู่ 4 มาตรฐาน
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านครู มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร มาตรฐานที่ 4 ด้านสถานศึกษา โดยการ
ปฏิรูปดังกล่าวนี้เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว และความล้มเหลวจากการ
จัดการศึกษาเดิมที่ไม่สามารถสร้างคนให้มีจิตใจที่มีศักยภาพอย่างพอเพียง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่แผ่กระจายไปอย่างไม่มีขอบเขตจากัด ไปสู่สังคมสากลที่ต้องใช้วิชาการทางปัญญา ซึ่งทั้งนี้ยังสืบเนื่อง
มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีม่ ีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒนาคนคุ้มครองสิทธิ สร้างความเสมอภาคให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้
ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษาเกิดคุณภาพ ความสาคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น
ดั ง นั้ น หน้ า ที่ แ ละภาระในความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงดั ง กล่ า วขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่นับว่ามีความสาคัญและมีบทบาทที่เด่นชัดในการบริหารตัดสินใจด้านต่างๆ เพื่อให้การ
พัฒนาจัดการศึกษาในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2550) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียนให้เป็น
ผลสาเร็จ เพราะผู้บริหารเป็นผู้นาในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนตลอดจนวิธีดาเนินงานของโรงเรียนร่วมกับ
บุคลากรและชุมชน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุสอดคล้อ งกับวัตถุประสงค์ นโยบายรัฐที่กาหนดไว้ คือ สามารถผลิต
และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพมากที่สุด ทั้งเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งเป็นกาลังการพัฒนาชาติต่อไป
นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นตาแหน่งทางการศึกษาที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานโดยเป็นผู้นาระเบียบกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานที่กาหนดมาดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ผู้บริหารจึงถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้นาในทุกสิ่งทุกอย่าง
นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ (2555) ได้เสนอว่า ผู้บริหารการศึกษาต้องมีภาวะผู้นา มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพ มีการทางานที่มีมาตรฐาน มีการทางานเป็นทีม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการสร้างขวัญกาลังใจ จัดทาธรรมนูญสถานศึกษา
ระบบสารสนเทศ การทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารจัดการศึกษาจะ
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพนั้น ต้องมุ่งให้เกิดความสมานฉันท์ มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา
และให้ท้องถิ่นตลอดจนเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการแสดงบทบาทในการบริหารงานของผู้บริหารในยุคการปฏิรูปการศึกษา
จาเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และแสดงออกถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามที่ได้กล่าวอย่างจริงใจและจริงจัง ผู้วิจัยจึงสนใจบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในกลุ่มสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อนาผลการวิจัยไปเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้าน
หนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริห ารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามเพศและ
ระดับการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 110 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 86 คน ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ
1.2 ระดับการศึกษา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8 ด้าน คือ 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) ด้านการบริการที่ดี 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) ด้านการทางานเป็นทีม 5)
ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) ด้านการสื่อสารและจูงใจ 7) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) ด้านการมี
วิสัยทัศน์
สมมติฐานในการวิจัย
1. บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก
2. ครูที่มีเพศและระดั บการศึกษาแตกต่า งกัน มีค วามคิดเห็ นต่อบทบาทของผู้ บ ริหารในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
แตกต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่บริหารโรงเรียนในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
บทบาท หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดขึ้นด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
8 สมรรถนะ ตามแนวทางการประเมินตนเอง และการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
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และขอบข่ายภารกิจ 4 งานของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนี้
1. มุ่งมั่นทางานที่มีคุณภาพมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การนานวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
3. มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ด้านการบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
2. มีการปรับปรุงระบบการบริการในสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
1. มีการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา
2. มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิชาชีพบริหารสถานศึกษา
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน
ด้านการทางานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้กาลังใจแก่เพื่อน
ร่วมงาน การปรับตัว เข้ากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
1. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วม
2. แสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมา
ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจสิ่งต่างๆ แล้วแยกประเด็น
เป็นส่วนย่อย ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1. กาหนดความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของงานและเสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกัน
แก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ
3. ใช้วิธีคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ด้านการสื่อสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบในโอกาสและสถานการณ์
ต่างๆ
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น E-mail, Web site
2. มีความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่างๆ
3. มีความสามารถในการสื่อสารโต้ตอบกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
4. มีความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการสื่อสาร
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการให้คาปรึกษา แนะนาและช่วยแก้ปัญหา
ให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา บุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
1. ส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ
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2. สามารถให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาแก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
4. ส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
ด้านการมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนา
องค์กรที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
2. มีการยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป
3. สามารถทาให้เกิดความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนางานและความ
สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สามารถทาให้เกิดความเป็นรูปธรรมความเป็นไปได้ หรือโอกาสความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลเป็นแนวทางเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. ใช้เป็นแนวทางไปวิเคราะห์เพื่อกาหนดบทบาท วิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวารสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรของ
เรื่องที่ทาการวิจัย
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย และกรอบแนวคิด
3. นิยามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
4. สร้างแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด เพื่อให้ครอบคลุม
ภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ข้อ ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) ด้านการบริการที่ดี 3) ด้า นการพัฒนาตนเอง 4) ด้านการทางานเป็นทีม 5) ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 6) ด้านการสื่อสารและจูงใจ 7) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ 8) ด้านการมีวิสัยทัศน์
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วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ดาเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนา
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 5 ท่าน และหาดัชนีความสอคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดย
เลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .80 ขึ้นไป นามาปรับปรุงแก้ไขสานวน ภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้อง
(Internal Consistency) ถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเรื่องที่วิจัย
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่พัฒนา แก้ไขสมบูรณ์แล้วนาไปทดลองใช้ (Try-out) แบบสอบถาม
กับครูในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .76
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยดาเนินเก็บข้อมูลจากครูในโรงเรียนกลุ่มบ้านหนองบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากครูในโรงเรียนกลุ่มบ้านหนองบอน
2. นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้นไปดาเนินการเก็บข้อมูลกับครูในโรงเรียนกลุ่มบ้านหนองบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่เป็นประชากรโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ทราบ
และขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูล
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากครูด้วยการโทรศัพท์ลงพื้นที่ไปประสานงานและเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยนาค่าสถิติที่ได้มาอธิบายแล้วเสนอในรูปตารางจากการวิจัยโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1. ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive
Statistics) ในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลที่เป็น
ลักษณะส่วนบุคคลของประชากร คือ เพศและระดับการศึกษา
2. ข้อมูลบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้าน
หนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบชุดคาถามแบบ
ประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จากนั้นจึงปรับค่าให้อยู่ในระดับช่วง (Interval Scales) ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
แบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์
ค่าที (t-test Independent Sample)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด พิจารณาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์
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2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีทางสถิติ
3. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 86 คน เป็นเพศชาย จานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.35 เป็นหญิง จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 54.65 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จานวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.07 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93
2. บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.31) เมื่อ
พิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.24, S.D. = 0.75) ส่วนอีก 7 ด้าน
อยู่ในระดับมากตามลาดับ ดังนี้ ด้านการทางานเป็นทีม ( X = 4.20, S.D. = 0.79) ด้านการบริการที่ดี ( X = 4.17,
S.D. = 0.86) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ( X = 4.17, S.D. = 0.80) ด้านการพัฒนาตนเอง ( X = 4.13, S.D. = 0.81) ด้านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ( X = 4.08, S.D. = 0.86) ด้านการสื่อสารและจูงใจ ( X = 4.02, S.D. = 0.81) และด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( X = 4.01, S.D. = 0.76)
3. ครูที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 8 ด้าน เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.24, S.D. = 0.75)
ด้านการทางานเป็นทีม ( X = 4.20, S.D. = 0.79) ด้านการบริการที่ดี ( X = 4.17, S.D. = 0.86) ด้านการมีวิสัยทัศน์
( X = 4.17, S.D. = 0.80) ด้านการพัฒนาตนเอง ( X = 4.13, S.D. = 0.81) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( X =
4.08, S.D. = 0.86) ด้านการสื่อสารและจูงใจ ( X = 4.02, S.D. = 0.81) และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้
เนื่องจาก ผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองบอน ส่วนใหญ่ได้แสดงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยการพัฒนาหลักสูตรและให้ความสาคัญผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีภาวะผู้นา มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพ มีการทางานที่เป็นมาตรฐาน มีการทางาน
เป็นทีม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการสร้างขวัญ
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กาลังใจ ที่สาคัญสามารถสร้างความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานได้ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ อินทิรา
ฉายแก้ว (2550) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์ 6 บทบาท คือ บทบาทการกาหนดนโยบาย บทบาท
การสนับสนุนส่งเสริม บทบาทการอานวยความสะดวก บทบาทการประสานงาน บทบาทการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และบทบาทการกากับ นิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผล ใน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารความรู้ ด้านการจัดระบบ
สารสนเทศในองค์กร และด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงในองค์กร พบว่า มีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกบทบาทและทุกด้าน
และสอดคล้องกับแนวคิดของ วีรชน จิรัชยากร (2551) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาพูน เขต 2 พบว่า บทบาทของผู้บริหารด้าน
คุณภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการสื่อสารและจูงใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และด้านการมีวิสัยทัศน์
2. การเปรี ย บเที ย บบทบาทของผู้ บ ริ ห ารในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในกลุ่ ม
โรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน แสดงว่าบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ละด้านมี
มาตรฐานและมีคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล จันทร์แดง (2552) ได้ศึกษาสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์ การของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน จาแนก
ตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน สุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
3. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
บ้านหนองบอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สามารถมองเห็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และมีความเข้าใจในการพัฒนาของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงศ์ พงษ์ดี (2553) ได้ศึกษา
สุขภาพองค์การของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการเปรียบเทียบ
สุขภาพองค์การของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์
โดยรวมและรายด้าน สุขภาพองค์การของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. ผู้บริหารควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาเทคโนโลยี สือ่ นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน
2. ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงระบบการบริการในสถานศึกษา
3. ผู้บริหารควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน
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4. ผู้บริหารควรวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของงานและเสนอทางเลือกหรือแนวทาง
ป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ
5. ผู้บริหารควรใช้ความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาแก่เพื่อนร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
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NBUE037: ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
PARENTAL SATISFACTION WITH THE MANAGEMENT OF THE KINDERGARTEN SCHOOL
OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION
ฐิติศักดิ์ ชาติการุณ 1 สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียน
อนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง โดยเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกรสุภา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย จานวน 197 คน โดย
เปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน จานวน 132 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเทียบน้าหนักเชิงปริมาณตามวิธีมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างใน
t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุสูงกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.09 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 50
2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านงานอาคารสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมาคือ ด้านงานบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ถัดมาคือ ด้านกิจการนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
3. ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการ
บริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของ
โรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหาร, โรงเรียนอนุบาล
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Abstract
This study aims to study the level of parental satisfaction that affects the administration of
Kornsupa Kindergarten under the Office of the Private Education Commission and to compare the
satisfaction of parents who affect the administration of Kornsupa Kindergarten School. Under the Office of
the Private Education Commission, classified by age, educational level of the parents. By choosing a
parent, a pre-school student. Kornsupa Kindergarten under the Office of the Private Education Commission
197 children were enrolled in preschool at the beginning of the school year, with a sample size of 139
and a sample size of Krejcie; & Morgan. The data were collected by questionnaire. Part 2 is personal
information. Part 2 is information about parental satisfaction that affects the administration of Kornsupa
Kindergarten. Under the Office of the Private Education Commission By quantifying the quantitative
weight by 5-level estimation method for frequency, percentage, mean, Standard Deviation, Statistical
analysis of t-test differences.
The study indicated that
1. Most of the samples were aged over 30 years, accounting for 59.09% and lower than
the bachelor degree. Accounted for 50 percent.
2. Respondents who have comments on Parental satisfaction was at a moderate level.
When considering each aspect, it was found that the satisfaction was the moderate level of building work,
followed by the personnel level at the moderate level, followed by the moderate level of student work and
the least satisfaction. The academic level was moderate.
3. Age and education level had no influence on the parents’ satisfaction with the
Kornsupa Kindergarten School.
Keywords: Satisfaction, Administration, Kindergarten.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นโลกแห่งการติดต่อสื่อสารที่เรียกว่าโลกในยุคโลกาภิวัฒน์มีการพัฒนาและการแข่งขันที่สูงขึ้น
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ประเทศมีการพัฒนาได้ ดังนั้น ทุกประเทศจึงให้ความสาคัญกับการศึกษามาก
และเป็นที่ยอมรับกันว่าในการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และด้านอื่นๆ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข
อันเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษา ที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสอดคล้องกับ ภรณี
คุรุรัตนะ (2540: 46) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาบุคคล เพราะทั้งร่างกาย จิตใจ สมอง
และนิสัยของบุคคลจะสร้างและหล่อหลอมได้ดีในเด็กวัยนี้ เด็กปฐมวัยมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไป
จากวัยอื่นๆ หากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยได้ เด็กปฐมวัยก็จะ
สามารถเจริญเติบโตและมีชวี ิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย เพื่อจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ ถูกต้อง
อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเด็กเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
การบริหารสถานศึกษามีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนา
ประชากรของประเทศที่สาคัญยิ่ง เป็นหน่วยงานที่ใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จานวนมากมาย หากการจัดการบริหารงาน
ในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียน คือ นักเรียนที่สาเร็จออกไปย่อมมีประสิทธิภาพต่า ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐเป็น
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งกาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริหารและจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารทั่วไป (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 57)
โรงเรียนอนุบาลกรสุภาจัดการศึกษาระดับอนุบาล (ปี 1-ปี 3) โดยจัดบริการให้แก่นักเรียน อาทิเช่น การจัด
บริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การจัดบริการด้านความปลอดภัย มีรถบริการรับ -ส่งนักเรียน จัดบริการ
ด้านสุขอนามัย และการจัดบริการแนะแนวแก่ผู้ปกครองด้านการให้ข่าวสารข้อมูลโรงเรียน ซึ่งมีการจัดให้มีการส่ง
ข่าวสารข้อมูล โดยเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยจัดทาเอกสารวิชาการส่ งให้
ผู้ปกครองทราบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้รับทราบข้อมูลทางโรงเรียน เนื่องจากพื้นฐานของผู้ปกครอง
ที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวอาจทาให้ผู้ปกครองแต่ละกลุ่มมีความต้องการ
และให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา การให้บริการของโรงเรียนแต่ละด้านแตกต่างกัน
ผู้วิจัยในฐานผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มีความสนใจต้องการทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
กรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีความแตกต่างกันในอายุและระดับการศึกษา ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดั บความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกั ด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย จานวน 197 คน โดยเปิด
ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน จานวน 132 คน
2. เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน
3. สถานที่เก็บข้อมูล คือ โรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน จาแนกเป็น
1. อายุ
1.1 ต่ากว่า 30 ปี
1.2 สูงกว่า 30 ปี
2. ระดับการศึกษา
2.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
2.2 ปริญญาตรีขึ้นไป

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มตี ่อการบริหารของ
โรงเรียนอนุบาลกรสุภา ใน 4 ด้าน
1. ด้านงานวิชาการ
2. ด้านงานบุคลากร
3. ด้านงานกิจการนักเรียน
4. ด้านงานอาคารสถานที่

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองที่ มี ผลต่ อ การบริ ห ารของโรงเรี ย นอนุ บ าลกรสุ ภา สั ง กั ด สานั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอยู่ในระดับปานกลาง
2. อายุของผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closedended Questionnaire) โดยแบ่งเป็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ได้แก่
อายุ และ ระดับการศึกษา จานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาล
กรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ
(Rating Scale Questions) ซึ่งจัดว่าเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้
เพียงคาตอบเดียว ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหาร
ของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยใช้แบบสอบถามแบบเปิด
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหาเพื่อที่จะ
นามาสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถาม
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น ผลจากการพิจารณาค่า IOC คาถามที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.68-1.00 มีทั้งหมด 22 ข้อ
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองซึ่งส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเท่ากับ 0.8443
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559
โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 132 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแจกอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เพื่อแสดงถึงลักษณะ
ของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา กับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้สถิติ
t-test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถามมาทาการลงรหัส (Coding) และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสามารถนาเสนอได้ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติเชิงอนุมานหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้วิธีการวัดโดยนามบัญญัติ (Nominal
Scale) ได้แก่ t-test ว่าอายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียน
อนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แตกต่างกัน
ผลการวิจัย (Result)
1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1680

24 มีนาคม 2560

ตาราง 1 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน

ร้อยละ

54
78

40.91
59.09

66
66
132

50.00
50.00
100

อายุ
- ต่ากว่า 30 ปี
- สูงกว่า 30 ปี
ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี ขึ้นไป
รวม

จากตาราง 1 พบว่า ลักษณะข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จานวน 132 ตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุสูงกว่า 30 ปี จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ อายุต่ากว่า 30 ปี
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
66 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียน
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาล
กรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ด้านงานวิชาการ
ด้านงานบุคลากร
ด้านกิจการนักเรียน
ด้านงานอาคารสถานที่
ภาพโดยรวมความพึงพอใจของผูป้ กครอง

X

3.05
3.27
3.11
3.33
3.22

S.D.
0.72
0.67
0.68
0.61
0.57

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านงานอาคารสถานที่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือ ด้านงานบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ถัดมาคือ ด้านกิจการนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริ หารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
อายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียน
อนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผล
เมื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่ผ่านว่า พบว่ามีความสอดคล้องกัน อันได้แก่
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านงานอาคารสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านงานบุคลากร อยู่ในระดับ
ปานกลาง ถัดมาคือ ด้านกิจการนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านงานวิชาการ
อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า อาจเป็นเพราะปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีแผนการพัฒนาการจัดการทุกด้านมีการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจาทุกปี มีการกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่
และดาเนินการตามแผน จากนั้นมีการประเมินตนเอง มีการประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ตัดสินใจ
ในการดาเนินการด้านต่างๆ การบริหารงานที่เป็นระบบจะทาให้ผู้ปกครองที่มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว
โรงเรียนได้มีการแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครองเสมอทาให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการดาเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียนทาให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ถวิล ประดับสุข
(2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึ กษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ (กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ) ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้หลักการวิถีพุทธ เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของการบริการ
จัดการโดยใช้หลักการวิถีพุทธ ของบุคคลภายในและภายนอกมีมากน้อยเพียงใด และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
การบริหารจัดการโดยใช้หลักการวิถีพุทธระหว่างบุคคลภายในและภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบ
สังเกต ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความคิดเห็นของบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า บุคคลภายในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านที่มีความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงบประมาณ ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี ด้านที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มากที่สุด 3
ลาดับแรก คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงบประมาณ และสุภาพร
กิณเรศ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านโคกสีไค อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร การจัดการศึกษาจะประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งคือการ
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บริหารจัดการที่ดี สาหรับการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านโคกสีไค อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร มีสภาพในการดาเนินงาน คือ บุคลากรขาดแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน การให้ความร่วมมือระหว่างบุคลากรมีน้อย
ส่วนมากจะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากร ทาให้ระบบการ
บริหารจัดการไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. อายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาล
กรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลศักดิ์ ไชยมุสิก (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นระหว่างฝ่ายบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน ตามแผนกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน คือ การพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากร
ทางการศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของ
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน ระดับ
การปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านระดับมากเรียงลาดับ ได้ดังนี้ การพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา
ระดับปานกลาง เรียงลาดับ คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝันของโรงเรียนกายจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างฝ่ายบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียน
อนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดสมควร อธิปุญฺโญ (วงค์วรรณ) (2556) ได้ศึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด
สมุทรสาคร และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาครนั้น พบว่าพระสงฆ์ที่มีตาแหน่ง/หน้าที่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางโลก
และวุฒิการศึกษาทางธรรม ไม่มีความสัมพันธ์กันซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยทุกข้อที่ตั้งไว้
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ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นเพื่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาล
กรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้ องควรจะให้ความสนใจ
ดังต่อไปนี้
1. ด้านงานวิชาการ ควรเพิ่มในเรื่อง จัดตารางกิจกรรมประจาวันของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
สนับสนุนให้นักมีความกล้าแสดงออก ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เนื้อหาการเรียนการสอนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
พัฒนาการของนักเรียน
2. ด้านงานบุคลากร ควรเพิ่มในเรื่อง จัดเวรยามเจ้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน ครูผู้สอนมีวุฒิและประสบการณ์ในการสอนนักเรียนอนุบาลโดยตรง จานวนครูผู้สอนเหมาะสมกับ
จานวนนักเรียนแต่ละห้อง ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน และครูผู้สอนมีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง
3. ด้านกิจการนักเรียน ควรเพิ่มในเรื่อง จัดให้มีประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนทุกคน เพื่อความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน ฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น
จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามัคคี จัดบริการสุขภาพ เช่น บริการตรวจสุขภาพ การบันทึก
สุขภาพ เป็นต้น และบริการรับฝากเลี้ยงนักเรียนหลังเลิกเรียนและระหว่างปิดภาคเรียน
4. ด้านงานอาคารสถานที่ ควรเพิ่มในเรื่อง อาคารเรียนและอาคารต่างแข็งแรง มั่งคงปลอดภัย มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ห้องเรียนสะอาด แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้องน้า สะอาด
เหมาะสมกับนักเรียนและมีจานวนที่เพียงพอ สนามเด็กเล่นขนาดกว้างขวาง มีเครื่องเล่นที่เพียงพอและปลอดภัย และ
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเหมาะสมกับนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความต้ อ งการการมี ส่ว นร่ว มของผู้ ป กครองและชุม ชนในการบริ หารงานด้ า นการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. ควรศึ กษาปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อ ความพึง พอใจของผู้ป กครองนั ก เรี ย นต่อ การบริ ห ารงานด้า นการ
บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ป กครองนักเรียนต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนอนุบาลกรสุภา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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NBUE038: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท1ี่
จากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรู
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON ANALYTICAL READING OF MATHAYOM
SUKSA 1 STUDENTS BY USING THE SKILL EXERCISES ANALYTICAL READING AS
TEACHING
สรายุทธ ศรีภา *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการ
เรียนรู และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการ
จัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 หองเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จํานวน
นักเรียน 24 คน เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 11 แผน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะห แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรู จํานวน
15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสั มฤทธิ์ท างการอา นเชิงวิ เคราะหข องนั กเรีย นระดับ ชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 1 ระหวา งก อนเรีย นกั บ
หลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรู สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการ
เรียนรูของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
คําสําคัญ: การอานเชิงวิเคราะห, แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห
Abstract
The research aims to compare of learning achievement analytical reading of Mathomsuksa 1
students, between before and after by using the skill exercises of analytical reading as teaching, and the
study were satisfied on analytical reading by using the skill exercises of analytical reading as teaching of
Mathomsuksa 1 students. The target group comprised of 40 Mathomsuksa 1 students from studying in
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Princess Chulabhorn’s College Mukdahan, in the first semester of 2016 academic year. The research
instruments used for the study included 11 learning management plans and learning achievement on
analytical reading test of a 40 questions, 4 choice objective test, and a 15 items, 5-level rating scale type
of questionnaire for exciting the student’s opinions about learning achievement on Analytical Reading.
The collected data were analyzed by means of calculating arithwetic mean, Standard Deviation and
Wilcoxon Signed-Ranks test.
From the results:
1. The learning learning achievement analytical reading of Mathomsuksa 1 students, between
before and after by using the skill exercises of analytical reading as teaching, posttest higher before
learning were significance at .05 level.
2. The study were satisfied on analytical reading by using the skill exercises of analytical
reading as teaching of Mathomsuksa 1 students, were overall in highest level, while consideration in each
aspect the study found that all aspects were also in highest level.
Keywords: Analytical Reading, Skill Exercises of Analytical Reading.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสาน ใหคงอยูคูชาติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 37) ดังนั้น ภาษาไทย จึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและความเปนปกแผน
ของสังคมไทย คนไทยจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษา ตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑทางภาษา
ฝกฝนใหมีทักษะฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชในการสื่อสารการเรียนรู การเสริมสราง
ความเขาใจอันดีตอกัน การเสริมสรางอันเปนเอกภาพของชาติ ความจรรโลงใจ เพื่อเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ (กรมวิชาการ. 2545: 6) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (3) ไดกําหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไววาครูจะตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 13)
การอาน เปนทักษะทางภาษาที่มนุษยใชเปนเครื่องมือเพื่อการศึกษาหาความรูและความบันเทิงใจใหกับ
ตนเอง การอานจึงเปนประโยชนใหแกมนุษยโดยตรงในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา จําเปนตองใชการอาน
เปนประจําเพื่อศึกษาหาความรูจากหนังสือและตําราเปนสวนใหญ ดังนั้น ผูที่มีความสามารถในการอานออกเขียนได
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จึงไดเปรียบและสามารถติดตอสื่อสารทั้งเรื่องสวนตัวและสวนรวมไดผลดีกวาผูอื่นที่อานหนังสือไมออกและเขียนไมได
(กองเทพ เคลื่อนพณิชกุล. 2542: 80) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วรรณี โสมประยูร (2544: 120) ซึ่งพบวาการอาน
เปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเปนมากในการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพราะเปนวิทยาการและเทคโนโลยี
ตางๆ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีความสําคัญในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น และเปนสังคมขาวสาร เนื้อหา
สาระทางวิชาการรวมทั้งขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวันจะตองอาศัยการอานจึงจะสามารถเขาใจและสื่อความหมาย
กันไดถูกตอง การอานเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการแสวงหาความรู ดังนั้น ผูที่มีทักษะในการอานหรือมีความสามารถ
ในการอาน คือสามารถอานไดมาก อานไดเร็ว อานไดถูกตอง และอานไดหลายภาษา ซึ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพและดานสังคม ดานการศึกษาหาความรู ตลอดจนดานขาวสารขอมูลไดกวางไกล และทันสมัย
กวาผูอื่นที่ขาดทักษะในดานการอาน และสอดคลองกับการศึกษาของ นพดล จันทรเพ็ญ (2542: 74) ซึ่งพบวาการอาน
มีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่งโดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่มีหนังสือใหเลือกอานไดมากมาย การอานชวยใหเราสามารถ
หาความรูความบันเทิง สรางเสริมประสบการณที่เปนประโยชนตอชีวิต ทั้งการศึกษา อาชีพการงาน และการอยูรวมกัน
กับผูอื่นในสังคม
ดังนั้น การอานเชิงวิเคราะห เพื่อแยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูอานที่อยูใน
ยุคสังคมขาวสารซึ่งแวดลอมดวยขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือได และมีคุณคาก็มีที่เสนอความคิดแตเพียงดานเดียว บิดเบียน
ความจริง มีอคติ ลําเอียง ก็มีผูอานจึงจําเปนตองใชวิจารณญาณเพื่อประเมินสิ่งที่ตนอานและตัดสินวา จะเชื่อไดมาก
นอยเพียงไร ทั้งๆ ที่การอานวิเคราะหเพื่อแยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็นมีความสําคัญและจําเปนมากแตนักเรียนทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็ยังไมไดรับการพัฒนาทักษะการอานนี้ จนถึงขั้นที่นําไปปฏิบัติไดทําใหการจัด
การเรียนการสอนวิ ชาภาษาไทยที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดั งจะเห็นไดจากผลสรุปปญหาการเรีย น
การสอนเกี่ยวกับตัวนักเรียนพบวา ขอบกพรองเรื่องการใชภาษาของเด็กทุกวันนี้อยูที่เด็กไมสามารถสื่อสารไดชัดเจน
และแจมแจงเทาที่ควร ทั้งนี้เพราะเด็กไมไดฝกใหรูจักคิดใหแจมแจงในสิ่งที่ไดอานพบในชีวิต ในบทเรียนไมไดฝกฝนให
วิจารณวิเคราะหมากพอ การพูด การฟง การอาน การเขียน ก็พลอยบกพรองไปดวย ดังนั้น จะเห็นวาทักษะในการคิด
ควรจะสงเสริมใหมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพสังคมปจจุบันมีสื่อสารมวลชนมากมายกวางขวางหลายแบบ หากผูที่
ไดพบเห็นไมไดใชความคิดพินิจพิจารณาในการอานก็อาจจะตกเปนเหยื่อในทางที่ผิดได (วีณา วีสเพ็ญ. 2535: 149)
จากการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ที่ผานมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2558 โดยเฉพาะเรื่องการอานเชิงวิเคราะหนั้น
ผลสัมฤทธิ์ในมาตรฐานนี้ต่ํา ไดรอยละ 76.75 ซึ่งเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 80 (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร. 2558: 20) และจากผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (2554: 51) พบวา มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนไดระดับพอใช สาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับคอนขางต่ํา หรือระดับพอใช ก็เนื่องมาจากนักเรียนขาดทักษะในการอาน ไมสนใจ
รักการอาน เนื่องจากอา นแลวไมเขา ใจไมสามารถจับใจความสําคัญได ไม สามารถสรุป ประเด็นสําคั ญของเรื่องได
ไมสามารถแยกความรู ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นได ไมสามารถแยกใจความสําคัญกับใจความสําคัญรองได ไมสามารถ
สรุปขอคิดเพื่อการนําไปประยุกตใชได รูสึกวาการอานเปนเรื่องที่ยากลําบาก และนาเบื่อหนาย
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จากแนวคิดดังกลาวพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู จะสามารถ
แกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารได ผูวิจัยจึงไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรู เพื่อใชในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห ประกอบการจัดการเรียนรู
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบ
การจัดการเรียนรู ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นิยามศัพทเฉพาะ
แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง สื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยนํามาใชในการประกอบการจัดการ
เรียนรูในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ และมีทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถนําความรูไปใชแกปญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียนทําใหการจัดการ
เรียนรูบรรลุผลตามเปาหมายของการเรียนรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดานการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้น
การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการอานเพื่อประเมินสิ่งที่อาน ตัดสินวาถูกหรือผิด หรือ
หาคุณคาในสิ่งที่อาน หาความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น หาขอแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับจินตนาการ
หรือสามารถบอกไดวาขอความใดเปนขอความที่แสดงถึงการใหโฆษณาชวนเชื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะ
การอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรูซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูจากการใช
แบบฝกทั กษะการอานเชิงวิเคราะห ประกอบการจัด การเรีย นรู ซึ่ง วัดไดจ ากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ภายหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะห

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1689

24 มีนาคม 2560

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- การจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะ
การอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรู

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะห
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใช
แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบ
การจัดการเรียนรู

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หองเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จํานวนนักเรียน 24 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 11 แผน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต 4.33-5.00 โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.73 หมายความวา มีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะห แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ขอ มีคาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต 0.27-0.80 และคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.80
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห
ประกอบการจัดการเรียนรู จํานวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนก
รายขอ ตั้งแต 0.60-0.92 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.95
การดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test
Post-test Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดําเนินการทดลอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้น กอ นทดลองสอน เป นขั้ น ที่ผูวิจั ย เตรี ยมความพร อมเพื่อ สร า งความคุ นเคยกั บนั ก เรี ย น
กลุมเปาหมาย โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรูตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรูแลวทําการทดสอบกอนเรียน
กับนักเรียน โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะห ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2. ขั้น ทดลอง ผูวิ จั ยดํ า เนิ น การจัด การเรีย นรูจ ากการใช แบบฝก ทั กษะการอา นเชิ ง วิเ คราะห
ประกอบการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 11 แผน ใชเวลา
ในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 11 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่
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26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลาในการสอนรวม 11 ชั่วโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (สอน
นอกเวลาเรียน)
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิง
วิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหไปทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการอานเชิงวิ เคราะหฉบับ เดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน แลวนํ า
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการ
เรียนรูไปสอบถามนักเรียน
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเปรีย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการอ านเชิง วิ เคราะหข องนั ก เรี ย นระดับ ชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปที่ 1
ระหวางกอนเรียนกับหลั งเรียนจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเ คราะห ประกอบการจั ดการเรียนรู โดยใชวิ ธี
Wilcoxon Signed-Ranks Test
2. การศึ กษาความพึ งพอใจตอ การจั ด การเรี ยนรู จ ากการใช แ บบฝ ก ทั กษะการอ า นเชิ ง วิ เคราะห
ประกอบการจัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเ คราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ได แก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสั มฤทธิ์ ทางการอ านเชิง วิเ คราะห ของนัก เรี ยนระดับชั้ นมั ธยมศึก ษาปที่ 1 ระหวา งกอ นเรีย นกั บ
หลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรู สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการ
เรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรูมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนเรียนกับ
หลังเรียนจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรูสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้น มีความกาวหนาทางการเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
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กับงานวิจัย ชุลีพร พินิจพล (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานเชิงวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
โดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วันดี เสารแดน (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใช
แบบฝ กทัก ษะการอ านเชิ งวิเ คราะหจ ากนิท านพื้ นบา น โรงเรี ยนป าขนุ นเจริญวิท ยา สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนหลังเรียนของผูเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานเชิงวิเคราะหจากนิทานพื้นบาน จํานวน 6 ชุด พบวาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจต อการจัดการเรี ยนรูจากการใช แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการ
จัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะ
การอานเชิงวิเคราะหโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูจากการใชแบบ
ฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหมีการเรียนรูที่คอยๆ พัฒนาทีละขั้นจากงายไปหายาก มีรูปแบบที่สวยงาม มีภาพประกอบ
แตละเลม กิจกรรมการเรียนรู เราใหอยากทํา และนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ดวงมาลา จาริชานนท (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอาน
เพื่อฝกการคิดวิเคราะหดวยแบบฝกทักษะ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาคนควา พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การอานเพื่อฝกการคิดวิเคราะหดวยแบบฝกทักษะ อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ พนาไพร ปวนฉิมพลี
(2551: 106-109) ไดศึกษาผลการเรียนรูภาษาไทยดวยการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใช
แบบฝกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุมรวมมือแบบ STAD ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จากการใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหประกอบการจัดการเรียนรู สรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการนําแบบฝ กทักษะการอานเชิงวิเคราะหไ ปใชครูผูสอนกลุ มสาระการเรีย นรูภาษาไทยตอ ง
ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู และสอนเนื้อหาสาระกอนแลวใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห ขณะที่
นักเรียนทําแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหครูตองคอยดูแล ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนชา
เมื่อนักเรียนทําแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหเสร็จและทําแบบทดสอบทายเลมเสร็จครูตองตรวจผลงานแจงให
นักเรียนทราบและแกไขขอบกพรองทันทีที่พบ เพื่อใหนักเรียนเขาใจไดถูกตอง และเปนพื้นฐานในการเรียนตอไป
2. กอนการเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห ครูควรทดสอบทักษะการอานของนักเรียน
กอนวานักเรียนสามารถใชทักษะการอานในการศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1692

24 มีนาคม 2560

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห และเทคนิควิธีการ
อื่นๆ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระอื่นๆ และระดับชั้นอื่น
2. ครูผูสอนควรนําแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใชในโรงเรียนอื่นเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป
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NBUE039: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND LEARNING
ORGANIZATION OF TEACHERS IN KOH KAEW SCHOOL CLUSTER UNDER THE
RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
วิทวัช ตู้จันโต 1 ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน จานวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likeart) มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบั บ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี ด้านการคานึงถึงเอกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นเชาวน์
ปัญญา
2. องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ใ นสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในกลุ่ ม เกาะแก้ ว สัง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ และด้านการมีรูปแบบความคิด
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าสหสัมพันธ์ (r) มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการกระตุ้น
เชาวน์ปัญญา ด้านการคานึงถึงเอกบุคคล ด้านการสร้างบารมี และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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Abstract
Purposes of this research were to study the relationship between transformational leadership
and learning organization of teachers in koh kaew school cluster under the Rayong primary educational
service area office 1.Themathod of the study is a sample cluster. The data were collected by means of
questionaire, 5 rating scales. The reliability of questionnaire is .96 and analyzed by statistics: average,
standard deviation and correlation coefficient.
The research found that;
1. The transformational leadership of school administrator in koh kaew school cluster
under The Rayong primary educational service area office 1. Generally grated “high” considering each
aspect, it ranked in high level of the average value ranking in order were charisma leadership,
individualized consideration, and intellectual stimulation.
2. The learning organization in koh kaew schools cluster under the Rayong primary
educational service area office 1. Generally grated “high” considering each aspect ,it ranked in high level
of the average value ranking in order were shared vision, team learning, personal mastery, systems
thinking, and mental models.
3. The relationship between transformational leadership of school administrator and
learning organization of teachers in koh kaew schools cluster under the Rayong primary educational
service area office 1. Were positively relation at .01 levels. Considering each aspect, the aspect ranked in
high level of the average value ranking in order were intellectual stimulation, individualized consideration,
charisma leadership, and inspiration motivation.
Keywords: transformational leadership
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กลุ่ ม โรงเรี ย นเกาะแก้ ว เป็ น โรงเรี ย นที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีมาตรฐานอยู่ในระดับค่อนข้างต่า จากรายงานการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนในกลุ่มเกาะแก้ว ปีการศึกษา 2558 ได้ค่าเฉลี่ย 41.07 (สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1. 2558)
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่อศึกษาความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ มเกาะแก้ว สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหาร
1. การสร้างบารมี
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา
4. การคานึงถึงเอกบุคคล

องค์กรแห่งการเรียนรู้
1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้
2. การมีรูปแบบความคิด
3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
5. การคิดอย่างเป็นระบบ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีอุ ดมการณ์และค่านิยมที่ดี พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น มี
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ศักยภาพมากขึ้น ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักในภารกิจของโรงเรียน มีความสามัคคีกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
1.1 การสร้างบารมี (Charisma Leadership) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่
เชื่อถือ ยกย่อง ศรัทธาไว้วางใจและทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่ อได้ร่วมงานกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร
ต้อง มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้บุคลากรผู้ร่วมงานยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง เป็นที่ประทับใจ
สามารถนาพาบุคลากรเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนประพฤติตน
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับบุคลากรในโรงเรียนโดยแสดงออกด้วยความกระตือรือร้นในการสร้างและสื่อ
ความหวังอย่างชัดเจน ทาให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสาเร็จ
1.3 การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้
บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทาให้บุคลากรช่วยกันคิดหาแนวทางใหม่ๆ มา
แก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม กระตุ้นให้มี การคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีระบบแบบแผน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนมุมมองของปัญหา ส่งเสริมการใช้เหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียน
1.4 การคานึงเอกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะใน
การวินิจฉัยบุคลากรในโรงเรียน โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก ดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ทาให้
บุคลากรในโรงเรียนรู้สึกมีคุณค่า ผู้บริหารพยายามเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยตน
จะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนา สนับสนุนช่วยให้มีความก้าวหน้าในการทางานที่รับผิดชอบ
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง สภาพของโรงเรียนที่เอื้อให้บุคลากรทุกคน
มีโอกาสได้พัฒนาตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา โดยใช้แนวทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะนาโรงเรียนไปสู่แนว
ทางการพัฒนาที่มีความยั่งยืนและเต็มไปด้วยจิตสานึกที่ดีของบุคลากรทุกคน ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 การเป็นบุค คลที่ รอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง โรงเรี ยนมี การส่ งเสริ มให้ บุคลากรใน
โรงเรียน มีความเป็นนายของตนเอง มีความเป็นตนเองสูง ส่วนเสริมการเรียนรู้ในลักษณะต่อเนื่องเพื่อขยายและเพิ่ม
ความสามารถให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่ศึกษาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
2.2 การมีรูปแบบความคิด (Mental Models) หมายถึง โรงเรียนมีการส่งเสริม แบบแผนทางจิตสานึก
ของบุคลากรในโรงเรียนให้มีสติที่เอื้อต่อการสะท้อนภาพที่ชัดเจน และ มีการจาแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุง
ความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการทาความเข้าใจวิธีการที่จะสร้างความกระจ่าง
ชัด เพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือวิธีการที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ได้อย่างเหมาะสม
2.3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) หมายถึง โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน
ได้มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงวิสัยทัศน์ของแต่ละคนออกมา แล้ว
จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง อันเป็นเครื่องมือที่จะนาไปสู่การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง
2.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การที่โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาความรู้ ตลอดจน การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยลดลักษณะที่ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบงาแนวความคิดของบุคคลอื่นออกไป และ
กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางภายในทีม
2.5 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) หมายถึง การที่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุ คลากรใน
โรงเรียนได้มีวิธีการคิด การอธิบายและการทาความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ นด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราว
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
3. ขนาดโรงเรี ย น หมายถึ ง การจั ด ขนาดของโรงเรี ย นตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า 120 คน
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียน 120- 300 คน
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน ขึ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเกาะแก้ว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 16 โรงเรียน จานวน 171 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้เกณฑ์กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของเครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 108) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ตามขนาดโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 123 คน ดังตาราง 1
ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่
รวม

ประชากร
16
52
103
171

กลุ่มตัวอย่าง
11
36
76
123

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจากแนวคิดของ
แบสและอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543: 22) ใน 4 ด้าน และร่างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของเซนเจ (Senge. 1990) ใน 5 ด้าน ภายใต้การแนะนาของ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษา
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3. นาร่างแบบสอบถามเสนอต่อประธานและกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ครอบคลุม
เนื้อหาและการใช้ภาษา
4. น าแบบสอบถามที่ สร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity)
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อประธานและกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้องและเหมาะสม
6. นาแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับข้าราชการครูโรงเรียน
วัดท่าเรือที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ แบบเพี ย ร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ห า
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ .964
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วนาไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นาทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นอร์ ท กรุ ง เทพ ถึ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในกลุ่ ม เกาะแก้ ว สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยองเขต1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และครบตามจานวนที่
สามารถใช้ในการทาวิจัยใด้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มเกาะแก้ว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดั บที่ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายด้าน

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1.
2.
3.
4.

ด้านการสร้างบารมี
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา
ด้านการคานึงถึงเอกบุคคล
รวม

.

n = 123
S.D.

ระดับ

4.08
4.05
3.99
4.07
4.04

.58
.53
.55
.55
.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2
3
4
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จากตาราง 2 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มเกาะแก้ ว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  =4.04, S.D.=0.49) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การสร้างบารมี (  =4.08, S.D.=0.58) ด้านการคานึงถึงเอกบุคคล  =4.07, S.D.=0.55) ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ (  =4.05, S.D.=0.53) และด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (  =3.99, S.D.=0.55)
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับและอันดับที่ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้วสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน

องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้
ด้านการมีรูปแบบความคิด
ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
รวม

.

n = 123
S.D.

ระดับ

4.07
3.99
4.17
4.10
4.07
4.08

.51
.49
.55
.46
.50
.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
4
5
1
2
3

จากตาราง 3 พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก (  =4.08, S.D.=0.43) โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (  =4.17, S.D.=0.55) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (  =4.10, S.D.=0.46) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
(  =4.07, S.D.=0.50) ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ (  =4.07, S.D.=0.51) และด้านการมีรูปแบบความคิด (  =
3.99, S.D.=0.49)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1
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ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
ของบริหาร
สถานศึกษา
X1
X1
X1
X1
X
**p < .01

Y1
r

p

.565*
.594*
.677*
.583*
.688*

.000
.000
.000
.000
.000

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
Y2
Y3
Y4
Y5
r
p
r
p
r
p
r
p
.613*
.596*
.688*
.604*
.712*

.000
.000
.000
.000
.000

.726*
.584*
.718*
.627*
.758*

.000
.000
.000
.000
.000

.610*
.592*
.669*
.695*
.731*

.000
.000
.000
.000
.000

.626*
.537*
.579*
.690*
.694*

.000
.000
.000
.000
.000

Y
r

p

.743*
.684*
.786*
.753*
.845*

.000
.000
.000
.000
.000

จากตาราง 4 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว
สังกั ดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาระยอง เขต 1 มีความสัมพั นธ์ กับองค์ กรแห่ง การเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงลาดับจากค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันรายด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ด้ านการคานึงถึงเอกบุคคล ด้านการสร้าง
บารมีและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
อภิปรายผล
จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี ด้านการคานึงถึงเอกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา
ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื่องด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้มีนโยบายให้มี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีการจัดประชุม จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน อย่างสม่าเสมอ มีความรับผิดชอบทางาน
อย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับสานักงานเขตได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้น
นาในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคมอาเซียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1. 2556) ดังนั้น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จึงอยู่
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ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาจากองค์กรอื่นๆ ดังนี้ วรรณี หิรัญญากร
(2546) ได้ศึ กษาเรื่องความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริหารกับ สุขภาพองค์กรโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียง 3 อันดับแรก คือ
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็ นทีม ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
การมีรูปแบบความคิด ทั้งนี้ เนื่องจากเพราะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ กาหนด
นโยบาย มีการกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา จัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายหลักคือประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน ได้รับ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1. 2556) ผู้บริหารรู้จักปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด แนว
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ กระแสสังคมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
ตลอดจนปฏิรูปการศึกษา เป็นผู้มุ่งความสาเร็จของงาน สร้างความรู้สึกให้ทุกคนมีความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ระดับภาวะผู้นาจากองค์กรอื่นๆ ดังนี้ ศิริพร จินดาพงษ์ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร
องค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า พฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ยุรดา อรรถธนสาร (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้ของครูในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การศึกษาระดับพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น
เชาวน์ปัญญา ด้านการคานึงถึงเอกบุคคล โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ท่ามกลางสภาวะทาง
สังคม เศรษฐกิจเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ในยุคการแข่งขันการปฏิรูปการศึกษา สังคม
กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเกาะแก้วต้องเปลี่ยนการบริหารแบบเดิมมาเป็นการ
บริหารแนวคิดใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชชารัช เนาวรัตน์ (2552: 85–87) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าหากผู้บริหาร
โรงเรียนมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก องค์กรแห่งการเรียนรู้ก็อยู่ในระดับมากด้วย ซึ่งภาวะผู้นาของ
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ผู้บริหารโรงเรียนมีความสาคัญต่อโรงเรียนเป็นอันมาก มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียนทั้งรายบุคคลและ
ราย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาแสวงหาแนวทางหรือ
วิธีพัฒนาการเรียนการสอนให้สูงขึ้นเต็มศักยภาพ คิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อส่งผลถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานศึกษา
2. การพัฒนาองค์ กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ และ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนาด้านนี้ให้สูงขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงความคิดที่เปิดกว้างให้กับ บุคลากร มีคะแนนเฉลี่ยระดั บสูง และอยู่ในอันดับสุดท้าย ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบัน
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมส่วนตัวของบุคลากรส่งผลต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสาเร็จ
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญและพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญาและด้านการคานึงถึงเอกบุคคล ให้มีทักษะในการเป็นภาวะ
ผู้นาที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนสังกัดอื่นๆ
2. ควรศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ส่งผลการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น
ความผูกพันในองค์กร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นต้น
3. ควรศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงด้ า นการสร้ า งบารมี ที่ มี ผ ลต่ อ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับมาก เพื่อใช้เป็นประโยชน์ ในการบริหารสถานศึกษาครั้งต่อไป
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NBUE040: ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาของเขต
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
THE SATISFACTION OF GOVERNMENT TEACHERS ON ACADEMIC ADMINISTRATION
OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS IN THAMUANG, KANCHANABURI AFFILIATED WITH
THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1, KANCHANABURI
กานดา เซี่ยงฝุง 1 ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาของเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของเขตอาเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คื อ ข้าราชการครูสายผู้สอน เขตอาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้าราชการครู เขตอาเภอท่า ม่ว ง จั งหวัด กาญจนบุรี สานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กาญจนบุรี เขต 1 มีความพึงพอใจในต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.05, S.D. = 0.81) ด้านการบริหารงานทั่วไป ( X = 3.12, S.D. = 0.81) มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก
รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ( X = 3.05, S.D. = 0.04) ด้านการบริหารงบประมาณ ( X = 3.02,
S.D. = 0.07) ด้านการบริหารงานบุคคล ( X = 3.00, S.D. = 0.06) ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของ
เขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จาแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการ
บริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน
ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ
และด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารงานวิชาการและ
ด้านการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
This research aims to study and compare the satisfaction of government teachers on academic
administration of the school administrators in ThaMuang, Kanchanaburi; that affiliated with the primary
educational service area office 1, Kanchanaburi, divided by education level and teaching experience.
152 samples are government teachers in ThaMuang, Kanchanaburi. Questionnaire was used to gather
the information. The information analysis techniques are percentage, mean, Standard Deviation, and
t-test.
From the results:
1. Overall, government teachers in ThaMuang, Kanchanaburi, that is affiliate with the primary
educational service area office 1, Kanchanaburi, satisfied on academic administration of the school
administrators, in the “Satisfied” level ( X = 3.05, S.D. = 0.81). The highest score is “General management”
( X = 3.12, S.D. = 0.81), then, “Educational administration” ( X = 3.05, S.D. = 0.04), and “Financial
management” ( X = 3.02, S.D. = 0.07), respectively. And the lowest is “Personnel administration” ( X =
3.00, S.D. = 0.06).
2. The government teachers’ satisfaction comparison on academic administration of the
school administrators, in ThaMuang, Kanchanaburi, that is affiliate with the primary educational service
area office 1, Kanchanaburi that was divided by education level and experience, found that, in the
“Educational administration”, “Financial management”, and “General management” are significantly
different at .05, except in “Personnel administration”.
The government teachers’ satisfaction comparison that was divided by experience, found
that, in the “Financial management” and “General management”, are significantly different at .05, except
in “Educational administration” and “Personnel administration”.
Keywords: ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(4) ก่อให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย
9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน คือ มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา (2) มีการกระจายอานาจไปยัง
เขตพื้นที่ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่นในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และ/
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หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการเลขานุการสถานศึกษา
(กรมวิชาการ. 2546: 24-25)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึง การกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
ทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก
ดูแลคนพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไปของสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน แต่งตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อการดาเนินงานที่เห็นสมควรปฏิบัติการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหรือสถานศึกษานั้น (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 1-4)
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (สานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน). 2551: 38) ประสิทธิภาพของโรงเรียนเกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
รอบๆ ตัวผู้เรียน ตัวผู้เรียนที่เอื้อต่อการเรีย นรู้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ เอกสาร สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอและมีทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นคุณค่า
ของการดารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิด
การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระบบสังคมรูปนัยที่
จะต้องจัดความสัมพันธ์ภายนอกกับกระบวนการภายในองค์การให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของ
สังคม ระบบของโรงเรียนจะมั่นคงก็ต่อเมื่อสร้างผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสั งคม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และสามารถสร้างความพึงพอใจในการทางานของครู
(ยุกตนันท์ หวานฉ่า. 2555: 2) ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสาคัญ ภายใต้ข้อจากัด
ของการบริหารโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่กาหนด คือ การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน มีฐานะเป็นนักบริหาร มีหน้าที่ทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นผู้มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (พิมพรรณ สุริโย. 2552: 27)
นอกจากนี้ (นิเซ็ง แวดาโอะ. 2556: 1) สถานศึกษานับเป็นหน่วยงานสาคัญของการบริหารจัดการศึกษาเพราะมี ความ
ใกล้ชิดกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา
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การจัดระบบการบริหารงานในสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบนั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ที่จะทาให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้
การด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาเขตอ าเภอท่ า ม่ว ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี สานั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บริหาร
สถานสถานศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทั่วไป พบว่า การปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานในสถานศึกษาบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ
ขาดการสร้างขวัญกาลังใจ และประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน รวมถึงสภาพสถานศึกษาที่มีจานวนข้าราชการ
ครูน้อย ทาให้ครูต้องรับภาระงานหลายด้านจึงทาให้การบริหารไม่ประสบผลสาเร็จเท่ าที่ควร จากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาของเขต
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของเขต
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของ
เขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จาแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรัก ชอบ ในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง
ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การ
ดาเนินงานประสบความสาเร็จ
ด้านการบริหารวิชาการ ประกอบด้วยงาน 20 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็น การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยงาน 22 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอ
ตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2) การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยตรง 3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 7) การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 9) การปฏิบัติงาน
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 11) การ
วางแผนพัสดุ 12) การกาหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 13) การพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ 14) การจัดหาพัสดุ 15) การควบคุมดูแล บารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ 16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 17) การเบิกเงินจากคลัง 18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจ่ายเงิน 19) การนาเงินส่งคลัง 20) การจัดทาบัญชีการเงิน 21) การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22) การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยงาน 20 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนอัตรากาลัง 2) การจัดสรร
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา 3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 4) การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6) การลาทุกประเภท
7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ 9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 10) การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ 11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 12)
การออกจากราชการ 13) การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ 14) การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19) การริเริ่ม
ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงาน 22 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 8) การดาเนินงานธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 10) การจัดทาสามะโนผู้เรียน
11) การรับนักเรียน 12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 13) การประสานการ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา15) การทัศนศึกษา 16)
งานกิจการนักเรียน 17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 22) แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
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ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนในเขตอาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป จาแนก
ตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานของข้าราชการครูของเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ในลักษณะของการศึกษาเปรียบเทียบเชิงเหตุ
และผล (Casual-Comparative Study) โดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูของเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 249 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้าราชการครูของเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
Krejcie; & Morgan (1970: 607) ได้กลุ่มตัวอย่างข้าราชการครู จานวน 152 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครู 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ สารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดข้อมูลที่จะใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ครอบคลุมตัวแปรต่างๆ ที่ทาวิจัย
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3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูของเขต
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
4. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง
5. ปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน วิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) โดยคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence: IOC)
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อคาถามกับเนื้อหาหรือ IOC ระหว่าง 0.8-1.00
6. รวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงเชี่ยวชาญ นามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ตามข้อเสนอแนะ และเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แล้วจัดทา
แบบสอบถามให้ถูกต้องอีกครั้ง
7. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลอง (Try-out) ใช้กับข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1974) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ .97
8. นาผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงและจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ตามความเห็นของ
อาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ แล้วจัดพิมพ์ จานวน 152 ชุด นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา
2. นาแบบสอบถามที่ จั ด ทาขึ้ น ไปด าเนิ นการเก็บ ข้ อ มูลกั บ ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา โดยชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยให้ทราบและขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากแสดงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์
3. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดไปลงรหัส
4. การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาต้องนามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อคาถามทุกรายการ สามารถนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละตอน ดังนี้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
(t-test)
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สรุปผลการวิจัย
1. ข้าราชการครูเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ที่จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10 ปี รองลงมามีประสบการณ์ในการทางาน 11 ปี ขึ้นไป ตามลาดับ ดังตาราง
ตาราง 1 (n = 152)
รายการ

ข้าราชการครู
จานวน (คน)
ร้อยละ

1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

112
40
152

73.68
26.32
100

รวม

86
66
152

56.58
43.42
100

2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี
2.2 ประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป

2. ข้าราชการครูเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคล ตามลาดับ ดังตาราง
ตาราง 2 (n = 152)
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
X

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม

3.05
3.02
3.00
3.12
3.05

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
0.04
มาก
0.07
มาก
0.06
มาก
0.81
มาก
0.81
มาก
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3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของ
เขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จาแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การทางาน จากผลการศึกษา พบว่า
3.1 ข้าราชการครูเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยจาแนกตามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวม
พบว่าความพึงพอใจต่างกัน คือ มีความพึงพอใจด้านการบริหารงานทั่วไปสูงสุด รองลงมาเป็นการบริหารงานวิชาการ
รองลงมาเป็นการการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ตามลาดับ
ดังตาราง
ตาราง 3 (n = 152)
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ปริญญาตรี
(n = 112)
S.D.
X
3.02
0.79
3.00
0.07
2.99
0.84
3.05
0.74
3.02
0.61

สูงกว่าปริญญาตรี
(n = 40)
S.D.
X
3.12
0.80
3.06
0.78
3.04
0.77
3.32
0.85
3.14
0.80

t

Sig

1.67*
2.19*
1.09
4.27*
2.30*

.05
.02
.14
.00
.05
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3.2 ข้าราชการครูเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยจาแนกตามประสบการณ์การทางานต่ากว่า 10 ปี และประสบการณ์การในการทางาน 11 ปี
ขึ้นไปนั้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ดังตาราง
ตาราง 4 (n = 152)
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประสบการณ์
ต่ากว่า 10 ปี
(n = 86)
S.D.
X
3.05
0.07
2.98
0.84
2.98
0.09
3.06
0.09
3.02
0.27

ประสบการณ์
11 ปี ขึ้นไป
(n = 66)
S.D.
X
3.06
0.77
3.08
0.77
3.35
0.78
3.21
0.84
3.18
0.79

t

Sig

0.29
2.47*
-0.81
2.27*
1.06

.39
.01
1.00
.01
.35

อภิปรายผล
ความพึงพอใจของข้าราชการครูมตี ่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจของข้าราชการครูมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของเขตท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน ความรู้ความสามารถ มีทักษะความเป็นผู้นา ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
และการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและเกิดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมองหมาย มีผลทาให้งาน
บรรลุผลสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ (2553: 92) ได้ทาการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่
มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ของเขตอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จาแนกดังนี้
2.1 จาแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน ข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีอาจเป็นเพราะข้าราชการครูมีโลกทัศน์ที่กว้างมากกว่าข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี
มีความสามารถ เข้าใจแนวนโยบายการปฏิบัติงานได้ดีกว่าครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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ตลอดจนมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตนเองมากกว่า ระดับการศึกษาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหากบุคลากรมีระดับการศึกษาในระดับที่เหมาะสมตามความ
ต้องการขององค์กรก็จะส่งผลให้การพัฒนาองค์การมีประสิทธิภาพขึ้นตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกุล
ฉวีวรรณ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบารุงปัญญา
อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูนักเรียนที่มีสถานภาพ
ต่างกันในระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะข้าราชการครู
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้กับครูตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน การมอบหมายงานที่เป็นภารกิจสาคัญของ
โรงเรียนหรืองานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโรงเรียน ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง
เป็นหัวหน้างาน หรือไปปฏิบัติงานที่มีความยากหรือซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยครูที่มีคุณวุฒิเฉพาะด้าน ทาให้ครูมีความ
พึงพอใจ สอดคล้องงานวิจัยของ สุนิสา วงศ์สุนพรัตน์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนเอกชน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้มีดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ข้าราชการครูมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในประชุมหรืออบรมข้าราชการครู เพื่อให้มีเกิดความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การประเมินผล
การเรียนรู้ ตลอดจนได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูใช้จัดทาแผน
การใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินการ และ
รวมถึงเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูแสดงความคิดเห็นดูแล ตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นระบบ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็น ความ
รับผิดชอบและขอบข่ายงานของโรงเรียน ส่งเสริ มให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูเข้าสู่วิทยฐานะและ
ขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตลอดจนมีการยกย่องชมเชย ให้กาลังใจ เมื่อครูประสบปัญหา และพิจารณาความดี
ความชอบด้วยความยุติธรรม
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่ วมในการวางแผนการ
ควบคุมภายในโรงเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่และบริการของโรงเรียน
5. จากผลการวิจัยผู้บริหารโรงเรียนควรนาหลักการและการบริหารไปใช้ในการบริหารงาน เช่น
ผู้บริหารต้องสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้ความสาคัญกับข้าราชการครูเท่าเทียมกัน มีวิธีการทางาน รวมทั้ง
แนวคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ มีการดาเนินงานเพื่อมุ่งประโยชน์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไปมีดังต่อไปนี้
1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรควิธีการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
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NBUE041: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
THE DEVELOPMENT OF EXERCISE ON SPELLING THE WORD MARK DICTATE FOR
PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS
อรอนงค์ ทรงกลด *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียน
สะกดคาตัว การันต์ก่ อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาตัวการั นต์ สาหรับ นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแซรไปร อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ จานวน
12 แผน แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 12 ชุด แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างโดยใช้ขนาดของผล (Effect Size)
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการั นต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.12/83.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 2) ความสามารถทางการเขียนสะกดคา
ตัวการันต์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด (γ  .50) โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ: การเขียนสะกดคาตัวการันต์
Abstract
The purpose of this research was to 1) study the effective of exercise on spelling the word Mark
Dictate for Prathomsuksa 4 students 2) to compare the Writing Ability of Words with Mark Dictate before
and after having exercise on spelling the word Mark Dictate for Prathomsuksa 4students. The study
population, Prathomsuksa 4 students in Bansaeprai school, Phusiing District, SisaKet Province, 24weve
waed in this study. The instruments wsed in this study were 12 learning plans, 12 exercise on spelling,
and the 30 items achievement (test pretest-posttest) The statistics word to analyse data were percentage,
mean (µ), Standard Deviation (), and the Effect Size (γ).
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The findings of the study revealed the following: 1) The efteetiveness of the exercise on spelling
the word Mark Dictate for Prathomsuksa 4 students were 85.12/83.47. Which correspond with 80/80
provided criterion 2) The Writing Ability of Words with Mark Dictate after hawing exercise on spelling the
word Mark Dictate for Prathomsuksa 4 students, Learning pretest and posttest different criteria (γ  .50)
by were higher than before learning.
Keywords: ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ภาษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย ตลอดจนเพื่อใช้ในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ภาษายังเป็น
สิ่งที่ช่วยให้คนเรามีโอกาสแสวงหาความรู้มากยิ่งขึ้น และใช้เป็นสื่อกลาง ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติที่มีความสาคัญ
ต่อคนไทยทุกคน เราควรจะภูมิใจที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาเป็นของตัวเอง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าค่าที่บรรพชน
ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ สมควรที่จะอนุรักษ์เพื่อธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อ
สื่อสารความหมายจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง หรือจากบุคคลไปสู่สังคมอื่นๆ
ภาษาจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการติดต่อสื่อสารระหว่างคน ทาให้เกิดความสะดวกและเกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มิใช่หมายถึง การเรียนรู้เท่านั้น แต่หมายถึง การใช้ภาษาให้พัฒนาถูกต้อง
ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในปัจจุบันมักพบว่า มีการใช้ภาษาผิดพลาดและบกพร่องอยู่เสมอๆ
โดยเฉพาะใน Social network ที่มีการใช้คา การใช้สานวนภาษาที่ไม่เหมาะสม การใช้คาไม่ถูกกาลเทศะ การเขียน
ตัวสะกดตัวการันต์ การวางรูปวรรณยุกต์ผิดที่ การใช้ประโยคไม่ถูกต้อง รวมทั้งการลาดับความ ลาดับประโยค ดังนั้น
เราจึงควรหันมาให้ความสนใจและพัฒนาการเขียนให้มาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพื้นฐานความคิด และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาวิกฤติชาติ หลักสูตร
ได้เน้นเห็นความสาคัญ ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบด้วย สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู
และการพูด สาระหลักการใช้ภาษา สาระวรรณคดี และวรรณกรรม ด้านสาระการอ่าน และการเขียน นับว่าเป็นทักษะ
สาคัญยิ่งประการหนึ่งที่ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 21-22) และเนื่องจากการเขียนเป็นทักษะที่มีความ
สลับซับซ้อนกว่าทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน เพราะผู้ที่จะเขียนได้ดีก็ต่อเมื่อได้ฟังมาก อ่านมาก มีประสบการณ์
กว้างขวาง เพราะฉะนั้น นักเรียนที่เขียนได้ดีมักจะเป็นผู้ที่มีทักษะการพูดดี ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนสะกดคา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนคาในรูปแบบต่างๆ ถ้าได้มีการใช้กิจกรรม
การฝึกทักษะการเขียนสะกดคาและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่ายและช่วยเสริมแรง
ให้ผู้เรียนได้ประสบความสาเร็จในขั้นต้นๆ ก่อนนั้น จะทาให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นอยากจะเรียน
ในขั้นต่อๆ ไป เพราะกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนในขั้นต่อๆ ไป
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาเป็นกิจกรรมเสริมในแต่ละขั้นตอนของการสอนภาษา โดยครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้กิจกรรม
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน ตรงกับจุดประสงค์และให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอน ทักษะการเขียนเป็นการสื่อสารที่มีวิธีการซับซ้อนกว่าทักษะอื่น เพราะผู้ที่สามารถพูดและอ่านได้ดีจะช่วยให้
สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการออกมาทางด้านการเขียน เพื่อสื่ อความหมาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ทักษะการเขียนจัดได้ว่าเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสาคัญ
ดังนั้น การเขียนสะกดคาที่ถูกต้องจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนและใช้ภาษาไทย คนไทยทุกคนจึงควร
ตระหนักถึงความสาคัญของการเขียนสะกดคา พร้อมทั้งช่วยกันแก้ปัญหาการเขียนสะกดคาผิดและข้ อบกพร่องอย่าง
จริงจัง ถ้าเขียนสะกดคาผิดจะทาให้การสื่อสารผิดพลาดระหว่างผู้สื่อสาร และผู้รับสาร เพราะการเขียนสะกดคาผิด
ก็จะทาให้ความหมายเปลี่ยนไป ดังที่ กาชัย ทองหล่อ (2543: 160; อ้างถึงใน วรรณวิมล ประเสริฐสังข์. 2558: 25)
กล่าวถึงความสาคัญของการเขียนสะกดคาว่า ตัวอักษรเป็นเครื่องหมายใช้แทนคาพูด เพราะฉะนั้น การเขียนสะกดคา
จึงนับว่าเป็นความสาคัญส่วนหนึ่งในการใช้ภาษา ถ้าเขียนผิดความหมายจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายก็ได้
จากการประเมินผลสอบระดับชาติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2550 เฉลี่ยรวมทั้งประเทศยังต่ากว่า 50% ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2550 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ต่ากว่า 50% เช่นกัน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4. 2551: 2) ซึ่งปัจจุบันนักเรียน
ส่วนใหญ่มักจะเขียนหนังสือไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นเพราะการพิมพ์ที่ใช้ภาษาปากใน Social network ที่ทาให้ติดปาก
มากกว่า จึงทาให้เป็นการยึดหลักการเขียนแบบภาษาปากมากกว่า ดูได้จากการสะกดผิด การใช้หลักภาษาผิด การเขียน
ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย การเขียนสะกดคาเป็นปัญหาสาคัญต่อการแสดงออกทางการเขียนของเด็ก
เพราะเด็กไม่สามารถสะกดคาเขียนตามเจตนาของตนได้ ดังนั้น การเขียนผิดมาจากนักเรียนขาดหลักเกณฑ์ทางภาษา
และการฝึกฝนที่ถูกต้อง ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้นักเรียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ซึ่งมิได้เป็น
ผลเสียเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติด้วย ผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูผู้สอนต้องมีความตระหนัก และร่วมกันพิจารณาทบทวน หาแนวทางปฏิบัติ เพื่อที่จะรักษาความถูกต้องใน
การใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันล้าค่าของชาติอย่างจริงจังต่อไป
การฝึกทักษะการเขียนสะกดคาควรจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ มีวิธีการที่จะเร้าใจ จูงใจ
ให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการฝึกทักษะการเขียนสะกดคา นาเสนอข้อมูล หรือเนื้อหาสาระตามลาดับขั้น ตาม
ประเภท มีขั้นตอนให้ผู้เรียนหาคาตอบจากปัญหาแต่ละข้อ และบอกให้ผู้เรียนทราบทันทีว่าคาตอบถูกหรือผิด ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ขึ้น โดยได้พิจารณาดัดแปลง
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาเหล่านั้น ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วัย ความสนใจในการเขียนสะกดคาของนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยคิดว่า การที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคาได้ถูกต้องนั้น จะต้ องมุ่งแก้ไข
ในเรื่องของสื่อการเรียนและวิธีการสอนของครูเป็นสาคัญ การสอนโดยวิธีใช้แบบฝึกทักษะเป็นสื่อประกอบการสอนจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ครูผู้สอนควรจะได้นามาทดลอง
จากปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา โดยการจัดทาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถและทางการเขียนสะกดคาได้ดียิ่งขึ้น อันจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการเขียนสะกดคาของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารโดยการใช้ภาษาไทย และสามารถนาไปใช้พัฒนาทักษะการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนสะกดคาตัวการันต์ก่อนเรียนและหลังเรียน สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นิยามศัพท์เฉพาะ
การเขียนสะกดคา หมายถึง การเขียนโดยใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด และตัวสะกดการันต์
เรียบเรียงเป็นคาให้ถูกต้องและได้ความหมายตามพจนานุก รม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 เพื่อให้
สามารถออกเสียงได้ชัดเจน และสื่อความหมายได้ถูกต้อง
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ หมายถึง แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาที่มีตัวการันต์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยนาคาที่มีตัวการันต์จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ภาษาพาที เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และคาที่นักเรียนมักเขียนผิดโดยที่นักเรียนเคยใช้มาแล้วจากหนังสือเรียน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการปรับปรุงจาก
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน โดยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคามีกิจกรรม ดังนี้ นาตัวการันต์เติมลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง เขียนคาศัพท์จากคาอ่านให้เป็นคาที่ถูกต้อง จับคู่คาให้ตรงกับความหมาย เลือกคาที่กาหนดให้เติมลงใน
ประโยคให้ถูกต้องเหมาะสม
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีระดับประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกิดการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของจานวนคาตอบที่นักเรียนสามารถทาแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคาได้ถูกต้อง ซึ่งเรียกว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง ซึ่ง
เรียกว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ความสามารถทางการเขียนสะกดคาตัวการันต์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ได้จากการทา
แบบทดสอบการเขียนสะกดคา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ความสามารถทางการเขียนสะกดคาตัวการันต์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแซรไปร อาเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน
1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 12 แผน
2. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 12 ชุด
3. แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 30 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบทดสอบก่อนเรียน ไปทดสอบกับนักเรียน จานวน 24 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในชั่วโมง
ก่อนที่จะทาการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา
2. ดาเนินการทดลอง โดยการแนะนาชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงการเรียน คือ เรียนเนื้อหาก่อน
แล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด
3. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา ซึ่งกาหนด
เวลาในการสอนเนื้อหาหลักการสอนสะกดคา 20 นาที ทาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา 40 นาที วันละ 1 ชุด รวม
12 ชุด
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมไปทดสอบอีกครั้งในชั่วโมงถัดไป ใช้เวลา
1 ชั่วโมง
5. นาผลการทดสอบไปวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความสามารถทางการเขียนสะกดคาตัวการันต์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size) (Howell.
1992: 284)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์
80/80 ของ เผชิญ กิจระการ ซึ่งที่เลือก 80/80 เพราะโดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจามักใช้เกณฑ์นี้
4. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ขนาดของผล (Effect Size)
สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการัน ต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 85.12/83.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ความสามารถทางการเขียนสะกดคาตัวการันต์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด
(γ  .50) โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อภิปรายผล
จากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาตัวการันต์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 85.12/83.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
1.1 แบบฝึกได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและวิธีการที่เหมาะสม เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบ
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงนาประเด็นปัญหามาแก้ไข โดยการสร้างแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละชุด
มีองค์ประกอบ ดังนี้ คาชี้แจงในการใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน นอกจากนี้
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้าความสนใจให้กับนักเรียนไดฝึกทักษะอย่างซ้าๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย จึง
ทาให้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ รัตนาพร พากเพียร (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.27/89.56
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1.2 ผู้วิจัยได้นาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดคาตัวการันต์ มาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนและการสร้างแบบฝึกหัดให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยสร้าง
แบบฝึกหัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระดับคุณวุฒิ และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งหลักการที่นามาใช้เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จ นั่นคือ การนาหลักการเรียนรู้โดยการฝึกฝนหรือกระทาซ้าๆ กันหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเคยชิน และ
มีแบบฝึกหัดหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสนใจตลอดเวลาและไม่เบื่อหน่ายเมื่อทาแบบฝึกหัด ขณะเดียวกันก็ได้มีการ
สร้างแรงจูงใจในระหว่างการเรียนการสอนและการทาแบบฝึกหัด โดยจะฝึกให้เด็กเริ่มทาแบบฝึกหัดตั้งแต่ง่ายจนยาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อฝึกให้เด็กคิดอย่างมีระบบมากขึ้น และเมื่อเด็กมีประสบการณ์ในการทาแบบฝึกหัดมากขึ้นก็จะส่งผลให้
เด็กมีความรักในวิชาภาษาไทยและตั้งใจเรียนจนประสบความสาเร็จในที่สุด
2. ความสามารถทางการเขียนสะกดคาตัวการันต์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคาตัวการันต์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด
(γ  .50) โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เนื่องมาจาก
2.1 ผู้วิจัยได้ ยึดหลักการสอนการเขียนสะกดคาตัวการัน ต์ โดยฝึ กสอนเขี ยนตัวอัก ษรนับแต่
เริ่มแรกที่ไม่รู้ความหมายจนเด็กเข้าใจความหมายของคา มองเห็นรูปคาที่สะกด ฝึกลีลามือ ฝึกการวางท่าในการนั่ง
เขียนจับดินสอให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง การเว้นช่องไฟให้สวยงามและการรักษา
ระดับบรรทัด เขียนหนังสือให้มีหัว หัวไม่บอด ตัวอักษรให้โตเสมอกัน ลายมืออ่านง่าย เป็นระเบียบและสวยงาม ปลูกฝัง
นิสัยการเขียนที่ดี ที่เหมาะสม ไม่ขีดเขียนตามโต๊ะ ตามฝาผนัง ฝึกการคัดลายมือ ครูออกเสียงได้ถูกต้อง กาหนด
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ครูทาบัตรคายากให้นักเรียนศึกษา ฝึกการประสมคาด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการเตรียมความพร้อมและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
เลือกใช้วิธีการสอนเขียนสะกดคาที่เหมาะสมกับนักเรียนหลายวิธีด้วยกัน และสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายในการเรียน จึง
ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคาสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล ประเสริฐสังข์ (2558:
บทคัดย่อ) รัตนาพร พากเพียร (2554: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2.2 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนพบว่า นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ เอาใจใส
ในการเรียนการสอน เนื่องจากแบบฝึกทักษะได้ลาดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการฝึก ทาให้นักเรียนเกิดทักษะ รวมทั้ง
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เป็นสื่อการเรียนที่จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ และท้าทายความสามารถของ
นักเรียน ดังที่ สุรีพร กุณา (2541: 21; อ้างถึงใน รัตนาพร พากเพียร. 2554: 65) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะหรือแบบฝึกหัด
(Work Book) เป็นสื่อกลางที่จัดทาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทาความเข้าใจ และฝึกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้อง และ
เกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้แบบฝึกยังเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ครูทราบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากน้อย
เพียงใด แบบฝึกที่ดีนอกจากจะสนองความต้องการด้านความรู้แล้ว ยังมีผลทางด้านจิตใจด้วย แบบฝึกที่เหมาะสม
สาหรับเด็กแต่ละวัยจะช่วยให้เกิดความสาเร็จ เพลิ ดเพลินและภาคภูมิใจที่ทาได้ อีกทั้งยังส่งผลถึงการพัฒนาด้าน
กล้ามเนื้อประสาทสัมผัสอื่นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้นักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขั้นการฝึก เมื่อครูแจกแบบฝึกทักษะให้ นักเรียนจะสนใจทาตามกิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอน และพยายาม
หาคาตอบที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วทุกครั้ง ดังนั้น การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา จึงเป็นวิธีที่สามารถพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮาแคนซัน (Hakanson. 2001: 10;
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อ้างถึงใน วรรณวิมล ประเสริฐสังข์. 2558: 58) พบว่าการฝึกสะกดคาในบริบทของการเรียนของเราเองมีผลต่อความรู้
ทางการสะกดคาโดยรวมมากกว่าการฝึกสะกดคาที่แยกออกมาเดี่ยวๆ ถึงแม้ทั้งสองกลยุทธ์นั้นจะปรับปรุงความรู้ทาง
การสะกดคาโดยทั่วไปให้ดีขึ้นได้ก็ตาม นั่นแสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะมีส่วนช่วยให้การเขียนสะกดคาของนักเรียนดีขึ้น
เพราะนักเรียนได้มีโอกาสฝึกซ้าๆ หลายครั้งจนเกิดความชานาญและแม่นยา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนการฝึกครูควรฝึกวินัยให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาใบ
ความรู้ จากนั้นจึงลงมือทาแบบฝึก พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยทีละตอน
2. แบบฝึกการเขียนสะกดคาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถนาไปใช้สอนซ่อมเสริมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ที่มีปัญหาเรื่อง การเขียนสะกดคาที่มีตัวการันต์ได้ เพราะเนื้อหาเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยในสาระอื่นๆ ของวิชาภาษาไทย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคาตัวการันต์ โดยการพัฒนา
แบบฝึกการเขียนสะกดคาตัวการันต์กับแบบฝึกหัดท้ายแบบเรียน เพื่อจะไดปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการเขียน
สะกดคาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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NBUE043: การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตราด
THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL PACKAGE LISTENING AND SPEAKING IN
ENGLISH FOR PRATOMSUKSA 1 STUDENTS ANUBANTRAT SCHOOL
ฤทัย นาคะเนจร *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตราด อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จานวน
42 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน ชุด
กิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ จานวน 3 หน่วย แบบทดสอบวัดทักษะในการฟังภาษาอังกฤษเป็น
ข้อสอบชนิดเลือกตอบโดยใช้ภาพ 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเป็น
ข้อสอบชนิดเลือกพูดตอบโดยใช้ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบโดยใช้สถิติที่มีค่าความเชื่อมั่น (t-test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.19/82.14 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 2) ความสามารถในการฟังและ
พูดภาษา-อังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 1 ภายหลัง จากการใช้ ชุดกิ จกรรมทักษะการฟั งและการพู ด
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Abstract
The purpose of this research was to Development of an Instructional Package Listening and
Speaking in English for Pratomsuksa 1 Students to be effective as the 80/80 criterion, and to compare the
achievement before and after from Movement Activities by an Instructional Package Listening and
Speaking in English for Pratomsuksa 1 Students. The Sample consisted of Prathomsuksa 1/3 students in
Anubantrat School, Mhuang District, Trat Province, 42 persons by simple random sampling. The
instrument using Movement Activities Learning 5 plan, an Instructional Package Listening and Speaking
in English for Pratomsuksa 1 Students 3 unit, and the achievement test pretest-posttest 20 questions. The
analyses by Percent (p), mean ( X ), Standard Deviation (S.D.), and t-test.
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The findings of the study reveal the following: 1) The Instructional Package Listening and
Speaking in English for Pratomsuksa 1 Students were the average effect of 85.19./82.14, which
correspond with 80/80 provide criterion. 2) The achievement of Movement Activities by an Instructional
Package Listening and Speaking in English for Pratomsuksa 1 Students, posttest higher than before
learning were significantly at the .01 level.
Keywords: an Instructional Package Listening and Speaking in English
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมต้ องติดต่อพบปะเพื่อดาเนินกิจกรรมทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งในการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกันและกันในการศึกษาหาข้อมูลความรู้ และถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ แก่กัน ในด้านเศรษฐกิจ ภาษามีความจาเป็น
ยิ่งขึ้นในการเจรจาต่อรองด้านการค้าและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การรู้ภาษาต่างประเทศจะ
ช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชนชาติไทยและชนชาติอื่นเพราะมีความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละ
เชื้อชาติ ทาให้สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย
สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลก
การเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น เนื่องจากผู้เรียน ไม่ได้เรียนภาษาเพื่อ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติ ดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตาม
ความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพ การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
และเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่ดี ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาให้มากที่สุด ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ
และลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษา จึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะ
ทางภาษาและกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วยอันจะนาไปสู่การเรียนที่พึ่งตนเองได้
(Learner-Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งด้านภาษาต่างประเทศโดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งเป็นจุดหมายสาคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ (กรมวิชาการ. 2544: 1-2)
นโยบายการศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สองการที่จะให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งครูถือว่ามี
บทบาทสาคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น การสอนภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
และสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษการสร้างเจตคติที่ดีจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะเมื่อผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้เรียนย่อมแสวงหาความรู้ในสิ่งนั้นด้วยตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
ได้มาในสิ่งที่ตนสนใจ กล่าวโดยสรุป ครูต้องปฏิรูปการสอนของตน ผู้สอนควรมีคุณสมบัติทั้งในด้านส่วนตัวและด้าน
ความสามารถทางวิชาชีพ และที่ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา คือ สอนเด็กด้วยความรัก ความเมตตาถ่าย ทอดความรู้
อย่างเต็มความสามารถ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ในอันที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ผู้สอนจาเป็นที่จะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการสอน
วิธีสอนและแนวคิดทฤษฎี ซึ่งเป็นที่มาของวิธีสอนแบบต่างๆ วิธีสอนบางวิธีเป็นที่นิยมใช้กนั อยู่นาน บางวิธีถูกนามาใช้
เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็เสื่อมความนิยมไป การที่วิธีสอนแต่ละวิธีไม่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง มิใช่เพราะมีความ
ล้มเหลวในการปฏิบัติจริง แต่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงด้า นแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านจิตวิทยา ด้าน
ภาษาศาสตร์ และด้านการศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใน
ยุคสมัยต่างๆ ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักภาษาศาสตร์ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน
การเรียนการสอนภาษาหลายแนวทางที่ได้พัฒนาไปหลายรูปแบบตามยุคสมัย จนถึงแนวการสอนเพื่อการ
สื่อสารที่มีลักษณะเด่นชัด คือ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Center) การจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนว
การสอนเพื่อการสื่อสารมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการฝึกปฏิบัติ มีการนาภาษาไปใช้ได้จริงตามหน้าที่ของภาษา
ในการสื่อความหมาย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ จะมุ่งให้นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาให้มาก และให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้ต่างๆ (Learning Strategies) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีลีลาการเรียน
(Learning Styles) เป็นของตนเอง กลยุทธ์การเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์ในการสื่อสาร ทักษะการทา ทักษะการถาม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การประเมินตนเอง การวางแผนจัดการเรียนรู้ของตนเอง การใช้วิธีเรียน
แบบต่างๆ การทางานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ ได้เหมาะสมกับตนเองตามระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 18-19)
จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับเตรียมความพร้อม (Preparatory
Level) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตราด ปัญหาที่ผู้วิจัยได้ค้นพบ คือ นักเรียนติดการอ่านออกเสียงแบบไม่รู้
ตัวอักษรแล้วอ่านไปเรื่อยๆ ในตัวอักษรที่ออกเสียงยากๆ เช่น ตัว H นักเรียนส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น “เฮ็ดชุ” ปัญหาการพูด
ตามเพื่อนโดยไม่รู้ความหมายของประโยคนั้น รวมไปถึงการท่อง A-Z ได้ครบทั้ง 26 ตัว แต่ถ้าถามทีละตัว สุ่มถามทีละ
ตัวอักษรโดยไม่เรียงลาดับก็จะตอบไม่ได้ อีกทั้งในการพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาใหม่ที่ไม่คุ้นเคย นักเรียนบางคน
ไม่กล้าออกเสียงเพราะเกรงว่าจะผิด มีความเขินอาย ไม่จริงจังในการฝึกพูดแล้วก็ยังไม่สนใจที่จะฟังเพราะฟังแล้วไม่
เข้าใจ จึงไม่สนใจที่จะฝึกพูดหรือรับฟังเนื่องจากไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องเรียนทาให้กิจกรรมการเรียนการสอนดาเนิน
ไปอย่างอืดอาด มีบรรยากาศที่น่าเบื่อหน่าย นอกจากปัญหาด้านผู้เรียนดังกล่าวแล้ว ในด้านครูผู้สอนนั้นยังพบว่าครู
ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนน้อยมาก หรือแทบจะไม่ได้ใช้เลย ทาให้นักเรียนขาดทักษะการฟังแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ทากิจกรรมที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ให้นักเรียนนั่งฟังครู หรื อ่านตามครูเพียงอย่างเดียว นักเรียนจึงไม่มี
โอกาสได้พูด ได้แสดงออก ซึ่งเป็นการปิดกั้นทางด้านความคิดนักเรียนถูกบังคับให้นั่งอยู่กับที่ ไม่มีความสุขในการเรียน
นอกจากนั้นผู้สอนยังใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆ คือ ยึดหนังสือเรียนเพียงเล่มเดียว ยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง
จัดกิจกรรมซ้าๆ ไม่หลากหลาย อีกทั้งกิจกรรมก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นักเรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนในด้านทักษะ
การฟังและการพูดเท่าที่ควร ทาให้ขาดทักษะขาดประสบการณ์ ขาดความเชื่อมั่นและไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าที่จะ
พูดโต้ตอบจึงส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษล้มเหลว ไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลังจากที่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทาให้ผู้วิจัย มีความ
สนใจที่จะนาเอาชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมาแก้ปัญหา จึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
เป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งช่วยทาให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนอีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดอย่างถูกต้องในการ
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เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่ากิจชุดกิจกรรมช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ มีความสุขในการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร
นอกจากนี้ชุดกิจกรรมยังเป็นสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และช่วยให้ครูดาเนินการสอนไปตามลาดับขั้นตอน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้บางโอกาส
ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมสูงได้ ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545: 121) กล่าวว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ให้มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ดี เร้าความสนใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งที่กาลังศึกษา เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองและสังคม
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตราด โดยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนมีการพัฒนา
ด้านทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการใช้
ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดสื่อการสอนที่ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงปัญหาและความ
ต้องการในการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ที่นามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟังได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน เพราะผู้เรียนต้องเข้าใจสาระสาคัญจากสิ่งที่พูด อารมณ์และ
ความคิดเห็นของผู้พูด
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ถ้อยคาน้าเสียง
และอากัปกิริยา ท่าทาง เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังรับรู้ และเกิดการ
ตอบสนอง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เ ป็น การพั ฒนาชุด กิจ กรรมทั กษะการฟัง และการพู ดภาษาอัง กฤษ สาหรับ นัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลตราด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามากาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

พัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
2. ทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 6 ห้องเรียน จานวนนักเรียน
251 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 42 คน ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบโดยใช้ภาพ
3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบชนิดเลือกพูดตอบโดยใช้ภาพ
จานวน 20 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยชี้แจง วัตถุประสงค์ วิธีประเมินผลทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ จากการใช้ชุด
กิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1731

24 มีนาคม 2560

2. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-test) กั บ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จานวน 20 ข้อ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 แผน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง
4. ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 5 แผน โดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเหมือนก่อนเรียน
5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของทักษะในการพูดและฟังภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (t-test Dependent)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.19/82.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ชุ ด กิ จ กรรมทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.19./82.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
1.1 ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและวิธีการที่
เหมาะสม เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงนาประเด็นปัญหามาแก้ไข โดยการสร้าง
ชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ มีพัฒนาการทางภาษา โดยเฉพาะทักษะ
การฟังและการพูดที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้า
แสดงออก มีความสุขในการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสามรถของตนเอง และที่สาคัญคือ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
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เรียนภาษาอังกฤษ จึงทาให้ชุดกิจกรรมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชานนท์ ภาคภูมิพงศ์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องการสร้าง
ชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันเรื่อง “Everyday Activities” โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจาวันเรื่อง “Everyday Activities” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.24/81.45 และสนธยา พ่วงงามพันธ์ (2558:
บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง My food ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสาโรง (บางมด 2514) โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ให้สัมพันธ์กัน เรื่อง My food สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสาโรง (บางมด 2514) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.41/82.69 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1.2 ผู้วิจัยได้นาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างชุดกิจกรรมให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยสร้าง
ชุดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระดับคุณวุฒิ และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งหลักการที่นามาใช้เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จ นั่นคือ การนาหลักการเรียนรู้โดยการฝึกฝนหรือกระทาซ้าๆ กันหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเคยชิน และมี
แบบฝึกหัดหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสนใจตลอดเวลาและไม่เบื่อหน่ายเมื่อทาแบบฝึกหัด ขณะเดียวกันก็ได้มีการ
สร้างแรงจูงใจในระหว่างการเรียนการสอนและการทาแบบฝึกหัด โดยจะฝึกให้เด็กเริ่มทาแบบฝึกหัดตั้งแต่ง่ายจนยาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อฝึกให้เด็กคิดอย่างมีระบบมากขึ้น และเมื่อเด็กมีประสบการณ์ในการทาแบบฝึกหัดมากขึ้นก็จะส่งผลให้
เด็กมีความรักในวิชาอังกฤษและตั้งใจเรียนจนประสบความสาเร็จในที่สุด
1.3 ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ทิศนา แขมมณี (2545) และชัยยงค์ พรหมวงค์ (2545) และวิชัย วงศ์ใหญ่ (2525) โดยนามาประยุกต์เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 หลักการ ดังนี้ 1) ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคานึงถึง
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ 2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จาก
สื่อการสอนแบบต่างๆ ซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์ตามหน่วยการเรียน 3) ผลิตสื่อการสอนแบบประสม
ให้เป็นชุดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนจากการใช้สื่อเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผู้เรียน 4) ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนและนักเรียนกับสภาพแวดล้อมเดิม โดยนากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งนามาสู่การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดกิจกรรม และ 5) การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง
ได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง
2. ความสามารถในการใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01ทั้งนี้เป็นเพราะ
2.1 ผู้วิจัยได้ยึดหลักการสอนทักษะการฟัง ดังนี้ 1) ก่อนการฟังต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง
เพื่อเป็นพื้นฐานหรือความรู้เดิม (Background Knowledge) สาหรับช่วยในการฟังเพื่อเดาความของเรื่องที่ฟังการจัด
ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมอาจจะกระทาได้โดยซักถามอภิปรายค้นหาศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง 2) ในระหว่างฝึก
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การฟังควรมีการกาหนดงาน (Task) ให้นักเรียนปฏิบัติให้เหมาะสมในระหว่างการฟัง เช่น ให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่
ตรงกับความหมายของเรื่องที่ฟังโยงข้อความหรือเติมคาในช่องว่างเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเข้าใจในการฟัง
3) หลังการฟังครูต้องให้ข้อมูลย้อนหลัง (Feedback) ทันทีเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเข้าใจถูกต้องมากน้อยเพียงไรและครู
ต้องอธิบายสิ่งที่ผิดของนักเรียนด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 1) สร้าง
ความเคยชินทุกครั้งเมื่อครูเข้าชั้นเรียนควรเริ่มต้นด้วยการทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยรู ปประโยคง่ายๆ 2) สร้าง
ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยใช้เพลงเกม การสร้างสถานการณ์และบทบาท
สมมติ เป็นต้น 3) สร้างความถูกต้องแม่นยา โดยครูต้องมีความรู้เข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ กฎเกณฑ์วิธีออกเสียง และ
สาเนียงมีความรู้เรื่องคาศัพท์และการนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็นอย่างดีเพื่อจะเป็นรูปแบบที่ดีแก่ผู้เรียน 4) สร้างบรรยากาศ
ครูต้องรู้จักสร้างบรรยากาศโดยใช้กิจกรรมและสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ให้เอื้ออานวยต่อบรรยากาศการฝึกพูดภาษาอังกฤษ 5) สร้างความมั่นใจด้วยบุคลิกท่าทางและน้าเสียงที่น่าเชื่อถือ
ศรัทธา สร้างความเป็นกันเอง ให้คาชมเชยเมือ่ ผู้เรียนพูดได้ถกู ต้อง และให้ความช่วยเหลือเมื่อพบว่าผู้เรียนมีปัญหาใน
การพูด (กองวิจัยการศึกษา. 2542: 20-21)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนาประโยคคาถาม คาสั่งง่ายๆ ประโยคขอร้อง หรือสานวนที่เด็กจะได้นาไปฝึกพูด โดยการ
นามาใช้ในห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ หรือมีข้อตกลงกันว่าในห้องปฏิบัติการทางภาษา ทุกคนต้องใช้ภาษาในการขอ
อนุญาตเข้า-ออกห้องเรียน/ทักทายเมื่อเจอกัน/การกล่าวลา/การขอโทษ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความคุ้น เคยกับ
การใช้ภาษา ชินกับการโต้ตอบ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ
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NBUE044: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยก
กําลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
A COMPARISON OF MATHAYOMSUKSA II STUDENTS’ MATHEMATICS LEARNING
ACHIEVEMENT ON PROPERTIES OF EXPONENT
พิชญสินี จรรยาไพบูลย *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มี วั ต ถุป ระสงคเ พื่ อ 1) พั ฒ นาชุ ดฝ ก ทั กษะคณิ ต ศาสตรเ รื่ องสมบั ติ ของเลขยกกํ า ลัง ของ
นัก เรีย นชั้น มั ธยมศึ กษาปที่ 2 ใหมี ป ระสิ ท ธิภ าพตามเกณฑ 80/80 2) เปรีย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของ
นั ก เรี ย นระหว า งก อ นและหลั ง การใช ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร เรื่ อ งสมบั ติ ข องเลขยกกํ า ลั ง ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอํานาจเจริญ อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปการศึกษา 2559 จํานวน 45 คน เครื่องมือที่
ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก 1) ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร เ รื่ อ ง สมบั ติ ข องเลขยกกํ า ลั ง ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 14 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยก
กําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 14 แผน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test)
ผลการศึกษาพบว า 1) ชุ ดฝก ทัก ษะคณิต ศาสตร เรื่อ ง สมบั ติข องเลขยกกําลั ง ชั้นมั ธยมศึ กษาปที่ 2 มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเป น ไปตามเกณฑ 80/80 ที่ ตั้ ง ไว ทุ ก ชุ ด 2) คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิ ต ศาสตร เรื่ อ งสมบั ติ ข องเลขยกกํ า ลั ง ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: วิชาคณิตศาสตร สมบัติของเลขยกกําลัง
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop Mathematical skills practices on Properties of
Exponent for Mathayomsuksa II according to 80/80 criterion, and 2) compare learning outcomes of the
students learning through the developed Mathematical skills practices with before learning. The samples
were 45 Mathayomsuksa II students of Amnatcharoen School, Amnatcharoen province in 2016 academic
year. The research instruments composed of 1) 14 series of Mathematical skills practices on Properties of
Exponent for mathayomsuksa II, 2) 14 Lesson plans, and 3) 40 items of 4 multiple-choice achievement
test. The data were analyzed in percentages, mean, Standard Derivation, and t-test.
The results were as follows: 1) The developed 14 series of Mathematical skills practices on
Properties of Exponent for Mathayomsuksa II students had an efficiency in accordance of 80/80 provided
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criterion. 2) The students’ learning achievement after learning through the developed Mathematical skills
practices was higher than before learning at .05 level of significance.
Keywords: Mathematic, Properties of Exponent
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คณิตศาสตรมี บทบาทสําคัญยิ่งตอ การพัฒ นาความคิดของมนุ ษยทํา ใหมนุษ ยมีความคิดสรางสรรคคิ ด
อยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบทําให
สามารถคาดการณวางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม ชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความ
สมดุลทั้งทางรางกายจิตใจสติปญญาและอารมณสามารถคิดเปนทําเปนแกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2545: บทนํา) ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดกําหนดให
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปน
ระบบมี แ บบแผน สามารถวิ เ คราะห ป ญหาหรื อ สถานการณ ไ ด อ ย า งถี่ ถ ว นรอบคอบ ช ว ยให ค าดการณ ว างแผน
ตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 47)
การจัดการศึกษาดานคณิต ศาสตรของประเทศไทยประสบปญหาหลายประการที่ปรากฏชัดคือเด็กและ
เยาวชนจํ า นวนมากไม ช อบเรี ย นคณิ ต ศาสตร เ พราะมี ค วามคิ ด ว า คณิ ต ศาสตร เ ป น เรื่ อ งไกลตั ว ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน (รุงแกวแดง. 2544: คํานํา) การจัดการเรียนรูในทุกระดับการศึกษาใชวิธีสอนแบบเดิมคือการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียนใชการอภิปรายหรือการสาธิตเปนหลักเพียงเพื่อใหนักเรียนได อาน จดและทองจํา โดยไมมีการฝก
ปฏิบัติเหลานี้เปนการจัดการเรียนรูที่เนนเพียงเนื้อหา นักเรียนไมสามารถสังเคราะหและบูรณาการความรูตางๆ ได
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 34)
ในอดี ตการจัด การศึกษาใหค วามสําคั ญกับ เนื้อ หาและการวัด ผลประเมินผลที่เน นเนื้ อหาซึ่งเปนการไม
เพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการฝกทักษะกระบวนการใหไดคิดไดลง
มือปฏิบัติ แตในการจัดการเรียนรูสาระคณิตศาสตรซึ่งมีเนื้อหาสวนใหญเปนนามธรรมครูมักพบปญหาในการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูเกิดความเขาใจอยางถองแท เครื่องมือหรือวิธีการที่จะเสริมสรางผูเรียนเกิดคุณลักษณะ
ตามเปาหมายนั้นคือการใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองทีละขั้นตอนจากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสูนามธรรม การ
ที่จะใหผูเรียนเขาใจไดงายนั้นจําเปนที่จะตองใชสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ที่สําคัญที่สุดในปจจุบันก็คือครูผูสอน
คณิตศาสตรยังขาดสื่อที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทําใหเขาใจในบทเรียนไดงายหรือ
ศึกษาไดดวยตนเองภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่โจทยกําหนด ใหชุดฝกทักษะก็เปนเครื่องมือที่มีไวใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองทีละขั้ นตอนจากง ายไปหายากจากรู ปธรรมไปสู นามธรรม และถือ วาเป นการจัดการเรียนรูที่เน นผูเรี ยนเป น
สําคัญ และจากผลการวิจัยหลายเรื่องยังพบวาการใชชุดฝกทักษะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคงทนใน
การเรียนรูคณิตศาสตรสูงกวาการเรียนตามปกติ หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอํานาจเจริญกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรไดกําหนดสาระการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 2 ไดกําหนดเวลาเรียนไวจํานวน 40 ชั่วโมง โดยมีคําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมกลาวคือเปนการศึกษา
ฝกทักษะการคํานวณและการคิดอยางมีเหตุผล จัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง ฝกการแกปญหาในเรื่องสมบัติของ
เลขยกกําลัง พหุนามและเศษสวนพหุนามการประยุกตเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละและการประยุกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิ ต เพื่ อพัฒนาศักยภาพของผูเรี ยนให มีความรูความเขา ใจมีทั กษะการคิดคํ านวณการให
เหตุผล สามารถเลือกและใชวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค สามารถเชื่อมโยงความรูหลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรอื่นและเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ สามารถทํางานอยางเปนระบบและเห็นคุณคาและเจต
คติที่ดีตอคณิตศาสตร มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งดานความรู
ทักษะและกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม ซึ่งจากการจัดการเรียนรูที่ผานมาพบวาผูเรียนสวนใหญเปน
ผูเรียนอยูในกลุมระดับปานกลางคอนขางออนยังขาดทักษะ ผูเรียนยังตองอาศัยเวลาในการทบทวนความรูที่จําเปนใน
การใชเปนพื้นฐานในการเรียนรูเนื้อหาใหมซึ่งเวลาที่กําหนดตามหลักสูตรไมเพียงพอ ทําใหผลการเรียนอยูในเกณฑไม
นาพอใจและการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนประสบปญหาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา
โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนอํานาจเจริญปการศึกษา 2558 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย1.99
ซึ่งนอยกวาคะแนนเฉลี่ยที่โรงเรียนตั้งเปาหมายไวที่ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 และระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวา
ทุกกลุมสาระการเรียนรู (งานวัดผลการศึกษา โรงเรียนอํานาจเจริญ. 2558: 3)
ในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนั้นครูจําเปนตองจัดกระบวนการเรียนรูหรือจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจนเกิดการเรียนรูและใชการวิจัยเพื่อแกปญหา
และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยวิธีใหมๆ หรือ
การคิดคนพัฒนานวัตกรรมที่ใชในการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพราะการเลือกใชนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับสภาพการจัดการเรียนรูจะชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางสําคัญในการ
แกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนก็คือการใชกระบวนการวิจัยทั้งนี้เพราะกระบวนการวิจัยซึ่งเปนการปฏิบัติ
ในระหวางการจัดการเรียนรูและมีความสําคั ญตอการพัฒนาการเรีย นรูทั้งทางตรงและทางออมอีกทั้งสงผลตอการ
พัฒ นาการเรี ยนรูข องผู เรี ย นไดอ ยา งมีป ระสิ ทธิ ภาพ (กรมวิ ช าการ. 2544: 1) และสอดคล อ งกั บพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อ ใหผูเรีย นเกิ ดการเรี ยนรู และมีความรอบรู
รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การเรี ยนและแหลงวิ ทยาการประเภทตา งๆ และ มาตรา 30 ใหสถานศึก ษาพั ฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพรวมทั้ งการส งเสริ มใหผูสอนสามารถวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรูที่ เหมาะสมกับ ผูเ รีย นในแต ละระดั บ
การศึกษา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะทาง
คณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลังของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป นการพั ฒ นาชุ ด ฝ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง สมบั ติ ข องเลขยกกํา ลั ง ของนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร เรื่อง
สมบัติของเลขยกกําลังของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 14 ชุด

ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อง สมบั ติ
ของเลขยกกํ า ลั ง ของนั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร หมายถึง นวัตกรรมการสอน สื่อการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง ของ
นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 ที ่ ผู ว ิ จ ั ย สร า งขึ ้ น เพื ่ อ ส ง เสริ ม ให ก ารเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดวย
ชุดที่ 1 ความหมายของเลขยกกําลัง
ชุดที่ 2 การเขียนจํานวนใหอยูในรูปเลขยกกําลัง
ชุดที่ 3 การหาคาเลขยกกําลัง
ชุดที่ 4 การคูณเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
ชุดที่ 5 การหารเลขยกกําลังที่มีฐานเทากันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก เมื่อเลขชี้กําลังของตัวตั้ง
มากกวาเลขชี้กําลังของตัวหาร
ชุดที่ 6 การหารเลขยกกําลังที่มีฐานเทากันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก เมื่อเลขชี้กําลังของตัวตั้ง
และตัวหารเทากัน
ชุดที่ 7 การหารเลขยกกําลังที่มีฐานเทากันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวกเมื่อเลขชี้กําลังของตัวตั้ง
นอยกวาเลขชี้กําลังของตัวหาร
ชุดที่ 8 การคูณและการหารเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม
ชุดที่ 9 การหาคาของเลขยกกําลังที่มีฐานเปนเลขยกกําลัง
ชุดที่ 10 การหาคาของเลขยกกําลังที่มีฐานอยูในรูปการคูณหรือการหารของจํานวนหลายๆ จํานวน
ชุดที่ 11 การเขียนเลขยกกําลังใหอยูในรูปอยางงายและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
ชุดที่ 12 การใชเลขยกกําลังเขียนแสดงจํานวนที่มีคามากๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร
ชุดที่ 13 การใชเลขยกกําลังเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอยๆ ในรูปรูปสัญกรณวิทยาศาสตร
ชุดที่ 14 การใชสมบัติของเลขยกกําลังหาดอกเบี้ยทบตนระเบียบวิธีวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูในการใช ชุดฝกทั กษะคณิต ศาสตร หมายถึ ง กําหนดการในการจัด กิจกรรม
ขอแนะนํ าในการใชแ บบฝ กทัก ษะที่ ผูรายงานสร างขึ้ นประกอบด วย สาระสํา คัญ จุดประสงคก ารเรียนรู สาระการ
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เรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรู กิจกรรมเสนอแนะและความเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ประสิทธิ ภาพของชุดฝ กทัก ษะ หมายถึง การบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค และมีป ระสิ ทธิภ าพตามเกณฑ
กําหนด 80/80
เกณฑ 80/80 หมายถึง เกณฑประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําหนดไวลวงหนา
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิ ทธิภ าพของกระบวนการ เป นคะแนนที่ นักเรียนทั้ งหมดทําชุ ดฝก ทักษะ
คณิตศาสตรได คิดเปนรอยละ 80
80 ตั ว หลั ง หมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ เป น คะแนนที่ นั ก เรี ย นทั้ ง หมดทําแบบทดสอบ
หลังเรียนได คิดเปนรอยละ 80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการทดสอบ เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2559 ทั้งหมด 680 คน จํานวน 16 หองเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 45 คน โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. ชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง สมบัติของเลขยกกําลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน
14 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 14 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง สมบัติของเลขยก
กําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
การดําเนินการทดลอง
การใชชุ ดฝ กทั กษะคณิต ศาสตรเ รื่อ ง สมบัติ ของเลขยกกํา ลัง ของนั กเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 ได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับจุดประสงคการใชชดุ ฝกทักษะ
2. จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู กลุมสาระการเรี ยนรูคณิ ตศาสตร เรื่อ ง สมบั ติของเลขยกกํ าลัง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 14 แผนโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง กอนที่จะศึกษาเนื้อหา
และทํากิจกรรมในชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ชนิดปรนัย
4 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ
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2.2 ขณะที่ นั ก เรี ย นศึ ก ษาชุ ด ฝ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร เรื่ อ งสมบั ติ ข องเลขยกกํ า ลั ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและคอยใหคําแนะนําโดยตลอด
2.3 เมื่อนั กเรีย นศึก ษาและทํากิ จกรรมในชุดฝ กทักษะคณิต ศาสตร เรื่องสมบัติ ของเลขยก
กําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เสร็จแลวจนครบทุกกิจกรรมใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ชนิดปรนัย4
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบกอนเรียน
2.4 เก็บขอมูลไวเพื่อวิเคราะหผล
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด 80/80 โดยใชคารอยละ
2. วิเคราะหความแตกตางของความสามารถทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนและหลังการใช
ชุดฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลังของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชคา t-test
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชคา t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร เ รื่ อ งสมบั ติ ข องเลขยกกํ า ลั ง ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 มี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไวทุกชุด
2. คะแนนผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนกลุมสาระการเรีย นรูคณิ ตศาสตร เรื่ องสมบัติของเลขยกกําลั ง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการสอนโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 สามารถอภิ ป รายผลการศึ ก ษาค น คว าได ดั ง นี้ 1) ชุ ดฝ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร เรื่อ ง สมบั ติ ข องเลขยกกํา ลั ง ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น ไปตามเกณฑ 80/80 ที่ ตั้ ง ไว ทุ ก ชุ ด สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
สมพาน ระวังรัมย (2557: 71) ที่พัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ เทากับ 88.75/91.17 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง ชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 หลังเรี ยนสูง กวาก อนเรี ยนอย างมี นัยสํา คัญทางสถิติ ที่ระดั บ .05 สอดคลองกั บผลการศึก ษาของ เยาวลักษณ
คํานุชนารถ (2550: 57) ที่พัฒนาการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โรงเรียนสระกะ
เทียมวิทยาคม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 39 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง พบวา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นหลั งเรี ยนสูง กว า กอ นเรี ยนอย า งมี นัย สํ าคั ญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคล องกับ ผล
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การศึกษาของ สมชาติ ไวคํ า (2552: 48) ที่ พัฒนาการจัด การเรีย นการสอนคณิ ตศาสตร โดยใช แบบฝกทั กษะ
คณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและการประยุกต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
โรงเรีย นนางิ้ววิ ทยาสรรค จํานวน 3 หอ งเรี ยน จํานวน 103 คน กลุม ตัวอยางไดม าโดยการสุม อยา งงา ย พบว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูสามารถปรับ ปรุงชุด ฝกทักษะใชสถานการณ ที่นักเรีย นพบเห็ นในชีวิ ตประจํา วันและเลือกใช
วัสดุในทองถิ่นเปนอุปกรณการศึกษาหลายๆ รูปแบบเพื่อเปนการเราใจใหนักเรียนสนใจที่จะแกปญหาที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันได
2. ในการใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง สมบัติของเลขยกกําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนอภิปรายถึงสถานการณไดอยางมีอิสระโดยครูเปนผูชี้แนะเปนรายกลุม เพื่อใหเกิดปญหา
ที่หลากหลายและควรใหนักเรียนแตละกลุมอภิปรายปญหาของกลุมตางๆ ตามเหมาะสม
3. ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณในการทดลองแตละกิจกรรมครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ดวย เพื่อเปนการกระตุนความสนใจและฝกความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย
4. ครูอาจใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตรไปใชเสริมบทเรียนได
ขอเสนอแนะเพื่อการคนควาพัฒนาในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะกับตัวแปรอื่น เชนความสามารถในการ
แกปญหา ความคงทนตอการเรียนรู เปนตน
2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูประเภทอื่นๆ ดวย เชน บทเรียนสําเร็จรูปแบบฝกทักษะ
แบบเรี ยนคอมพิวเตอร เปนตน เพื่อนํ ามาใชประกอบการจัดการเรี ยนรูเ ปนการเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการเรีย นรูของ
นักเรียนใหมีผลการเรียนรูที่สูงขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีอื่นๆ
เชน วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอนแบบศูนยการเรียน เปนตน
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NBUE045: การศึกษาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
A STUDY OF ANALYTICAL READING ABILITIES OF FOURTH GRADE STUDENTS TAUGHT
BY “SIX THINKING HATS” TECHNIQUE
เมธาวี ดอกคํา *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ 2) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ 4 ขั้นตอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ในปการศึกษา 2559 จํานวน
22 คน โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ จํานวน 15 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบคา t-test
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบหลังเรียน อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 82.27 2) ความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การอานเชิงวิเคราะห, เทคนิคหมวกหกใบ
Abstract
The purpose of this research were: 1) to study of Analytical Reading Abilities of Fourth Grade
Students by Six Thinking Hats Technique. 2) to compare of Analytical Reading Abilities of Fourth Grade
Students before and after being taught by Six Thinking Hats Technique and 3) to study the Students
opinions towards the instruction with Six Thinking Hats Technique. The Sample consisted of 22 fourth
grade Students of Tessaban School, Lueamnat District, Amnatcharoen Province, by simple random
sampling. The instruments are six Lesson plans using Six Thinking Hats Technique, Analytical reading
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test and questionnaire on opinions toward the instruction with Six Thinking Hats Technique. The data was
analyzed by percent (%), mean ( X ), Standard Deviation (S.D.) and t-test.
The findings of the study were revealed that: 1) the analytical reading skills of the fourth grade
students after being taught by Six Thinking Hats Technique was very good at 82.27%. 2) the analytical
reading skills of the fourth grade students before and after taught by Six Thinking Hats Technique was
statistically significant different at the .01 level. 3) the Students’ opinions towards the instruction with Six
Thinking Hats Technique of Fourth Grade Students in Overall were at the highest level.
Keywords: Analytical Reading, Six Thinking Hats Technique
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง ที่มีภาษาพูด และภาษาเขี ยนเป นของตนเอง ภาษาไทยจึงเปนเอกลักษณ
ประจําชาติไทย เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และสรางเสริมบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี
ความเปนไทย ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับความสําคัญของภาษาไทย
ตอนหนึ่งความวา
...ภาษานอกจากจะเปนเครื่องมือสื่อสารแสดงความรูสึกนึกคิดของชนทั่วโลกแลว ยัง เป นเครื่ องแสดง
ใหเห็นวัฒนธรรม อารยธรรมและเอกลักษณประจําชาติอีกดวย ไทยเปนอารยประเทศซึ่งมีขนมธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีและภาษาซึ่งเจริญรุงเรืองมาแตอดีตกาล เราผูเปนอนุชนจึงควรภาคภูมิใจ ชวยกันผดุงรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมอันเปนทรัพยสินทางปญญาที่บรรพบุรุษอุตสาหสรางสรรคขึ้นไวใหเจริญสืบไป... (ฤชุอร ฟองตา.
2552: 1)
นอกจากนี้ ภาษาไทยยังมีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ
สัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข
และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด
วิเคราะหวิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตลอดจนนําไปใชพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดวยความสําคัญดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยเปนสาระการเรียนรู
กลุมแรกที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา
และวิกฤตของชาติ (กรมวิชาการ. 2543: 5) ซึ่งในสวนของการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเนนหลักการวา
ภาษาเปนสื่อของความคิด ผูเรียนที่มีภาษาใชกวางขวางมีประมวลคําในการใชพูด ฟง อาน และเขียนมาก ผูเรียนจะคิด
ไดกวางขวาง ลึกซึ้ง และเสริมสรางความฉลาด สามารถคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหา และ
วินิจฉัยอยางมีเหตุผล ดังนั้น การสอนภาษาไทยจําเปนตองเสริมสรางใหผูเรียนขยายประมวลคําทั้งการพูด การฟง
การอาน และการเขียนใหมาก เพื่อใหผูเรียนใชภาษาในการคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหา
วินิจฉัยเรื่องราวและสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอยางมีเหตุผล ใชภาษาเชิงสรางสรรคและใชภาษาอยางสละสลวย ซึ่งจะ
ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิดความ นอกจากนั้นการเรียนการสอนภาษาไทยยังมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ
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ทางภาษา สามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด หลักการใชภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลจากการติดตามการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 6 ป หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 โดยการประเมินจากคุณภาพนอกสถานศึกษา รอบสาม จํานวน 17,562 ทุกแหงทั่วประเทศ คิดเปนรอยละ
49.10 ของโรงเรียนทั้งหมด พบวา การจัดการเรียนการสอนของครูยึดผูเรียนเปนสําคัญ ยังมีคุณภาพอยูในระดับรอยละ
39.20 การจัดกิจกรรมที่กระตุนผูเรียนใหรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกไขปญหาและตัดสินใจ มีคุณภาพอยูใน
ระดับรอยละ 13.50 และครูสามารถนําผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปลี่ยน การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพเพียง
รอยละ 21.60 ของสถานศึกษาทั้งหมด การประเมินคุณภาพทางดานผูเรียนพบวา ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ต่ํามากในทุกกลุม โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรคมีคุณภาพ
ระดับดี รอยละ 11.10 และการมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มีคุณภาพดี รอยละ 26.50 ของสถานศึกษาทั้งหมด สวนผลการประเมินของครูจํานวนมากยังสอนแบบเดิม ขาดความรู
ในเนื้อหาวิชาและทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสในการพัฒนาการเรียน
การสอนมาก เพราะไมมีเครื่องมือ อุปกรณ งบประมาณในการพัฒนา การติดตามผลยังไมเขมแข็ง ไมไดถูกนํามาใชให
เปนประโยชนทางการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). 2554: ออนไลน)
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม ของโรงเรียนเทศบาลอํานาจ พบวา ตัวบงชี้
ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน มีคุณภาพตองปรับปรุง (สํานักงานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.). 2554: 7) และจากการศึกษาผลประเมินดานการอาน คิดวิเคราะห เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ ในปการศึกษา 2557-2558 พบวา มีนักเรียนที่มีผลการประเมินยังไมเปนที่นาพอใจ
โดยนักเรียนที่ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป คือ รอยละ 70.45 และ 68.62 ตามลําดับ และระดับพอใช คือ 29.55, 31.38
ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไววานักเรียน รอยละ 80 ตองผานเกณฑระดับดีขึ้นไป (โรงเรียนเทศบาลอํานาจ.
2558: 10) ดังนั้น โรงเรียนจึงมีเปาหมายที่จะพัฒนานักเรียนที่ไดระดับพอใชของแตละปการศึกษา ใหมีผลการเรียน
ที่ดีขึ้นตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะดานการอานซึ่งกําหนดเกณฑความสามารถดานการอานไว 5 ดาน ไดแก 1)
อานไดคลองแคลวและรวดเร็ว 2) อานไดถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธี 3) อานแลวเขาใจความหมายของคํา
สํานวนโวหาร 4) อานแลววิเคราะหความ ตีความได และ 5) อานแลวสรุปความได ซึ่งพบวาดานการอานวิเคราะหความ
ตีความ นักเรียนมีความสามารถ ต่ําที่สุด คือ มีนักเรียนรอยละ 63.75 ที่ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป ซึ่งปญหานี้อาจมีสาเหตุ
มาจากการจัดการเรียนการสอนของครูที่เนนการถายทอดเนื้อหาในหองเรียนและทองจําตําราเปนสําคัญ ผูเรียนขาด
ประสบการณและการศึกษาจากความเปนจริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนําประสบการณหรือขอมูล
มาสังเคราะหใหเปนปญญาที่สูงขึ้น (ประเวศ วะสี; อางถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2547: 177) ดังนั้น ครูควรปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนําเทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถดานการอานควบคูกับการคิดมา
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่ง กรมวิชาการ (2543: 23) ไดแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูไวหลายรูปแบบ ไดแก
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การใชกระบวนการกลุมสัมพันธ Story line การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดโดยการ
ใชคําถาม เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนตน ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู โดยการใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ มาแกปญหาการอานคิดวิเคราะห
จากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ซึ่งเปนเทคนิคการพัฒนาความคิด
โดยการใชคําถามหลายแบบ ทําใหผูเรียนไดใชความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดเปนอยางดี เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward
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De Bono. 2000: 11) ผูคิดคนเทคนิคดังกลาวมีแนวความคิดวาสมองมีระบบที่จัดการตัวมันเอง และจากความคิดนี้
เขาจึงไดออกแบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการคิด คือ เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ การใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบนั้นเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาทางความคิด และสามารถคิดไดอยางเปนระบบ โดยใชสีของหมวก
เปนสัญลักษณแทนการคิดหกแบบ ไดแก หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวก
สีฟา นอกจากนี้ไดศึกษาผลงานวิจัยของ ธาริณี คลังสมบัติ (2550: บทคัดยอ) พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
ดังกลาว
ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการ
จัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคหมวกหกใบ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเปนการสรางบรรยากาศใน
การเรียน ใหนักเรียนใชความคิดหลากหลายแบบและเปนระบบ นอกจากนี้ยังเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวาง
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
นิยามศัพทเฉพาะ
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง ผลที่เกิดจากความสามารถของผูเรียนในการอานแบบ
แยกแยะ ใครครวญ เพื่อพิจารณาบทอานประเภทนิทาน สารคดีสําหรับเด็ก และเรื่องสั้น ในแงมุมตางๆ ไดแก การบอก
รายละเอียดของเรื่องที่อาน การอธิบายลักษณะตัวละคร การสรุปใจความสําคัญของเรื่องการบอกความสัมพันธของ
สวนตางๆ ในเรื่อง การบอกและลําดับเหตุการณในเรื่อง การบอกจุดมุงหมายของผูเขียนจากเรื่องที่อาน และการสรุป
ความรูและขอคิด ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 20 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เทคนิคหมวกหกใบ หมายถึง การแสดงความคิดโดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณ ประกอบดวย หมวกสี
ขาว สีแดง สีดํา สีเหลือง สีเขียว และสีฟา ซึ่งมาจากแนวคิดของ เอ็ดเวิรด เดอโบโน (Edward De Bono. 2000: 11-15)
หมวกสีขาว เปนการคิดหาข อมูลที่เปนความรู ขอเท็จจริ งของสถานการณ หมวกสีแดง เปนการคิด ที่แสดงอารมณ
ความรูสึก หมวกสีดํา เปนการคิดในทางลบ จุดออน จุดบกพรอง ผลเสีย และผลกระทบ หมวกสีเหลือง เปนการคิดใน
ทางบวก ขอดี จุดเดน และประโยชนที่ไดรับ หมวกสีเขียว เปนการคิดหาแนวทางใหมๆ และความคิดสรางสรรค และ
หมวกสีฟา เปนการสรุป เชน ขอคิดความรู ทางเลือกที่จะนําไปปฏิบัติ
การจัดการเรียนรูโ ดยใชเทคนิคหมวกหกใบ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนสามารถ
คิดพิจารณาบท อานอยางเปนระบบโดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณในการคิดซึ่งประกอบดวย หมวกสีขาว สีแดง
สีดํา สีเหลือง สีเขียว และสีฟา โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นดําเนินการสอน
ประกอบดวย ขั้นนํา ขั้นชี้แจงรายละเอียด ขั้นสาธิต ขั้นฝกปฏิบัติ ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นประเมินผล
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ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความรูสึก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ ในดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จํานวน 15 ขอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา
2. ขั้นชี้แจงรายละเอียด
3. ขั้นสาธิต
4. ขั้นฝกปฏิบัติ
5. ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม

1. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งหมด 44 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด จํานวน 22 คน ไดมาจาก
การสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบ จํานวน 6 แผน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห เปนแบบทดสอบที่ใชทดสอบทั้งกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 และคา IOC มีคา 0.80-1.00
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ จํานวน
15 ขอ
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การดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test
Post-test Design ดังนี้ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216)
ตาราง 1 กลุม
ทดลอง

ทดสอบกอนเรียน
T1

ทดลองสอน
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

T1 แทน การทดสอบกอน
X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน
วิธีดําเนินการทดลอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมเพื่อสรางความคุนเคยกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยฝกทักษะพื้นฐานและเทคนิคหมวกหกใบ ตลอดจนชี้แจงการดําเนินการจัดการเรียนรูตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุด
การจัดการเรียนรู และทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ ตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่สรางไว จํานวน 6 แผน ใชเวลาการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 12 ชั่วโมง เปนเวลา 3 สัปดาห
โดยใชเวลาเรียนสัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอ ม
ดานการอาน และใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะห
2.2 ขั้นดําเนินการสอน
2.2.1 ขั้น นํ า ครูก ระตุน ความสนใจของนั กเรี ยน เพื่ อ เชื่อ มโยงเขา สู เรื่ อ งการคิด แบบ
หมวกหกใบโดยใชหมวกกระดาษ
2.2.2 ขั้นชี้แจงรายละเอียด ครูแนะนําหมวกทั้งหกสี พรอมทั้งอธิบายลักษณะคําถามที่
สัมพันธกับหมวกแตละสีโดยยกตัวอยางประกอบ
2.2.3 ขั้นสาธิต ครู ยกตัวอยางและถามคําถามที่สัมพันธกั บหมวกแตละสีจากบทอา น
จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามและตอบคําถามโดยการใชคําถามตามสีของหมวกจนครบทั้ง 6 ใบ
2.2.4 ขั้นฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนฝกตั้งคําถามและตอบคําถามตามสีของหมวกจากบทอาน
ที่ครูกําหนดให พรอมทั้งบันทึกคําถามและคําตอบลงในใบงานโดยฝกฝนใหครบทั้ง 6 ใบ
2.2.5 ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติมครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งคําถาม
โดยอาจมีการตั้งคําถามหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติมตามสีของหมวก เพื่อความสมบูรณและชัดเจน
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2.3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อใหสาระสําคัญ
ที่นําไปใชประโยชนได
2.4 ขั้นประเมินผล ประเมินผลการตั้งคําถามและตอบคําถามตามสีของหมวกดวยการตรวจ
ผลงานในขั้นฝกปฏิบัติ และการทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรู
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู (Posttest) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคหมวกหกใบ
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ โดยใชคารอยละ
2. วิเคราะหความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอน
และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ทดสอบโดยใชสถิติที t-test Dependent
3. วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ โดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายเพื่อหาระดับความคิดเห็น
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเ คราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ได แก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชคา t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคหมวกหกใบหลังเรียน อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 82.27
2. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคหมวกหกใบหลั งเรียน คิ ดเปนรอยละ 82.27 ซึ่งสูงกว าเกณฑที่ตั้ งไวรอยละ 75 ทั้ งนี้เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบโดยการถาม
คําถามกระตุนการคิด ชวยสิงเสริมใหผูเรียนใชความคิดพิจารณาเรื่องที่อานทุกแงมุมอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง โดยใช
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สีของหมวกแทนประเภทการคิดที่แตกตางกัน เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดฝกคิดอยาง หลากหลายรอบดาน
โดยผูเรียนมีทิศทางในการคิดที่ชัดเจนตามสีของหมวกซึ่งเปนสัญลักษณแทน การคิดในแตละแบบ ไดแก หมวกสีขาว
หมวกสีแดง หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา หมวกสีเขียว และหมวกสีฟา ทําใหสามารถคิดพิจารณาเรื่องแตละเรื่องไดถึง
6 ดาน ครอบคลุมเพียงพอตอการวิเคราะหบทอาน ดังที่ ทิศนา แขมณี (2547: 69) กลาววา การคิดแบบหมวกหกใบ
จะช วยให นัก เรี ยนได พยายามคิด ให รอบคอบ โดยคิ ดทั้ งจุ ดดี จุ ดด อย จุ ดที่น าสนใจ และความรู สึก ที่มี ตอ สิ่ง นั้น ๆ
แทนที่จะยึดติดกับความคิดเพียงดานเดียว
2. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบมีลําดับขั้นตอน
การสอนที่ชัดเจน กิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู วิธีการคิด และฝกคิด มีการแลกเปลี่ยน
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนเกือบทุกขั้นตอน ทําใหนักเรียนกระตือรือรนอยูตลอดเวลา และ
การไดฝกคิดอยางหลากหลายรอบดาน ทําใหเกิดความสามารถในการวิเคราะห วิจารณ ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ
เดอ โบโน (De Bono. 1992: 18-19) ที่นําเสนอไวมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ โดยขั้นนํา เปนการ
กระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องการคิดแบบหมวกหกใบ ขึ้นชี้แจงรายละเอียด เปนการชี้แจง
รายละเอียดของเทคนิคหมวกหกใบโดยอธิบายลักษณะคําถามที่สัมพันธกับหมวกแตละสีพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ
ขั้นสาธิต เปนขั้นที่ครูแสดงการใชคําถามที่มีความสัมพันธกับหมวกแตละสี โดยยกตัวอยางคําถาม รวมทั้งใหนักเรียน
สังเกตลักษณะคําถาม และลองตั้งคําถามตามสีหมวกที่ครูไดสาธิตจนเกิดความเขาใจครบทั้ง 6 สี ขั้นฝกปฏิบัติ นักเรียน
ไดฝกตั้งคําถามและตอบคําถามตามสีของหมวกจากบทอานที่กําหนดใหโดยฝกฝนใหครบทั้ง 6 สี ทําใหนักเรียนไดฝกคิด
ตั้งคําถามจากบทอานโดยการฝกปฏิบัติโดยฝกเปนรายบุคคลและฝกเปนกลุม ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม เปนการทํา
ความเขาใจในการตั้งคําถามใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใชประสบการณที่ไดฝกในขั้นปฏิบัติมาอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น ขั้นสรุป เปนการสรุปความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อใหสาระสําคัญที่นําไปใชประโยชนตอไป ซึ่งกิจกรรม
ตางๆ ดังกลาว สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูตลอดเวลา ทํ าใหนักเรี ยนมีความกระตือรือร นในการคิ ด
สงผลใหเกิดทักษะและความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห ดังที่ ทิศนา แขมณี (2547: 53) กลาววา การที่ผูเรียนไดมี
บทบาทตางๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมมีความกระตือรือรนที่จะเรียน และเรียนอยางมีชีวิตชีวา ซึ่งสอดคลอง
ผลการวิจัยของ ธิติยา พงศศิริไพศาล (2557: บทคัดยอ) พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกหกใบ เนนใหนักเรียนมีบทบาทมากที่สุดและมีสวนรวมในการ
เรียนรูตลอดเวลา นักเรียนจะไดพูด ไดคิด ไดฝกปฏิบัติ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงทําใหเกิดบรรยากาศที่ดี และ
นักเรียนเห็นประโยชนของเทคนิคหมวกหกใบ เพราะเปนเทคนิควิธีที่ชวยสงเสริมใหสามารถคิดอยางรอบดานโดยใชสี
ของหมวกแทนประเภทการคิดที่แตกตางกัน สามารถนําไปใชไดงายเนื่องจากไมมีความซับซอน เมื่อนักเรียนฝกใชวิธี
การคิดแลวทําใหเขาใจเรื่องไดลึกซึ้ง จึงทําใหเห็นประโยชนในที่สุด สวนดานการจัดการเรียนรูผูเรียนสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนไดไมยาก โดยเริ่มจากครูสาธิตการตั้งคําถามตามสีของหมวก กระตุนใหผูเรียนลองตั้งคําถาม มีการฝกปฏิบัติ
และใหผูเรียนไดรับทราบผลยอนกลับทั้งในขั้นฝกปฏิบัติและการหารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็น
และเฉลี่ยผลการคิด รวมทั้งจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียน ทําใหนักเรียนไดทราบผลการเรียนรูของตนเอง ทําใหผูเรียน
เกิดแรงจูงใจและความกระตือรือรนที่จะเรียนจึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคหมวกหกใบสูงขึ้น ดังนั้น ครูจึงควรนําเทคนิคหมวกหกใบไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียนตอไป
2. ควรเนน ฝกอ าน ฝกคิ ด ฝ กการเชื่ อมโยงความสัมพั นธ การวิเคราะห และแยกแยะ เพื่อ พัฒนา
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนใหสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิคหมวกหกใบไปใชจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะดานการอื่นๆ เชน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค เปนตน
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NBUE046: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญา
ทองถิ่น
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON THE MICROBIAL FERMENTATION OF
PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS BY USING ACTIVITIES TO LEARN CONNECTED TO
LOCAL COMMUNITIES
อาณัติ เชื้อวังคํา *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรียของนักเรียน
ชั้น ประถมศึก ษาปที่ 4 จากการจั ด การเรีย นรู โดยใช ชุ ด กิจ กรรมการเรี ยนรู เ ชื่อ มโยงภู มิ ปญญาท อ งถิ่น และเพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนกับหลังจากการจัดการเรียนรูโดย
ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมปิ ญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง
การทําน้ําหมักจุลินทรีย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนบานคําโพน อําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
จํานวนนักเรียน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย จํานวน 14
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การน้ําหมักจุลินทรีย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน
30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเชื่ อมโยงภู มิปญญาท องถิ่น เรื่อง การทํา น้ําหมักจุ ลินทรีย จํานวน 15 ขอ เปน แบบมาตราสวนประมาณค า
(Rating Scale) 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มูล คื อ ค าร อ ยละ คา เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น ผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไปทุกคน
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การทํา น้ํา หมั ก จุ ลิน ทรี ย ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
ภายหลังจากการจัด การเรีย นรูโ ดยใชชุด กิจ กรรมการเรีย นรูเ ชื่อ มโยงภูมิปญญาทอ งถิ่น สูง ขึ้น อยา งมีนัย สํา คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิ จกรรมการเรี ยนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่ น
เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย โดยรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียน มีความพึง
พอใจมากที่สุดทั้ง 15 ขอ
คําสําคัญ: การทําน้ําหมักจุลินทรีย, ชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น
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Abstract
The purpose of this research were to study the Learning achievement on the microbial
fermentation of Prathomsuksa 4 students by using of activities to learn connected to local
communities, to compare the learning achievement on the microbial fermentation of
Prathomsuksa 4 students between before and after using of activities to learn connected to local
communities, and to study satisfaction of Prathomsuksa 4 students by using of activities to learn
connect to local communities. Samples group was 11 Prathomsuksa 4 students from Ban Champon
school, at Pathumratchawongsa under Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office, in the first
semester of 2016 academic year. Instruments in this research were 14 issues of learning
management plan, 30 items test, with reliability of 0.96, and satisfaction questionnaire with a 5 rating
scale. Statistics used in analyzing data consisted of percentage, mean, standard deviation, and
Wilcoxon Signed-Ranks Test.
The results revealed that:
1. The learning achievement on the microbial fermentation of Prathomsuksa 4
students using activities to learn connected to local communities was found pass the evaluation
criteria more than 80 percent.
2. The learning achievement on the microbial fermentation of Prathomsuksa 4
students between before and after using of activities to learn connected to local communities found that
posttest score was higher than before with statistically significance at .05
3. The students satisfaction on using of activities to learn connected to local
communities, were overall in highest level, while consideration in each aspect the study found that all
aspects were also in highest level.
Keywords: Microbial Fermentation, Activities to Learn Connected to Local Communities
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 ได
กําหนดแนวการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค (สํา นัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึ กษา (องค การมหาชน). 2547: 13-14) ซึ่ ง
สอดคลองกับ แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ที่เนนการ
จัดการเรียนรู ใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จึงกําหนดให
การจัดการเรียนรู เปนไปตามแนวทางที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ปฏิบัติจริง ในทุกๆ กลุมสาระ
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การเรียนรู ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระการ
เรียนรูที่เนนความสําคัญใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถนําความรูเกี่ยวกั บการดํารงชีวิต การงานอาชี พและเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางาน
อยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และ
มีเจตคติที่ดีตอ การทํา งาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสัง คมไดอ ยางพอเพียง และมี ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.
2552: 204)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีตางๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพื้นฐาน
ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได
สามารถดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข ร ว มมื อ และแข ง ขั น ในระดั บ สากลในบริ บ ทของสั ง คมไทย
(กระทรวงศึ กษาธิการ. 2552: 3) ในกลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลา วไววา สาระที่ 1 การ
ดํารงชีวิตและครอบครัว จะตองจัดใหผูเรียนเรียนทั้ง 5 งาน คือ งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงาน
ธุรกิ จซึ่ งงานเกษตรเปน สว นที่ เกี่ ยวขอ งกั บการทํา งานด านการปลู กพื ช และการเลี้ ยงสัต ว (กระทรวงศึก ษาธิก าร.
2552: 17) และจากการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ผานมานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2558 โดยเฉพาะสาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว (งานเกษตร) นั้นผลสัมฤทธิ์
ในมาตรฐานนี้ต่ําไดรอยละ 75 ซึ่งเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไวคือรอยละ 80 (โรงเรียนบานคําโพน. 2558: 13)
จากป ญหาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ผู วิ จั ย ได รั บ
มอบหมายจากทางโรงเรี ย นให ส อนชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 จึ ง ได ศึ ก ษาค น คว า หาวิ ธี แ ก ไ ขป ญหาพบว า จาก
ข อ เสนอแนะของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) ที่ เ สนอแนะให
สถานศึกษาควรสงเสริม และสนับสนุนใหครูทุกคนใชเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายอํานวยความ
สะดวกด า นสื่ อ อุ ป กรณ แ หล ง เรี ย นรู แ ละส ง เสริ ม ให ผูเ รี ย นใช สื่อ ต า งๆ แหล ง เรี ย นรู เ พื่ อ เป ด โอกาสให ผูเ รี ย นมี
ประสบการณ ต รง (สํ า นั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา (องค การมหาชน). (2554: 45)
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ (นลินี อินดีคํา. 2551: 13) ที่กลาววาการนําชุดกิจกรรมการเรียนรูมาใชในการเรียนการ
สอน เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียนได เพราะเปนการนําสื่อการสอนหลายอยาง
มาประสมกันเพื่อถายทอดเนื้อหาวิชา ใหแกผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอน
ที่ตั้งไว โดยใหผูเ รียนใชเ รียนดวยตนเองหรือทั้ งผูเ รียนและผูสอนใช รวมกัน เพื่อ ทําใหผูเ รียนเกิด การเรีย นรูอ ยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับรัตนาภรณ เข็มนาจิตร (2550: 21) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมการเรียนรูวา
สามารถสงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาประสบความสําเร็จดวยตนเอง การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ทํา ให ผูเรี ยนไม เบื่อหน ายส งเสริ มให ผูเรียนเกิ ดความคิดสรางสรรค สามารถนําบทเรียนไปเรี ยนที่ไหนก็ ได ตามความ
เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
จากแนวคิ ดและปญหาดังกลาว พบว า ชุ ดกิจกรรมการเรียนรูเชื่ อมโยงภูมิ ปญญาทองถิ่น จะแก ปญหา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การทํ า น้ํ า หมั ก จุ ลิน ทรี ย กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น
ประถมศึกษาป ที่ 4 โรงเรีย นบานคํ าโพน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ผูวิจัยจึ งศึกษา
วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย เพื่อชวย
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แกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสรางเสริมความพึงพอใจของนักเรียน ตลอดจนใชเปนแนวทางใน
การจั ดกระบวนการจัด การเรีย นรู สําหรับนั กเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานคําโพน สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สูงขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนกับหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย
นิยามศัพทเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยง
ภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยผานการวิเคราะหความยากงาย คาอํานาจจําแนก และหาคาความเชื่อมั่นเรียบรอยแลว
ชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง สื่อการเรียนรูที่มีระบบขั้นตอน ผูเรีย น
สามารถเรียนไดดวยตนเอง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทําน้ําหมัก
จุลินทรีย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวนทั้งหมด 14 หนวย
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนทัศนของคนหรือกลุมคน ในถิ่นใดถิ่นหนึ่งนํามวลประสบการณที่ได
จากการผานการสั่งสมการเรียนรูจากบรรพบุรุษในอดีต และไดถายทอดความรูเหลานั้น มายังลูกหลานจนถึงปจจุบัน
ในลักษณะการเชื่อมโยงความรูเหลานั้นในลักษณะของเศรษฐกิจ อาชีพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยูไดอยางผสม
กลมกลืน และมีคุณคาอยางยิ่งในการดําเนินชีวิต
น้ําหมักจุลินทรีย หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตเล็กๆ มีทั้งพืชและสัตว ชนิดที่มีประโยชนมากกวา 80 ชนิด ซึ่งมี
ประโยชนโดยตรงตอการเกษตรและสิ่งแวดลอม
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ซึ่งวัดได
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1757

24 มีนาคม 2560

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
- การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
เชื่ อ มโยงภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น เรื่ อ ง การทํ า น้ํ า
หมักจุลินทรียไปใชในการปลูกพืชไร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง การนํากลุม
จุลินทรียที่มี ประสิ ทธิภาพ (อีเอ็ม) ไปใชกั บสัตว
เลี้ยง
แผนการจั ดการเรี ย นรู ที่ 12 เรื ่ อ ง การนํ า
กลุ ม จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (อี เ อ็ ม ) ไป
ใช ใ นการเลี้ยงสัตวปก

1. ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่ อง การทํ าน้ํ า
หมักจุลินทรีย
2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ชื่ อ มโยงภู มิ ป ญญา
ทองถิ่น

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานคํา
โพน อําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวนนักเรียน 11 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย จํานวน 14 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การน้ําหมักจุลินทรีย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญา
ทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย จํานวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
การดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลวน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดําเนินการทดลอง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรีย มความพรอ มเพื่อ สรา งความคุน เคยกับ นัก เรีย น
กลุมตัวอยาง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรูตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู แลวทํา การทดสอบกอ น
เรีย นกับ นัก เรีย นโดยใชแ บบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นเรื่อ ง การทํา น้ํา หมัก จุลิน ทรีย ของนัก เรีย นชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 4
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู และชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 14 แผน ใชเวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 14
ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน)
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3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จ สิ้นการจัดการเรียนรูโ ดยใชแผนการจัดการเรียนรูและชุ ด
กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นแลว ผู วิ จั ย นํา แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การทํา
น้ํา หมั ก จุ ลิน ทรี ย ไปทดสอบหลัง การจั ด การเรีย นรู โดยใช แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นฉบับ เดีย วกั บ
แบบทดสอบกอนเรียน แลวนําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุ ด กิ จ กรรมการเรียนรูเชื่อมโยง
ภูมิปญญาทองถิ่นไปสอบถามนักเรียน
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรีย นรูเ ชื่อ มโยงภูมิปญญาทอ งถิ่น นํา ขอ มูลมาเปรีย บเทีย บระหวา ง
คะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติพื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนกับ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย โดยใชวิธี
Wilcoxon Signed-Ranks Test
3. วิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4ที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช
ชุ ด กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย โดยใชคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยาก
งาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่ อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น ผานเกณฑ การประเมินรอยละ 80 ขึ้นไปทุกคน
ปรากฏผล ดังตาราง 1
ตาราง 1 คา เฉลี่ย และรอ ยละจากการทํา แบบทดสอบยอ ยหลัง เรีย น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรียของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
หนวยที่ 1
หนวยที่ 2
หนวยที่ 3
หนวยที่ 4

N
11
11
11
11

คะแนนเต็ม
10
10
10
10

∑X .

88
90
89
90

µ
8.00
8.19
8.09
8.19

รอยละ
80.00
81.90
80.90
81.90

เกณฑผาน
80
80
80
80
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ตาราง 1 (ตอ)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
หนวยที่ 5
หนวยที่ 6
หนวยที่ 7
หนวยที่ 8
หนวยที่ 9
หนวยที่ 10
หนวยที่ 11
หนวยที่ 12
หนวยที่ 13
หนวยที่ 14
รวม

N
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
140

∑X
90
90
90
90
89
90
90
90
88
90
1,254

µ
8.19
8.19
8.19
8.19
8.09
8.19
8.19
8.19
8.00
8.19
8.14

รอยละ
81.90
81.90
81.90
81.90
80.90
81.90
81.90
81.90
80.00
81.90
81.43

เกณฑผาน
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลั ง
จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทอ งถิ่น สูง ขึ้น อยา งมีนัย สํา คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ปรากฏผล ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ระหวางกอนการ
ใชกับหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
11
11

µ
23.00
25.27

σ
3.12

∑D

∑D

25

65

2

t

p

8.333

.000**

2.13

α = .05
3. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต อ การจั ด การเรี ย นรู โดยใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ชื่ อ มโยงภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรียโดยรวมและรายขอ อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 15 ขอ ปรากฏผล ดั ง ตาราง 3
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูจากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย โดยรวม
รายการประเมิน
1. ดานสาระการเรียนรู
2. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
3. ดานสื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
4. ดานการวัดผลประเมินผล

µ
4.94
4.88
4.70
4.85
4.85

ระดับความพึงพอใจ
แปลผล
σ
0.20
มากที่สุด
0.13
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด
0.17
มากที่สุด
0.10
มากที่สุด

อันดับ
1
2
4
3

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การทําน้ําหมักจุลิน ทรียของ
นักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัด การเรียนรูโดยใช ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู เชื่อมโยงภูมิป ญญาทองถิ่ น มี
ประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น ผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไปทุกคน
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ชื่ อ มโยงภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น เรื่ อ ง การทํ า น้ํ า หมั ก จุ ลิน ทรี ย ที่ ผูวิ จั ย
พัฒนาขึ้นไดผานขั้นตอนการสรางมาจากระบบและวิธีการที่เหมาะสม และไดผา นการตรวจสอบแกไขขอบกพรองจาก
ผูเชี่ย วชาญในการสรา งชุด กิจกรรมการเรียนรูเชื่ อมโยงภูมิ ปญญาทอ งถิ่น เรื่ อง การทํ าน้ํา หมัก จุลิน ทรีย กอ นที่จ ะ
นําไปใช กับกลุม ตัวอยางจริ งในการพัฒ นาชุ ดกิจ กรรมการเรียนรูเ ชื่อมโยงภูมิ ปญญาทอ งถิ่ น เรื่อง การทํ าน้ํา หมั ก
จุลินทรีย สามารถพัฒนาตนเองไดและมีความมั่นใจ นักเรียนที่เรียนเกงสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว และ
พยายามแขงขันกับตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรจิรา รัตนไพบูลย (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมคายอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความตระหนักตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการอบรม และพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนหลังฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยูในระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ
เข็มนาจิตร (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมวงชุม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุนันทา ศรีมว ง (2556: บทคัดย อ) ไดศึก ษาการพั ฒนาชุ ดกิจ กรรมการเรี ยนรู เรื่อ ง โครงสรางควบคุมการทํ างาน
โปรแกรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนคือ กอนเรียนเทากับ 30.30 หลังเรียนเทากับ 32.68 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลั ง
จากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 แสดงวาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมัก
จุลิน ทรี ย ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น มี ค วามก า วหน า ทางการเรี ย น และผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้
สอดคลอ งกับงานวิจัยของรัตนาภรณ เข็ มนาจิตร (2550: บทคัด ยอ) ได ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรัก ษ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานมวงชุม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นจาก
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา ศรีมวง (2556: บทคัดยอ) ได
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โครงสรางควบคุมการทํางานโปรแกรม สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ผล
การศึก ษาพบว า นัก ศึกษาที่ เรียนดวยชุด กิจกรรมการเรียนรู หลังเรียนสูง กวากอ นเรีย นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น
เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด ทั้ง 15 ขอ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจั ดกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย มีการเรียนรูที่คอยๆ พัฒนาทีละขั้นจากงายไปหายาก มี
รู ป แบบที่ สวยงาม มี ภ าพประกอบแต ละชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เร า ให อ ยากทํ า และนั ก เรี ย นมี ค วามสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินในการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับทัศนียา แกวคงขํา (2550: 85) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรี ย นโดยใช ชุ ด กิจ กรรมการเขี ยนสะกดคํ าภาษาไทย สอดคล อ งกับ งานวิ จั ยของรัต นาภรณ เข็ ม นาจิ ตร (2550:
บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 โรงเรียนบานมวงชุม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา ศรีมวง (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โครงสรางควบคุมการทํางานโปรแกรม สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ผลการศึกษา
พบวา นักศึก ษามีความพึง พอใจต อการใชชุดกิ จกรรมการเรียนรู เรื่อง โครงสรางควบคุ มการทํ างานโดยรวมอยูใ น
ระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย เรื่อง การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทําน้ํา หมักจุ ลินทรี ย ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น สรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจั ดการเรี ย นรูโ ดยใช ชุ ด กิจ กรรมการเรี ย นรู เ ชื่ อมโยงภู มิ ป ญญาท องถิ่ น ควรเป ด โอกาสให
นักเรียนลงมือศึกษา เรียนรูดวยตนเอง ครูผูสอนเปนเพียงผูกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติไดถูกตอง สูคุณสมบัติที่ตองการ
เนนหรือปฏิบัติสูตัวชี้วัดได
2. ในการทดลองใช ชุด กิจกรรมการเรีย นรู เชื่อ มโยงภูมิ ปญญาท องถิ่น ควรจั ดเตรี ยมใหค รบและ
เพียงพอตอนักเรียน โดยครูเปนผูชี้แจงตัวชี้วัด เนื้อหาวิชาใหนักเรียนทราบ
3. การกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู โดยใช ชุดกิจกรรมการเรียนรู เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น ควร
กําหนดกวางๆ ใหมีความยืดหยุนดานเวลา แตก็กําชับใหนักเรียนศึกษาในเวลาที่กําหนดไว
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4. ชุดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรีย สามารถนําไปใช
ไดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หรือชั้นอื่นๆ ที่ตองการเรียนซอมเสริมในเรื่อง การทําน้ําหมักจุลินทรียได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ชื่ อ มโยงภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มา
ประกอบในการวิจัย เพื่อใหการดําเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรสร า งชุด กิ จ กรรมการเรีย นรู เชื่ อ มโยงภู มิป ญญาท อ งถิ่น ไปพัฒ นาผูเ รี ย นในกลุม สาระการ
เรียนรูอื่นๆ อีก เพื่อสงเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรูเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
3. ควรศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ชื่ อ มโยงภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
เปรียบเทียบกับการเรียนรูโดยใชวิธีการอื่นๆ ดวย
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NBUE047: ความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
ที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
THE EXPECTATION OF TEACHERS REGARDING TO PERSONNEL ADMINISTRATION IN
SCHOOL CLUSTER 67, THONBURI DISTRICT OFFICE UNDER THE BANGKOK
METROPOLITAN ADMINISTRATION
นันทภัทร วิเศษ 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาไดศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 127
คน โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคล และเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นในกลุ ม เครื อ ข า ยโรงเรี ย นที่ 67 สํ า นั ก งานเขตธนบุ รี สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศและอายุราชการ กลุม ตัวอยางในการวิ จัย คือ ครูใ นกลุ มเครือข ายโรงเรียนที่ 67
สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 จํานวน 127 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถามที่ผานการทดสอบหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
และหาคาความเชือ่ มั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.78 ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ความคาดหวัง มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. จํานวนและรอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ครูที่ตอบแบบสอบถาม
เปนครูเพศชาย จํานวน 39 คน (รอยละ 30.70) เปนครูเพศหญิง จํานวน 88 คน (รอยละ 69.30) มีอายุราชการ นอย
กวา 6 ป จํานวน 42 คน (รอยละ 33.07) อายุราชการ 6 ป ขึ้นไป จํานวน 85 คน (รอยละ 66.93)
2. ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคาดหวั ง ของครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
โรงเรียนในกลุมเครือข ายโรงเรียนที่ 67 สํา นักงานเขตบางธนบุรี สั งกัด กรุง เทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา น
ครู มี ค วามคาดหวั ง ต อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นในกลุ ม เครือ ข า ยโรงเรี ย นที่ 67 สํ า นั ก งานธนบุ รี สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.58) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
ที่สุด เรียงตามคาเฉลี่ย คือดานการพัฒนาบุคลากร ( Χ = 4.65) ดานการบํารุงรักษาบุคลากร ( Χ = 4.60) ดานการ
วางแผน ( Χ = 4.55) และดานการสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ( Χ = 4.53)
คําสําคัญ: ความคาดหวังของครู, การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
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Abstract
This research aimed to investigate the expectations of teachers towards human resources
administration of the School Cluster 67 under the Thonburi District Office, Bangkok Metropolitan
Administration. The samples of the research were 127 teachers and educational staff of the School
Cluster 67 under the Thonburi District Office, Bangkok Metropolitan Administration. This research applied
the questionnaires on the expectations of teachers towards human resources administration and
compared the expectations of teachers towards human resources administration of the School Cluster 67
under the Thonburi District Office, Bangkok Metropolitan Administration, classifying by genders and work
experiences. The research was conducted in the academic year of 2016 with 127 teachers and
educational staff of the School Cluster 67 under the Thonburi District Office, Bangkok Metropolitan
Administration. The instrument used in this research was the questionnaire tested the content validity by
calculating the index of congruence (IOC) and calculated the reliability through Cronbach's Alpha
Coefficient values. It was found that the reliability was 0.78. The questions were the five rating scale
response options, that is, most, much, moderate, little, and least. The statistics used in data analysis were
percentage, mean, and standard deviation. The expectations of teachers towards human resources
administration of the School Cluster 67 under the Thonburi District Office, Bangkok Metropolitan
Administration were compared by the t-test analysis.
The results of research showed that:
1. According to number and percentage of respondents’ basic information, 39 respondents
(30.30%), were male and 88 respondents (69.30%), were female. 42 respondents (33.07%), had less
than six years of work experience and 85 respondents (66.93%), had over six years of work experience.
2. Overall, the expectations of teachers towards human resources administration of the
School Cluster 67 under the Thonburi District Office, Bangkok Metropolitan Administration were at a
highest level ( Χ = 4.58). Considering by items, all items were at a highest level, arranged in descending
mean order as follows: personnel development ( Χ = 4.65), personnel maintenance ( Χ = 4.60), planning
( Χ = 4.55), and personnel recruitment, selection and appointment ( = 4.53)
Keywords: teacher’s expectation, school personnel management
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภารกิจทุกอยางขององคการจะ สําเร็จไดดวยการปฏิบัติงานของบุคลากร แมองคการจะมีปจจัยอื่นๆ ที่เปน
เครื่องมือ เครื่องอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนใหการปฏิบัติงานคลองตัวขึ้น แตภารกิจทุกอยางจะสําเร็จได
ก็เพราะคน ดวยเหตุที่คนเปนสิ่งมีชีวิตมีความคิด คนจึงแตกตางกันโดยธรรมชาติ เมื่อตองมาทํางานดวยกัน กฎ กติกา
ขอ ตกลงอื่ น ๆ ที่ จะทํา ใหผูป ฏิบั ติ งานเกิ ดความพอใจจึ ง เป น สิ่ง ที่ จํา เป น อย า งยิ่ ง เพราะหากมี ค วามพึ ง พอใจแล ว
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ยอมจะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะบริหารจัดการให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ย นเป น ภารกิ จ สํ า คั ญที่ มุ ง ส ง เสริ ม ให สถานศึ ก ษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดคลองตัวอยางมีอิสระภายใตกฎหมาย (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2546: 14)
การบริหารงานบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชทั้งศาสตรและศิลป ในการบริหารงาน จึงจะทําใหงาน
นั้นประสบความสําเร็จ บุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะนํากระบวนการที่เหมาะสม
มาใช ให เ กิ ดประสิท ธิ ภ าพและบรรลุ เป า หมายของสถานศึ ก ษา ผู วิจั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาความคาดหวั ง
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นในกลุ ม เครื อ ข า ยโรงเรี ย นที่ 67 สํ า นั ก งานเขตธนบุ รี โดยศึ ก ษาการ
บริหารงานบุคคล ดา นการวางแผน ไดแก จัด ทําภาระงานสํา หรับข าราชการครูและบุค ลากรทางการศึ กษา มีการ
วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการของกําลังคนและภารกิจของโรงเรียน ควรมีกระบวนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก รวมถึงการบรรจุแตงตั้งอยางเปนระบบ เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถตามที่
องคการตองการ ดานการบํารุงรักษาบุคลากร ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบอยาง
ยุติธรรม และดานการพัฒนาบุคลากร ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งดานการ
อบรมสัม มนา การศึก ษาตอ และการทํ าวิ ทยฐานะ โดยใหมี การติ ดตามและประเมิน ผลงานอย างตอ เนื่ อง ซึ่ งการ
บริห ารงานบุ คคลของโรงเรีย นในกลุม เครื อขา ยโรงเรี ยนที่ 67 สํานั กงานเขตธนบุรี สังกั ดกรุ งเทพมหานคร พบว า
มีปญหาในดานตางๆ เชน ดานการวางแผนบุคลากร ขาดการประเมินผลการใชแผน สงผลใหการวางแผนครั้งตอไป
ไมทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่แทจริง ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ขาดกระบวนการคัดเลือกบุคลากร
จากคณะกรรมการที่แตงตั้งอยางเปนระบบ ดานการบํารุงรักษาบุคลากร โรงเรียนไมไดนําผลการปฏิบัติงานของครูมา
พิ จ าณาความดี ค วามชอบ และไม มี ก ารติ ด ตามว า ครู ไ ด นํ า ความรู ที่ ไ ด รับ จากการอบรมมาใช ป ระโยชน ใ นการ
ปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโรงเรียนจะไดใชผลการวิจัยเปนแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67
สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบความคาดหวัง ของครูที่ มี ต อการบริ หารงานบุ คคลของโรงเรีย นในกลุ มเครือ ข า ย
โรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศและอายุราชการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

สถานภาพของครู
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุราชการ
2.1 นอยกวา 6 ป
2.2 6 ป ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียน
ที่ 67 มี 4 ดาน คือ
1. ดานการวางแผน
2. ดานการสรรหา คัดเลือก และการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงาน
3. ดานการบํารุงรักษาบุคลากร
4. ดานการพัฒนาบุคลากร
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
ความคาดหวัง หมายถึง กระบวนการจูงใจแบบหนึ่ งของการรับรูในตนเองของแตละคนที่แสดงออกมา
เพื่อใหเกิดการกระทํานั้นๆ เปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากสภาวะทางจิตอยางหนึ่งของบุคคลที่คาดคะเนหรือ
คาดการณลวงหนา
การบริห ารงานบุคคล หมายถึ ง กระบวนการตางๆ ในการดําเนิ นงานที่ เกี่ยวข องกับบุ คคลในองคการ
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรรหาผูที่มีความรูความสามารถเขาทํางานใหมีจํานวนเพียงพอ เพื่อใหการใชกําลังคนเกิด
ประโยชนอยางเต็ม ที่ มีการพัฒนา การศึกษาอบรม และบํารุงรักษาบุคลากร สงเสริมใหมีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน ใหการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 12 สํานักงานธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดดี
มีประสิทธิภาพ มี 4 ดาน ดังนี้
การวางแผน หมายถึง การกําหนดความตองการในการบริหารงานบุคคลไวลวงหนา โดยมี ศึกษาสภาพ
ปญหาเพื่อวางแผนอัตรากําลังของโรงเรียน การใชแผนการบริหารงานบุคคล มีการติดตามและประเมินผลการใชแผน
อยางตอเนื่อง
การสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา
คัดเลือกโดยการสอบแขงขันและบรรจุแตงตั้งเพื่อปฏิบัติหนาที่การสอน กําหนดบทบาทหนาที่ใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความถนัด เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
การบํารุงรักษาบุคลากร หมายถึง แนววิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ปรึกษา
ให คํ า แนะนํ า และความช ว ยเหลื อ บุ ค ลากรรวมทั้ ง การสร า งแรงจู ง ในการทํ า งาน และใหกํ า ลั ง ใจแก ผูป ฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพิจารณาความดีความชอบและมีการนิเทศติดตามการประเมินผล
งานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
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การพัฒนาบุค ลากร หมายถึง การดํ าเนิ นการเพิ่ มความรูความสามารถ และประสบการณใ นรูป แบบ
ตา งๆ ใหแ กบุ คลากรในโรงเรี ยนให ปฏิ บัติ อย างมีป ระสิท ธิภ าพ ส งเสริ มและสนั บสนุน ให บุค ลากรได รับ การอบรม
สั ม มนา การทํ า วิ ท ยฐานะ การทํ า ผลงานทางวิ ช าการและการศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สูง ขึ้ น ได มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลงานอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร
ครู หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานสอนอยูในโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67 จํานวน 190 คน สํานักงาน
เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-2 ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสาร บทความวิ ชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
สรางเครื่องมือ
2. สรางแบบสอบถามความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ในกลุมเครือขาย
โรงเรี ย นที่ 67 สํ า นั ก งานเขตธนบุ รี สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 4 ด า น แต ละด า นมี จํ า นวน 12-13 ข อ นํ า
แบบสอบถามที่สรา งขึ้ น ไปให ผูเ ชี่ ยวชาญ จํ านวน 5 ทา น ตรวจสอบเพื่ อหาความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity) ใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) นําแบบสอบถามที่ไดมาคัดเลือกเฉพาะขอที่มีดัชนี
ความสอดคล อง 0.8 ขึ้น ไป ในแตละดานใหมีจํานวน 10 ขอ และนํ าแบบสอบถามมาปรับปรุ งตามคํ าแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครู ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน จากนั้นนํามาหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.78
4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยาง และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่น หนัง สื อ ถึง บั ณฑิต วิ ทยาลั ย วิ ท ยาลั ยนอร ทกรุ ง เทพ เพื่ อ ทํา หนั งสื อ ขอความร ว มมื อ ถึ ง
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือเก็บขอมูล
2. นําแบบสอบถามจํานวน 127 ฉบับ ไปแจกใหครูในโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 67 สํานักงาน
เขตธนบุ รี สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ตอบแบบสอบถามและผู วิ จั ย ได เ ก็ บ แบบสอบถามคื น ด ว ยตนเองและได รั บ
แบบสอบถามคืน จํานวน 127 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

รวม

39
88
127

30.70
69.30
100

รวม

42
85
127

33.07
66.93
100

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุราชการ
2.1 นอยกวา 6 ป
2.2 6 ป ขึ้นไป

จากตาราง 1 พบวา ครูที่ตอบแบบสอบถามเปนครูเพศชาย จํานวน 39 คน (รอยละ 30.70) เปนครูเพศหญิง
จํานวน 88 คน (รอยละ 69.30) มีอายุราชการ นอยกวา 6 ป จํานวน 42 คน (รอยละ 33.07) อายุราชการ 6 ป ขึ้นไป
จํานวน 85คน (รอยละ 66.93)
ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตบางธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและเปนรายดาน
ดานที่
1
2
3
4

ความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากร
การวางแผน
การสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
การบํารุงรักษาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
เฉลี่ยรวม

Χ

4.55
4.53
4.60
4.65
4.58

S.D.
.58
.47
.42
.41
.49

แปลคา
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับที่
3
4
2
1
-

จากตาราง 2 พบวา ครูมีความคาดหวังตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนที่
67 สํานั กงานธนบุรี สัง กัดกรุง เทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.58) เมื่อพิ จารณารายดา น
พบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามคาเฉลี่ย คือ ดานการพัฒนาบุคลากร ( Χ = 4.65) ดานการบํารุงรักษา
บุคลากร ( Χ = 4.60) ดานการวางแผน ( Χ = 4.55) และดานการสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
( Χ = 4.53)
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนในกลุม
เครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ
ความคาดหวังของครูที่มีตอการ
บริหารงานบุคลากร
1. การวางแผน
2. การสรรหา คัดเลือก และการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงาน
3. การบํารุงรักษาบุคลากร
4. การพัฒนาบุคลากร
เฉลี่ยรวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพศชาย
S.D.
Χ
4.50
.43

เพศหญิง
S.D.
Χ
4.52
.54

t

p

.643

.514

4.61
4.72
4.79
4.68

4.49
4.54
4.59
4.54

1.334
2.495*
2.798*
1.886

.185
.014
.006
.062

.46
.32
.33
.36

.45
.45
.42
.40

จากตาราง 3 พบวา ครูที่ มีเ พศตา งกั น มีค วามคาดหวั งต อ การบริห ารงานบุ คลากรของโรงเรีย นในกลุ ม
เครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและดานการวางแผน ดานการสรรหา
คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนดานการบํารุงรักษาบุคลากร และดานการ
พัฒนาบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีความคาดหวังตอการบริหารงาน
บุคคลมากกวาครูเพศหญิง
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหการเปรี ยบเที ยบความคาดหวั งของครูที่ มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุ ม
เครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ
ราชการ
ความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคลากร

อายุราชการ
Χ

1. การวางแผน
2. การสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
3. การบํารุงรักษาบุคลากร
4. การพัฒนาบุคลากร
ภาพรวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นอยกวา 6 ป
4.52
4.51
4.59
4.78
4.56

Χ

6 ป ขึ้นไป
4.61
4.64
4.70
4.58
4.69

t

p

.294
1.403
1.851
2.907*
1.814

.748
.250
.160
.056
.167

จากตาราง 4 พบวา ครูที่มีอายุราชการแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลกรของโรงเรียน
ในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 3 ดาน ดานการ
วางแผน ดานการสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนดานการพัฒนา
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บุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอายุราชนอยกวา 6 ป มีความคาดหวังตอดาน
การพัฒนาบุคคลากรมากกวาครูที่มีอายุราชการ 6 ป ขึ้นไป
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67
สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ครูมีความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงาน
เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการสรรหา การคัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
ที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดําเนินการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตามแผนที่
กําหนดไวและที่รองลงมามีคาเฉลี่ย 4.5 ขึ้นไป ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุดเกือบทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
โรงเรียนไดมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสรรหา คัดเลือก และจัดบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ แลวไดมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
ของบุ คลากรครู เพื่ อเปน แนวทาง การปฏิบั ติงานไวอ ยางชั ดเจน เพื่ อให บุคลากรครูได ปฏิบัติ หนา ตามความรูและ
ความสามารถของตนเอง ทํา ให ก ารบริ หารงานประสบผลตามเปา หมาย ซึ่ง สอดคล อ งกั บการศึ กษาของ บุญสื บ
เทียมหยิน (2553) เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่
เปดสอนระดับมัธ ยมศึกษา สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบวา สมรรถนะการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่เปดสอน ระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยูในระดับมาก
เมื่อ พิจ ารณารายดาน พบว า อยูใ นระดับ มากทุ กดา น เรี ยงตามลําดั บค าเฉลี่ย ไดแ ก การสรรหาบุค ลากร การจั ด
บุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ โดยมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การพัฒนาบุคลากร การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางาน
2. ครูมีความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงาน
เขตธนบุ รี สังกั ดกรุงเทพมหานคร ดา นการบํ ารุงรักษาบุคลากร อยู ในระดับ มากที่สุด โดยขอที่มีคา เฉลี่ยสู งสุด คื อ
สร า งขวั ญและกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะผู บ ริ ห ารเอาใจใส ดู แ ล
บุคคลากรเปนอยางดีสงเสริมใหบุคคลากรใหปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ ยกยองเชิดชูเกียรติ ใหกําลังใจ ในอัน
ที่เสริมสรางและพัฒนาเจตคติจิตสํานึกและพฤติกรรมของครูและบุคคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ทั้งในดานการ
ทํางานและความประพฤติ ตลอดจนการใหคําปรึกษาคําแนะนํา ชวยเหลือบุคลากรครูทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
ทําใหครูมีกําลังใจที่ดีในการทํางาน
3. ครูมีความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนที่ 67 สํานักงาน
ธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริ ม
บุคคลากรใหมีความกาวหนาตามมาตรฐานงานโดยใหเขารวมอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผูบริหาร
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมองถึงอนาคตในวันขางหนา จึงไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรครูไดศึกษาไดมีโอกาส
พัฒนาตนเอง เพื่ อใหบุ คลากรครูเ กิดแนวคิดและนํา ความรูที่ได มาสร างสรรคผลงานหรือนวั ตกรรมใหม ๆ เพื่ อเป น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขัตติยา พันธุทรัพยสาร
(2546) เรื่อง ความต องการพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี พบว า
ความตองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวม
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อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ดานการพัฒนาบุ คลากรโดยสง บุคลากรไปศึก ษาอบรมหรือดู งาน การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาบุคลากรโดยการพั ฒนาตนเอง และสอดคลอ งกับการศึกษาของ เอกชั ย เปยอูด (2551) เรื่ องการ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทุงอุดมวิทยา จังหวัดลําปาง พบวา ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก โดยไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรครูเขารับการฝกอบรม การสัมมนาศึกษาดูงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และยังเปดโอกาสใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
ผลจากการศึกษาความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลกรของโรงเรียนในกลุมเครือขา ย
โรงเรียนที่ 67 สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1. ดานการวางแผน ควรนําขอมูลจากการสํารวจความตองการของบุคลากร มาใชประกอบการ
วางแผนอัตรากําลังของโรงเรียน นําแผนมาประเมินการใชแผนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบขอบกพรองและหาแนว
ทางแกไขการใชแผนใหเหมาะกับงานมากที่สุด
2. ดานการสรรหา การคัดเลือก และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสรรหา คัดเลือกบุคลากร เชน ลูกจางชั่วคราว และใหมีการจัดทําแบบสํารวจและทดสอบความสามารถ เพื่อเปน
การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถและความถนัดอยางยุติธรรม
3. ดานการบํารุงรักษาบุคลากร ควรจัดกิจกรรมที่เนนการสรางสัมพันธภาพที่ดีใหกับบุคลากร
ตามโอกาสอันสมควร และควรสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพภายในโรงเรียน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบ
ตามเกณฑและระเบียบแบบแผนอยางเที่ยงธรรมและมีความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
4. ดานการพัฒนาบุคลากร ควรเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาอบรมและจัดเตรียมเอกสารหรือ
คูมือปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูหลัง
การศึกษาอบรมหรือการศึกษาตอวาไดนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจริงและควรนําผลการปฏิบัติงานของครูมา
พิจารณาความดีความชอบ เพื่อเปนกําลังใจใหบุคลากรมีกําลังใจในการทํางานและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีก ารศึ กษาความคาดหวังของครู โดยใช วิธี การวิจั ยเชิงคุ ณภาพ โดยการศึกษารายละเอีย ดใน
ทุกดานแบบเจาะลึก อาจใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเชิงเหตุผล
เอกสารอางอิง
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NBUE048: การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน กลุม
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
A STUDY OF PARENTS’ OPINIONS ON THE EDUCATION MANAGEMENT IN SCHOOLS AT
PONG NAM RON DISTRICT UNDER CHANTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 2
นโรดมภ หอมสวัสดิ์ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน กลุมอําเภอโปงน้ํารอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียน
จํานวน 297 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย น กลุ ม อํ า เภอโป ง น้ํ า ร อ น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม พบวา การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายดานทุกดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป
ตามลําดับ
2. ความคิดเห็นของผูปกครอง จําแนกตามอาชีพ ไดแก อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ
ธุรกิจสวนตัวหรือคาขายและอื่นๆ และอาชีพเกษตรกรหรือรับจาง พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษา ไม
แตกตางกัน ทั้งภาพรวมและรายดานทุกดาน โดยผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรหรือรับจาง มีความคิดเห็นตอการจัด
การศึกษาสูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย
คําสําคัญ: ความคิดเห็นของผูปกครอง, การบริหารจัดการศึกษา
Abstract

This research aimed to study of parents’ opinions on the education management in schools at
Pong Nam Ron district under Chanthaburi primary educational service area office 2. The sample group
used in this study were the parents of students amount 297 people. Tool used to collect data was a 5rating scale questionnaire. Data were analyzed by using the computer program. The statistics used in data
analysis were frequency, percentage, average, Standard Deviation and Analysis of Variance (ANOVA).
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The finding revealed that;
1. The education management according to the opinions of the students’ parents in schools at
Pong Nam Ron district under Chanthaburi primary educational service area office 2 every aspect was at
a “high” level. Sort ascending including personnel management. Academic Administration Budget
Management General and administration respectively.
2. Comparative of the parents’ opinions according to their career: government officer or state
enterprise employees; own business; agriculture or the others, there were no statistically significant
difference in other as aspect. The parents are farmers or contractors. Opinion on education than parents
with career civil servants or employees of state enterprises. And employed or trade.
Keywords: A study of parents’ opinions, The education management
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2559) มุงพัฒนาสูสังคมใหอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)
คนไทยมีคุณธรรม นํ าความรอบรู รูเทา ทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุ มชนเข มแข็ง สังคมเปนสุข เศรษฐกิจมี คุณภาพ
เสถียรภาพและเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนอยูภายใตระบบการบริหารจัดการ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลก
ไดอยางมีศักดิ์ศรี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข และมาตรา 9 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ใหมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ปจจุบันเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว
ในทุกดาน การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ทั้งในดานของหลักการ ความมุงหมาย แนวนโยบาย และแนวทางการจัด
การศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค
เหมาะแกสภาพแวดลอมของสังคมไทย นอกจากนั้น มาตรา 5 และมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2553:
ออนไลน) จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โรงเรียนตองมีการปรับปรุงบทบาทหนาที่เดิมใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวนี้
โรงเรียนเปนหนวยงานทางราชการที่สําคัญที่สุด มีบทบาทหนาที่โดยตรงในการพัฒนาเยาวชน หรือพัฒนาคน
ที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนคนที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กําหนดใหเ ปนหลั กสูตรแกนกลางของประเทศ ที่มี จุดประสงคที่จะพัฒนาผูเรีย นให เปนคนดี มี ปญญา มีความสุ ข
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1775

24 มีนาคม 2560

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรูความสามารถในการสื่อสาร
การคิด การแกปญหาการใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกกําลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) แตการดําเนินงานของโรงเรียนที่ผานมายังไมสรางใหนักเรียนเกิดความ
ผูกพันกับชุมชน นักเรียนยั งไมคอยเกิ ดความสํานึก ที่จะรวมรับ ผิดชอบในการพัฒนาชุมชน ในขณะเดี ยวกันการให
ขอเสนอแนะ การรวมรับผิดชอบ ตลอดจนความรวมมือของผูปกครองและชุมชนที่มีตอโรงเรียนนั้นก็มีนอยมากเชนกัน
ปญหาเหลานี้ควรจะไดรับการแกไข ซึ่งการแกไขตางๆ ของโรงเรียนโดยฝายบริหารและฝายปฏิบัติการอยางเดียวอาจ
ไมสามารถมองเห็นปญหาทุกดาน แตถาไดมีการศึกษาจากชุมชนหรือผูปกครองจากโรงเรียนบาง จะชวยใหสามารถ
มองเห็น ปญหาจากทิ ศทางตา งๆ กระจ างชัด ยิ่ง ขึ้น (สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ กษาแหง ชาติ. 2545: 39-40)
นอกจากนี้ผูปกครองยังเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง เพราะวานักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการที่
ถูกตองจากโรงเรียน เมื่อไดรับการสงเสริมและสนับสนุนเปนการเสริมแรงจากผูปกครอง นักเรียนก็จะเกิดความพรอม
ในการเรียนรู เรียนรูอยางมีความสุข การพัฒนาการในดานตางๆ เปนไปตามเปาหมาย ดังนั้น ผูปกครองควรเขามามี
บทบาทในการสนับสนุนและการสงเสริมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยเขามามีบทบาทในการเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดการศึกษา
จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา
ในโรงเรียน กลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อใชในการปรับปรุง
ดานการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง และใหนั กเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูอยา ง
ตอเนื่องตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว ดังนี้
1. เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็น ของผู ปกครองนัก เรี ยนที่ มีต อการบริ หารจั ดการศึก ษาในโรงเรีย นกลุ ม
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเที ยบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่ มีตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรีย น
กลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามอาชีพ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 1,300 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูปกครองนักเรียน ในโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จากขนาดของ
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สถานศึกษา กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970:
608-610) จํานวน 297 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก อาชีพ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนกลุมอําเภอ
โปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี 4 ดาน
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ
2.2 ดานบริหารงบประมาณ
2.3 ดานบริหารงานบุคคล
2.4 ดานบริหารงานทั่วไป
นิยามศัพทเฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดังตอไปนี้
การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในการพัฒนานักเรียน ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และ
สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความเจริญงอกงามในทุกดาน ซึ่งวัดดวยแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูปกครองที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใน 4 ดาน คือ
1. ดานการบริหารงานวิชาการ ไดแก 1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2) การวางแผนงานดานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7) การวิ จัยเพื่อพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแ หลงเรีย นรู 9) การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การสงเสริมชุมชน
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14)
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ดานการบริหารงบประมาณ ไดแก 1) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ
ตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี 2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 3) การอนุมัติการ
ใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5) การรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ 6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช
ผลผลิ ตจากงบประมาณ 8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึก ษา 9) การปฏิบัติง านอื่ นใดตามที่ ไดรับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 11) การวางแผนพัสดุ 12)
การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุ ณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่ งกอสรา งที่ใชเงิ นงบประมาณเพื่อ เสนอต อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี 13) การพัฒนาระบบขอมูล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1777

24 มีนาคม 2560

และสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 14) การจัดหาพัสดุ 15) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
16) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 17) การเบิกเงินจากคลัง 18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 19)
การนําเงินสงคลัง 20) การจัดทําบัญชีการเงิน 21) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 22) การจัดทําหรือจัดหา
แบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
3. ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก 1) การวางแผนอัตรากําลัง 2) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 4) การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 5) การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6) การลาทุกประเภท 7) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 8) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 9) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 10)
การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 11) การอุทธรณและการรองทุกข 12) การออกจากราชการ 13) การ
จัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 14) การจัดทํา บัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 15) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16) การสงเสริม
และยกยองเชิดชูเกียรติ 17) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 18) การสงเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 20) การพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การนั้น
4. ดานการบริหารทั่วไป ไดแก 1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 2) การประสานงาน
และพัฒนาเครือขายการศึกษา 3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4)งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 5)
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8)
การดําเนินงานธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 11) การรับนักเรียน
12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 15) การทัศนศึกษา 16) งานกิจการนักเรียน 17)
การประชาสัมพันธงานการศึกษา 18) การสงเสริม สนับสนุนและประสาน การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 20) การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
ความคิดเห็น หมายถึง การรับรูของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งแตละบุคคลสามารถเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยก็ได ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายนอกของบุคคล และสภาวะภายในจิตใจ ที่จะสงผลตอระดับความ
คิดเห็นมากหรือนอย
การมีสวนรวมของผูปกครอง หมายถึง การมีสวนรวมผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษานั้นมีภาระ
หนาที่ประการสําคัญ คือ ความรวมมือในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะชวยกําหนดทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษา การพิจารณา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษาเปนสําคัญ เพื่อใหระบบการศึกษาภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตรงกับความตองการของผูปกครอง ชุมชนตลอดจนทองถิ่น
อาชีพ หมายถึง ประเภทงานที่ผูปกครองปฏิบัติเพื่อใหเกิดรายไดในการเลี้ยงชีพ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จําแนก
อาชีพเปน 3 อาชีพ คือ
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1. อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการ ลูกจาง
ประจํา พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
2. อาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย หมายถึง ผูปกครองที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว เปนเจาของกิจการ
หรือประกอบอาชีพคาขาย โดยการตกลงแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ หรือทั้งสองอยางโดยวิธีเจรจาตอรองดวยสิ่ง
แลกเปลี่ยน ถูกตองตามกฎหมาย
3. อาชีพเกษตรกรหรือรับจาง หมายถึง ผูปกครองที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตวหรือทําประมง
และผูที่ประกอบอาชีพโดยการทํางานตามความประสงคของผูวาจาง เพื่อใหไดรับสินจางเปนคาตอบแทน
กลุมโรงเรียนในอําเภอโปงน้าํ รอน หมายถึง สถานศึกษาที่อยูในเขตอําเภอโปงน้ํารอน จํานวน 25 แหง
ประกอบดวยสถานศึกษาขนาดใหญ 2 แหง สถานศึกษาขนาดกลาง 9 แหง และสถานศึกษาขนาดเล็ก 14 แหง โดยการ
แบงขนาดของโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2549
แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผูเรียนตั้งแต 1-120 คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผูเรียนตั้งแต 121-600 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผูเรียนตั้งแต 601-1,500 คน
4. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผูเรียนตั้งแต 1,500 คน ขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใชอาชีพเปนตัวแปร
อิสระ สวนตัวแปรตาม คือ การบริหารจัดการศึกษา ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหาร
งบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดานการบริหารงานทั่วไป
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความคิ ดเห็น ของผูป กครองนั กเรียนกับ การบริห ารจั ดการศึก ษาในโรงเรี ยนกลุ มอํา เภอโปง น้ํา รอ น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกัน
2. ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนกลุมอําเภอ
โปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา
ในโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น
ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1779

24 มีนาคม 2560

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบดวยสถานภาพในการประกอบอาชีพ ไดแก อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว
หรือคาขาย และอาชีพเกษตรกรหรือรับจาง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษา ในโรงเรียนกลุ ม
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีลักษณะขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 100) กําหนดเกณฑวัดระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดังนี้
5 หมายถึง ผูปกครองมีความเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผูปกครองมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ผูปกครองมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผูปกครองมีความเห็นดวยอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ผูปกครองมีความเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาในดานตางๆ
2. กําหนดกรอบเครื่องมือในการศึกษาจากขอมูลที่ศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
3. สรางแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาโดยยึดนิยามศัพทเฉพาะ
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและให
คําแนะนํา แกไขปรับปรุง
5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อพิจารณา สอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC: Index of congruence) ไดคา เลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.0
6. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลว
นําเสนออาจารยที่ปรึกษาการทําสารนิพนธพิจารณาเสนอแนะอีกครั้ง
7. นําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try-out) กับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย ซึ่งเปนผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 30 คน และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับไดเทากับ .84
8. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช มาหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) โดยการหา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Item total correlation)
ซึ่งมีอํานาจจําแนกระหวาง .02-.08
9. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ยื่นเสนอต อผูอํา นวยการสถานศึกษาโรงเรีย นกลุม อําเภอโป งน้ํา รอน สังกั ดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
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ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลยื่นตอผูปกครองนักเรียน โรงเรียนกลุม
อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยนํ าแบบสอบถามพร อมหนั งสืออนุญาตขอความอนุเ คราะหผูปกครองนักเรี ยนที่เ ปนกลุ ม
ตัวอยางการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 297 ชุด เก็บได 297 ชุด คิดเปน
รอยละ 100
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาบันทึกและวิเคราะหขอมูลดวยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชสถิติ
ตางๆ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม โดย
การหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะห ขอมูลเกี่ย วกับความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรีย น
กลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายขอมูล พิจารณาคาเฉลี่ยของชวงระดับคะแนน 5 ระดับ โดยใช
เกณฑคะแนนของลิเคิรท (Likert. 1970) ดังรายละเอียดดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความเห็นดวยอยูในระดับนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีความเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 หาคา IOC (Index of Congruence)
1.2 หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power)
1.3 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
2. สถิติพื้นฐาน เปนสถิติที่ใชในการหาขอมูล
2.1 รอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย ( X )
2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.4 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
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สรุปผลการวิจัย
1. ระดับการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน กลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทั้งภาพรวมและรายดาน ระดับไมแตกตางกัน
2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน กลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามอาชีพ ระดับไมแตกตางกัน
ตาราง 1 ระดับการบริหารจัดการศึกษา
1. ดานการบริหารงานวิชาการ

2. ดานการบริหารงบประมาณ

3. ดานการบริหารงานบุคคล

4. ดานการบริหารงานทั่วไป

โดยรวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

2.203
190.268
192.471
1.606
247.309
248.916
4.891
182.389
187.279
2.846
185.040
187.886
0.610
47.488
48.098

3
293
296
3
293
296
3
293
296
3
293
296
3
293
296

.734
.649

1.131

.337

.535
.844

0.634

.593

1.630
.622

2.619

.051

.949
.632

1.502

.214

.203
.162

1.254

.290

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อ ง การศึ กษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัด การศึกษาในโรงเรียน กลุ ม
อําเภอโปง น้ํารอน สั งกัดสํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึ กษาจันทบุ รี เขต 2 ผูวิจัยสามารถอภิป รายผลตาม
วัตถุประสงคได ดังนี้
1. ความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน กลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การดําเนินงานตามนโยบายทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โรงเรียนมีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตร
ทางการศึกษา เพื่อเปนตัวกําหนดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ โรงเรียนมีการบริหารงาน
ทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) ที่ยึดทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
เปนเครื่องมือในการนําวิสัยทัศนและนโยบายไปสูการปฏิบัติการ กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีจุดมุงหมายที่
สําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว และ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จึงทําใหความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน กลุมอําเภอ โปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย แกมนิล
(2550: 71) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ใน 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับ คือ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนกลุมอําเภอโปงน้ํารอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตามอาชีพของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและ
รายดาน ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย และอาชีพรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพเกษตรกรหรือรับจาง ไมแตกตางกัน โดยผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรหรือรับจางมี
ความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาสูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจสวนตัว
หรือคาขาย ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองที่รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตางก็ใหความสําคัญตอการ
จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และเห็นวาการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการวางรากฐานการศึกษาให
บุตรหลาน การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุ ณธรรม มี จริ ยธรรมและวั ฒนธรรมในการดํ ารงชี วิ ต สามารถอยูรวมกับ ผู อื่น ได อย างมี ความสุข (สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 5) นอกจากนี้ ผูปกครองยังสนใจติดตามขาวสารขอมูลทางการศึกษาของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง เอาใจใสดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด และมีความคาดหวังในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของ
บุตรหลาน สวนผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรหรือรับจาง เห็นวาตนเองไมสามารถสอนเนื้อหาวิชาการแกบุตรหลานได
เนื่องจากไมมีเวลาเพียงพอในการดูแลเอาใจใสจึงปลอยใหเปนหนาที่ของโรงเรียนในการดูแลอบรมบุตรหลานของตน
ดังนั้น ผูปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับ จางจึง มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงกว า
ผูปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายและอื่นๆ ไมแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนุช กิตติโรจนเจริญ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา การศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ดานการบริหาร
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งานบุคลากร ดานการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ ดานการบริหารงานอาคารและสถานที่ และดานการบริหาร
ความสัมพันธกับชุมชน อยูในระดับมาก ความพึงพอใจของครูที่จําแนกตามเพศ มีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจของครูที่
จําแนกตามประสบการณการทํางานมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจของครูที่จําแนกตามวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เอกสารอางอิง
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NBUE049: การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู :
กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ
A STUDY OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT ISSUES AS PERCEIVED BY
THE TEACHER. CASE STUDY OF THE SCHOOL OFFICE OF THE PROVATE EDUCATION
COMMISSION IN BANGKAPI AREA
ชววรรณ พิทักษ์วนาวงศ์ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจาหลักสูตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบ
สภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุของครู โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จานวน 169 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเทียบน้าหนักเชิงปริมาณ
ตามวิธีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างใน t-test
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จานวน 169 ตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศหญิง จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมาคือ เพศชาย จานวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.73 และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ
อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ตามลาดับ ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ด้าน
ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ถัดมาคือ ด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นต่าที่สุด คือ
ด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศแตกต่างกันมีผล
ต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และอายุแตกต่างกัน
มีผลต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, สภาพปัญหา, การจัดการ
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Abstract
This study aims to study information technology management issues as perceived by the
teachers The Office of Private Education Commission in Bangkapi, And to compare the state of information
technology management issues as perceive. The relative weight of quantitative-based approach scales
to five levels of frequency, percentage, mean, Standard Deviation. Analysis of the statistics used to test
the difference in the t-test.
General information on the demographic characteristics of 169 samples showed that most
females there are 112 people, representing 66.27 per cent, followed by the males were 57 percent and
33.73 sample most. 96 people aged 30 and over accounted for 56.8 percent, followed by 73 people
younger than 30 years accounted for 43.2 percent, respectively. Opinions of the problems of managing
information technology as a whole in the medium. Considering it was found that opinion was highest in
the Information Technology Services at the middle level, followed by the management of information
technology in the medium next to the field of instructional technology in the medium. Comments are the
lowest of teaching information technology at a high level, respectively. Test the hypothesis that gender
differences affect the state of information technology management issues as perceived by the teachers.
Case study of The School Office of Private Education Commission in Bangkapi Area, Bangkok different.
The significance level of .05, and the age difference between the problems affecting the management of
information technology in the opinions of teachers. The Office of Private Education in Bangkapi Area, is
no different at .05 level of significance.
Keywords: Information Technology, Problem, Management.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจัยที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพคือสื่อการสอน โดยเฉพาะสื่อสารสนเทศ (ICT)
จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปไป
โดยคานึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละโรงเรียน
จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้และพัฒนาสื่อการสอนอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของ
ท้องถิ่น ดังคากล่าวที่ว่า “เทคโนโลยีก้าวไกลโยงใยทั่วโลก” ส่งผลให้โลกทัศน์ของเด็กไทยเปิดกว้างขึ้น
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกอย่างใกล้ชิด
และสังคมไทยนั้นมีการเปลี่ยนจากความไม่เท่าเทียมในด้านต่างๆ ตามกระแสของโลก ตามกระแสของเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารแบบต่างๆ ทั้งแบบข้ามชาติก็ทาได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การศึกษา การเรียนการสอนมีการพัฒนา
สู่อนาคตอย่างไม่สิ้นสุด ทางการศึกษาไทยครูผู้สอนส่วนใหญ่จึงยังขาดความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสร้างสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงมีผู้วิจัยศึกษาเรื่องครูยังขาดความพร้อมในการ
ใช้สื่อ สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มนต์ฑา บุญท้วม (2556) กล่าวถึงสาระที่สาคัญที่สุดของการเรียนรู้
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เพื่อเตรียมสังคมไทยเข้าสู่โลกยุคใหม่ จากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงิน
ทางานแล้วใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก เพราะคิดว่าดีกว่าความเป็นจริงแล้วจะทาให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก
ชนิตร ภู่กาญจน์ (2556) กล่าวว่า การเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ครูต้องมีกลยุทธ์ในการสอน และต้องไม่เน้นเนื้อหาเพียง
วิชาใดวิชาหนึ่ง ต้องเรียนรู้เนื้อหาให้ได้ทุกๆ วิชา นอกจากนี้ยังต้องคอยสังเกตภายนอกห้องเรียนอยู่เสมอ เพื่อไว้
ปรับเปลี่ยนการสอนไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อ ครูต้องมีแนวทางในการสอนที่ทันสมัย ยืน ภู่วรวรรณ (2555) กล่าวว่า ทุกวันนี้
เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการคานวณ
และประมวลผลข้อมูลได้เร็ว ถูกต้อง แม่นยา อีกทั้งยังเก็บข้อมูลได้มาก เครือข่ายสื่อสารทาให้เราติดต่อถึงกันได้ง่าย
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว สังคมใหม่จึงเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาไอซีที จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
(2555) กล่าวว่า ปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาความพร้อมของผู้สอน ครูยังขาดความพร้อม
ในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครูผู้สอนไม่เห็นความสาคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอน
ขาดความรู้ขาดประสบการณ์และความชานาญในการใช้สื่อ สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
องค์ประกอบต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ก็จะต้องเริ่มจากการพัฒนา
ครู/อาจารย์ก่อน ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ คือ ยังขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม ปัญหาด้านสภาพ
การเรียนการสอนเด็กมีความแตกต่างกันด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ปัญหาสุขภาพต่างๆ
นี้ก็ทาให้เด็กมีการตอบสนองรับรู้การเรียนการสอนได้ไม่เท่ากัน ทาให้มีผลต่อสภาพการเรียนการสอน และสุวัฒน์
ธรรมสุนทร (2555) กล่าวว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา ครูยังขาดความพร้อมในการเรียนการ สอนด้วยเทคโนโลยีส่งเสริม
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน ด้านการกระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา
มีสถานศึกษาหลายแห่งและหลายพื้นที่ที่โทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง และคอมพิวเตอร์ยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
และที่มีอยู่ก็ขาดการบารุงรักษา รวมทั้งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ
คู่สายโทรศัพท์ยังมีบริการไปไม่ทั่วถึง อาจเพราะสถานศึกษาเหล่านี้อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ดังนั้น สถานศึกษาต้องรีบ
ดาเนินการแก้ไข เพราะเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูน้อยมาก และคอมพิวเตอร์มีจานวนไม่เพียงพอ
กับความต้องการที่ครูจะใช้ แสดงให้เห็นว่าครูยังต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกเป็ นจานวน
มาก และสถานศึกษาก็ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของครู มีการวางแผนที่ไม่ดีพอ ที่สาคัญคือ
การวางแผนจัดการความเสี่ยงไม่ดีพอ ยิ่งสถานศึกษามีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าใด การจัดการกับความเสี่ยงย่อมจะมี
ความสาคัญมากขึ้นตามลาดับ ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้ เพิ่มสูงขึ้น การนาเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในสถานศึกษาจาเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องและตรงกับลักษณะของแนวการสอน
หรือนโยบายของสถานศึกษา หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้วจะทาให้ เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจาเป็น การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับสูง การที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในสถานศึกษา ถ้าขาดซึ่งความสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงแล้ว ก็ถือว่าไม่ประสบผลสาเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ มต้น การได้รับความมั่นใจจากผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับสูงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญและจาเป็นที่จะทาให้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา
ประสบความสาเร็จ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการทาง
การศึกษา สถานศึกษายังขาดรู ปแบบระบบสารสนเทศ และจัดให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับเบื้องต้น ชี้ให้เห็นว่าสถานศึกษายังไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
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ผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เห็นความสาคัญของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะนามาพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา ปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่การใช้วัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเทคนิควิธีการ ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนมีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอและมีความล่าช้า วัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอ
กับความต้องการ
จากที่กล่าวมาทั้งหมด เรื่องครูยังขาดความพร้อมในการใช้สื่อ สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึ่งมีแนวทางในการแก้ไข ดังนี้ การจัดอบรมครูในการสร้างสื่อ ใช้สื่อนวัตกรรมการเรีย นการสอนที่หลากหลาย เพื่อใช้
จัดการเรีย นการสอน และสอดคล้องกั บงานวิจัยของ ลิ สสาซ์ (Lissar. 2555) ศึ กษาการพัฒ นาสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบของการอบรมด้านเทคโนโลยีที่มีความสาคัญในการสร้างสื่อการสอนผ่านเว็บ งานวิจัยของ พิสิฐ
เมธาภัทร (2555) ศึกษาการพัฒนาและฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการสอน เพื่อนามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน และงานวิจัยของ วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2556) ศึกษาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร การพัฒนาครู
ซึ่งเป็นบุคลากรสาคัญทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงส่งเสริมให้จัดการอบรมเรื่องการ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน มีการ
ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Magen, N. (2556) ศึกษาความ
แตกต่างในระดับของความรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การสร้างสื่อและกระบวนการเรียนรู้ การประเมิน
และทัศนคติของครูผู้สอน เป็นสิ่งที่จาเป็นในการส่งเสริมการดาเนินงานของการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่
เป็นนวัตกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2555) ศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร มีความสนใจที่จะทราบถึงสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทาให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องสภาพปัญหา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข จัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ ของครู

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1788

24 มีนาคม 2560

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จานวน 294 คน โดยเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน จานวน
169 คน
2. เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จะใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน
3. สถานที่เก็บข้อมูล คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
สถานภาพของครู
1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. อายุ
2.1 30 ปี หรือน้อยกว่า
2.2 30 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับสภาพปัญหาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด้านความรู้เกีย่ วข้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก
2. ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
3. ครูที่มีอายุแตกต่างกั นมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closedended Questionnaire) โดยแบ่งเป็น
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ได้แก่
เพศและอายุ จานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซึ่งจัดว่าเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้
เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
ผูว้ ิจัยได้กาหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหาเพื่อที่จะ
นามาสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูซึ่งส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดย
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูสังกัดสานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จานวน 169 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแจกอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์คุณลักษณะตัวแปรอิสระ เพื่อแสดงถึง
ลักษณะของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
2. การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับวิเคราะห์คุณลักษณะตัวแปรตาม เพื่อ
แสดงถึงของสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ กับความคิดเห็นของครูต่อสภาพ
ปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดยใช้สถิต t-test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถามมาทาการลงรหัส (Coding) และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสามารถนาเสนอได้ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ทดสอบสมมติฐาน
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โดยใช้สถิติเชิงอนุมานหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้วิธีการวัดโดยนามบัญญัติ (Nominal
Scale) ได้แก่ t-test ว่า เพศ อายุ แตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการวิจัย (Result)
ตาราง 1 จานวนและค่าร้อยละ ของลักษณะข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
30 ปี หรือน้อยกว่า 30
30 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
57
57
112

ร้อยละ
33.73
33.73
66.27

73
96
169

43.20
56.80
100

จากตาราง 1 พบว่า ลักษณะข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร จานวน 169 ตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศหญิง จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมาคือ เพศชาย จานวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.73 และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ อายุ
น้อยกว่า 30 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ตามลาดับ

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

X

3.11
3.36

S.D.
0.72
0.67

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
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ด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความรู้เกีย่ วข้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพโดยรวมสภาพปัญหาการจัดการ
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3.38
3.64
3.39

0.68
0.61
0.57

ปานกลาง
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเรียงลาดับความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรู้เกี่ยวข้องเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ซึ่งอยู่ระดับมาก ด้านการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง ด้านบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง
ด้านผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 ซึ่งอยู่ระดับ
ปานกลาง และภาพโดยรวมสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง ตามลาดับ
ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า สภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู
จาแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
สภาพปั ญหาการจัด การเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิด เห็นของครู จาแนกตามอายุ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
เมื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับงานที่ผ่านว่า พบว่ามีความสอดคล้องกัน อันได้แก่
1. สภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเรียงลาดับความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมสภาพ
ปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจในด้านวิชาการ รวมทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษายังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรอื่น สร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นันทวัฒ สุบรรณรัตน์ (2552) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัย สภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลาดับดังนี้ 1)
การจัดการของฝ่ายบริหาร 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน และ 3) การจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า 1) การจัดการของฝ่ายบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียน
มีระบบการสื่อสารระหว่างบุคคลในโรงเรียนทุกฝ่ายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัญหาทางด้านงบประมาณ
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ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ยังมีไม่พอเพียง 2) การจัดการด้านการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ โรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างสถานการณ์จาลอง 3) การจัดการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายการประกัน
คุณภาพ ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 1 โดยรวมสามารถเรียงลาดับปัญหามากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) มีงบประมาณไม่เพียงพอ 2) บุคลากรครู
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอหรือไม่สมดุลกับจานวนผู้เรียน 3) ไม่มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน
ระหว่างโรงเรียน ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูผู้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 1) ด้านการกาหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงาน มีประเด็นสาคัญ คือ
โรงเรียนควรหางบประมาณจากแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาใช้ในการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
ปฏิบัติงานได้ 2) ด้านผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จะต้องมีกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ 3) ด้านการสร้างความเข้าใจและตระหนักในการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ โรงเรียน ควรเน้นกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี
ในด้านการเรียนการสอน และบุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 4) ด้านการติดตามประเมินผล โรงเรียน
ควรมีการติดตามประเมินผลแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเอง และจะต้องมีการติดตามประเมินผลแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหน่วยงานภายนอกควบคู่กัน 5) ด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน โรงเรียนควรมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน มีการสนับสนุนให้บุคลากรครู
สามารถผลิตสื่อได้ด้วยตนเอง มีรูปแบบของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น ชุมชนเขียนโปรแกรม
ชุมชนหุ่นยนต์ รวมทั้งการเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ด้วย และ 6) ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนควร
มีการส่งเสริมให้มีการประสานกับเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน
2. ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในเรื่อง ภาพโดยรวมสภาพ
ปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในทุกงาน และครอบคลุมในทุกรายระเอียดของงานและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบในแต่ละงาน และ การบริหารงานเป็นกระบวนการการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ส่งผลให้ครูทั้งชายและหญิงมีความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรูญ เตชะเจริญกิจ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินการทดลองใช้รูปแบบและตัวชี้วัด การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา วิธีดาเนินการวิจัย คือ 1)
พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย สนทนากลุ่ม และวิเคราะห์องค์ประกอบ 2) ศึกษาตัวชี้วัดโดยการสนทนากลุ่ม และ
3) ทดลองใช้และประเมิน การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ 21 คน สาหรับการใช้เทคนิค
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เดลฟาย ผู้บริหารและครู 1,280 คน สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้เชี่ยวชาญ 8 คน สาหรับการสนทนากลุ่ม และ
สถานศึกษา จานวน 7 แห่ง สาหรับการทดลองใช้และประเมินการยอมรับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หนึ่งและสอง ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบพบว่ามี 5 องค์ประกอบหลักที่มีค่าน้าหนัก
เป็นบวก ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านแผนงานและความร่วมมือ ด้านพัฒนากิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารงานทั่วไป และ
ด้านบริหารทรัพยากร 2) การศึกษาตัวชี้วัดพบว่ามี 5 ด้าน 58 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนแผนวิชาที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการใช้ไอซีที จานวนครูที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน และมีศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 3) การประเมินการทดลองใช้รูปแบบ
พบว่าสถานศึกษายอมรับอยู่ในระดับมาก 4) การประเมินการทดลองใช้ตัวชี้วัด พบว่าสถานศึกษายอมรับอยู่ในระดับ
มาก ข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ รูปแบบและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ สถานศึกษาควรวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจน และใช้ตัวชี้วัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทาให้สามารถจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในเรื่อง ภาพโดยรวม
สภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าภาระงาน
ในแต่ละด้านในสถานศึกษาจะมีความแตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานจะได้รับมอบหมายในการเป็น
ผู้นาหรือหัวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว ทาให้ผลงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเปลี่ ยนแปลงและ
โอกาสให้แก่องค์กร เช่น เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์และการแข่งขันในอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างการดาเนินงาน
ขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละฝ่ายแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเหตุผล
ที่ทาให้ความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานแตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิภา จักรชัยกุล (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาองค์ประกอบความรู้พื้นฐานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) ศึกษารูปแบบการให้บริการสารสนเทศที่ให้
ผลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ศึกษาการนารูปแบบการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการศึกษาวิจัยนี้ใช้ประชากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อันได้แก่ บุคลากรและนักศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มจากประชากรทั้ง 9 คณะ ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,506 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.97 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานสารสนเทศ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) จากผลการวิจัยได้พบว่า บุคลากรมีความเห็นว่าการจัดการสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างดี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.457 ขณะที่นักศึกษามีความเห็นว่าการจัดการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนข้างดี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.393 สาหรับด้านความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่
มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.420 ซึ่งนักศึกษามีความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก
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เช่นกัน ค่าเฉลี่ย 3.686 และเมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษาจาก
สังกัดต่างคณะ พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยระดับความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นเพื่อการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็น
ของครู: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ ซึ่งมีประเด็นที่
ผู้เกี่ยวข้องควรจะให้ความสนใจดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การนาข้อมูลด้านงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันมาเป็นสารสนเทศของโรงเรียน
2. ผู้บริหารควรมีการบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อศึกษาการดาเนินงานจัดทาสารสนเทศในระบบเครือข่าย และการนาข้อมูล
สารสนเทศด้านวิชาการเผยแพร่ในระบบในระบบเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทราบและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู: กรณีศึกษา
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความคิดเห็นของครู: กรณีศึกษาโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกะปิ ในลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ
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NBUE050: แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
GUIDELINES OF LEARNING RESOURCES MANAGEMENT FOR PRIVATE
TECHNOLOGICAL AND VOCATIONAL COLLEGE IN YASOTHON PROVINCE
เมธี ศรีวะรมย 1 อาจารย ดร.สุวพร เซ็มเฮง 2ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธ ศรีวะรมย 3
1
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ,
2,
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
3,
อาจารยประจํา วิทยาลัยนครราชสีมา
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพและแนวทางการบริ ห ารจั ด การแหล ง เรี ย นรู สํ า หรั บ
สถานศึ ก ษาของวิ ทยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชีว ศึ กษาเอกชน จัง หวัด ยโสธร กลุม ตั วอย างที่ ใช ใ นการวิ จั ยคื อ ผู รับ
ใบอนุญาต ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด
ยโสธร จํานวน 7 โรง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แตละโรงประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการ คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ครูประจําชั้นปวช.และปวส. และนักเรียนระดับชั้นปวช.และปวส.รวมจํานวนผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 182 คน และมีผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลในการสัมภาษณ จํานวน 15 คน ประกอบดวย
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา และ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .911 และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริ หารจัดการแหล งเรี ยนรู สําหรั บสถานศึ กษาของวิทยาลั ยเทคโนโลยี และอาชี วศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรูคิดเปนรอยละ 90.27 เมื่อพิจารณา
เปน รายดา นพบวา ด านการจัดการแหลงเรีย นรู มีก ารปฏิบั ติคิด เป นรอ ยละ 88.19 ดา นการใชแ หลง เรี ยนรู มี การ
ปฏิบัติคิดเปนรอยละ 89.31 และดานการนิเทศติดตามผล มีการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 94.17
2. แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธรดานการจัดการแหลงเรียนรู คือ ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวของ
รวมกันกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย วางแผนการดําเนินงาน และวางกลยุทธในจัดการแหลงเรียนรู เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ตรงกัน และยึดปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันดานการใชแหลงเรียนรู คือ การสํารวจความตองการใช
แหลงเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห และนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดหา สราง และพัฒนา
แหลงเรียนรู เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชและดานการนิเทศติดตามผล คือ การวางแผนการนิเทศที่ชัดเจน
โดยฝายบริหารและคณะกรรมการผูทําการนิเทศ รวมกันวางแผนการดําเนินการนิเทศติดตามผล เพื่อทําความเขาใจให
ตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค และขั้นตอนในการนิเทศ
คําสําคัญ: การจัดการแหลงเรียนรู, แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
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Abstract
This research aimed to study condition and guidelines for learning resources management for
private technological and vocational college in Yasothon Province. The sample group in this research
composed of licensees, executives, college committee members, lecturers and students in seven private
technological and vocational colleges in Yasothon Province. They were obtained from purposive
sampling and each college comprised of licensee, director, 4 sectors committee members, vocational
and high vocational class lecturers, and vocational and high vocational students totaling 182 persons.
Also, 15 experts and specialists including executives of private technological and vocational college,
specialists on educational technology and experts on management were interviewed. The tools used for
this research were questionnaire, evaluation tests conducted by the researcher with reliability equal to
.911 and semi-structure interview. The statistics employed for this research were percentage, mean and
standard deviation.
Findings revealed that:
1. For condition of learning resources management of private technological and
vocational college in Yasothon Province, overall of practice on learning resources management was
90.27 percent. For each aspect, there were practices on learning resources management accounting for
88.19 percent, learning resources application accounting for 89.31 and supervision accounting for 94.17
percent.
2. Guidelines for learning resources management for private technological and vocational
college in Yasothon Province consisted of followings:
2.1 Guidelines for learning resources management were executives, lecturers, parents,
communities, students and related parties participated in making policies, objectives, goals, operation
planning and strategies in learning management to have same understanding and uphold to same
guidelines.
2.2 Guidelines for learning resources management were to survey needs of learning
sources, compile data for analysis and then apply such data for acquiring, making and developing
learning resources for the purpose of addressing users’ needs.
2.3 Guidelines for supervision management were to distinctly make supervision plan.
Executives and supervision committees collaboratively created supervision plans to make same
understanding towards objectives and supervision procedures.
Keywords: Learning Resources Management, Guidelines for learning resources management
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึ ก ษาเป น กระบวนการที่ สํา คั ญยิ่ งในการพั ฒ นาคนให มี คุณภาพ สามารถปรั บ ตัว ให ทั นกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของแตละประเทศ รัฐบาลตระหนักวา การจัดการศึกษา
ต อ งเป น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให เ ป น มนุ ษ ย ที่ สมบู รณ ทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ สติ ป ญญา ความรู แ ละคุ ณธรรม มี
จริ ย ธรรม และวั ฒนธรรมในการดํ ารงชีวิ ต สามารถอยู รว มกับ ผู อื่น ไดอ ย างมี ความสุ ข (สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2542: 1) และการศึกษาไม ไดจํากั ดเฉพาะการเรีย นในหองเรียนและครูเปน ผูถายทอดความรู
เทานั้น แตยังหมายถึงการเรียนรูจากนอกหองเรียน โดยมีสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมที่
บุคคลสรางขึ้น ภูมิปญญาทองถิ่น ครูภูมิปญญา เปนสิ่งที่ชวยและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคปจจุบันเปนสังคมไรพรมแดน ผูเรียนตองมีการเรียนรูตลอดเวลาทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อ
เปน การปรั บตัว ใหทั นกั บการเปลี่ย นแปลงต างๆ ที่ เกิด ขึ้น อยา งรวดเร็ว ดังนั้ นการเรียนรูจ ากแหลง เรี ยนรู ที่มีอ ยูใ น
ทองถิ่นและชุมชน ตลอดจนสิ่งที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง (กรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2544: 2)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดความ
มุง หมายของการศึ ก ษา โดยเน น การพั ฒนาคนไทยให เ ป นมนุ ษ ยที่ สมบูรณ ทั้ งร า งกาย จิต ใจ สติ ป ญญา ความรู
คุณธรรม และการสรางความเข มแข็ งใหแก สังคมโดยการใชการศึก ษาเปนเครื่ องมื อ ดั งปรากฏในมาตรา 23 การ
จัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต
ละการศึก ษา มาตรา 24(5) ส งเสริ มสนับ สนุ นใหผูสอนสามารถจัด บรรยากาศ สภาพแวดลอ ม สื่อ การเรีย น และ
อํา นวยความสะดวกเพื่อ ให ผูเ รี ย นเกิ ด การเรีย นรู แ ละมี ความรอบรู รวมทั้ ง สามารถใช ก ารวิ จั ย เป น สว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท
ตา งๆ และมาตรา 25 รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม การดํ า เนิ นงานและการจั ด ตั้ ง แหล ง การเรีย นรู ต ลอดชี วิ ต ทุ ก รู ปแบบ ได แ ก
หอ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณฑ หอศิ ลป สวนสั ต ว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ศู น ย ก ารกี ฬ าและนั น ทนาการ แหล ง ข อ มู ล และแหล ง เรี ย นรู อื่ น อย า งพอเพี ย งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 13-15) ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
สรางโอกาสใหคนไทยทุกคน คิดเปน ทําเปนมีเหตุผลสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544: 14)
จะเห็นไดวา กระบวนการเรียนรูของผูเรียนนั้น นอกจากการเรียนรูจากในหองเรียนยังหมายความรวมถึง
การเรียนรูที่เกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม แหลงเรียนรูตางๆ รวมถึงทุกอยางที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนที่มี
อยูอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพสภาพแวดลอมในที่ตางๆ เปนตัวแปรและ
เป น ป จ จั ย สํ า คั ญในการจั ด และใช แ หล ง เรี ย นรู ใ นแต ละสถานที่ ดั ง นั้ น โรงเรี ย นทุ ก แห ง ซึ่ ง มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น งานให
สอดคล อ งกับ พระราชบั ญญั ติก ารศึก ษาแห ง ชาติ ดัง กลา ว จึง มี ค วามจํา เป นต อ งสง เสริ ม ใหนั ก เรีย นรูจั ก และใช
ประโยชนจากแหลงการเรียนรูตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 4)
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไดใหความหมายของการอาชีวศึกษาไววา เปนกระบวนการ
ศึก ษาเพื่ อผลิต และพัฒ นากํา ลัง คนในด านวิช าชี พ ระดับ ฝมื อ ระดั บเทคนิค และระดั บเทคโนโลยี โดยการจั ดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และ
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ระดั บ เทคโนโลยี รวมทั้ ง เป น การยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให สูง ขึ้ น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยนํ าความรู ในทางทฤษฎีอั นเปน สากลและภู มิป ญญาไทยมาพัฒ นาผูรับการศึก ษา ใหมี ความรู
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2551)
การศึ ก ษาที่ เ ป น การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต นั้ น เป น เงื่ อ นไขทางการศึ ก ษาภาวะหลั ง ความทั น สมั ย (Post
Modernity) ที่สงเสริมใหบุคคลเขาสูความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Mastery) อยางไมมีที่สิ้นสุด ทั้งนี้เพราะการเรียนรูตลอด
ชีวิตเปน แนวทางกระตุน ใหบุคคลไปสูวิถีท างที่มองวาการเรียนรูเ ปนสิ่งที่ ปราศจากขอบเขต การจัดการศึ กษาที่จ ะ
ตอบสนองความตองการดั งกล าวควรสอดคลอ งกับ ภูมิป ญญาสั งคมของความเปนชนชาติเปน หลัก รัฐต องใหการ
สนับสนุนการศึกษาที่อาศัยภูมิปญญาทองถิ่น ดังปรากฏในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ที่กําหนดบทบาทรัฐในการสงเสริมแหลงเรียนรู โดยการสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ อยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2544: 22) ที่กลาววา แหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต เปนแหลงที่บุคคลสามารถเรียนรูไดตามความสนใจตามศักยภาพและโอกาส ตามความสามารถ โดยจะ
เรียนรูไดอยางไมเปน การศึกษา ตองมุงใหผูเรียนมีการพัฒนาความรูความเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนา การเรียนการสอนในปจจุบันตองอาศัยการคนควาจากสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายดวยเทคนิคและวิธี
สอนที่ เ หมาะสม เนื่ อ งจากความรู มี ม ากมายในแหล ง ต างๆ เด็ กสามารถค น คว าหาความรู ไ ด จ ากแหล งเหล า นั้ น
ครูผูสอนคือแหลงเรียนรูดั้งเดิมแหลงหนึ่งที่มีความสําคัญมาแตอดีต แตดวยความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วครูจึงไม
สามารถที่จะเปนศูนยกลางถายทอดสรรพวิชาไดตอไป ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธ (Interaction) กับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรอบตัวที่เปนแหลงความรูที่มีคุณคา ที่ชวยใหผูเรียนไดรับรูขอมูล
ความรูมากขึ้น และสามารถเรียนรูไดทั้งจาก “ครูคน ครูเครื่อง และครูธรรมชาติ”
แหลงเรียนรูเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะแหลงเรียนรูจะเปนสื่อในการ
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใครรู และเกิดการเรียนรูโดยผานกระบวนการหรือกิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชแหลงเรียนรูใหบังเกิดผล ตองเกิดจากการสนับสนุนของผูบริหาร การดําเนินงานของครู นักเรียน และความ
ร ว มมื อ ของทุ ก ฝ า ย (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน. 2547: คํ า นํ า ) ซึ่ ง การเรี ย นรู ใ นวิ ถี ชี วิ ต มี
ความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตเพราะแหลงเรียนรูที่มีอยูทั่วไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วัดและธรรมชาติ รวมทั้งผูให
การถายทอดการเรียนรู ซึ่งไดแก พอแม ปูยา ตายาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบาน ตนไม สัตว ทุกคนทุกสิ่งในโลกลวน
เปนผูถายทอด การเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ในชีวิต ซึ่งถือไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวของกัน สามารถทําใหเกิด
การเรียนรูได การเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงเปนการเรียนรูตลอดชีวิต (พจนีย เทียมศักดิ์. 2543: 57)
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา และใชแหล งการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ตางๆ มีหลายช องทาง ซึ่งการ
พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมุงเนนการจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังนั้นจึงถือไดวา
เปนภารกิจที่สถานศึกษาตองรับผิดชอบ แตปญหาที่พบคือ การดําเนินการพัฒนาแหลงการเรียนรูยังเปนไปโดยไมเปน
ระบบ และไมมีกระบวน การที่ชัดเจน แหลงเรียนรูบางแหงจึงไมไดถูกใชและพัฒนาอยางตอเนื่อง แหลงการเรียนรูที่
เป น ธรรมชาติ รวมถึ ง ภายในท อ งถิ่ น ถู ก ละเลย ไม ไ ด เ ข า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน (สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1. 2558: ออนไลน)
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ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา และใชแหลงการเรียนรู จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการพัฒนา
ผูเรียนบรรลุเปาหมาย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร เพื่อใหไดเปนรูปแบบตัวอยาง และสามารถนําไปใชใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การแหล ง เรี ย นรู สํา หรั บ สถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
2. เพื่ อศึ กษาแนวทางการบริ หารจั ด การแหล ง เรี ยนรูสําหรั บสถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละ
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แหลงเรียนรูหมายถึง สถานที่หรือศูนยรวมที่ประกอบดวยขอมูลขาวสารความรูที่สามารถนํามาจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห ผูเ รี ย นได พั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพมี ค วามรู สามารถนํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวันและเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. การบริหารจัดการแหลงเรียนรูหมายถึง การกําหนดทิศทางในการจัดการ การใช และการติดตาม
ผลการใชทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) คือ ใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาดและคุมคา (Costeffective) และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective) คือ มีการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision)
เพื่อ ให บรรลุถึ งเปา หมายตามแผนที่กํ าหนดไว ประกอบดวย 1) การวิ เคราะห นโยบาย 2) การวางแผน 3) การ
ดําเนินงาน 4) การจัดกิจกรรม และ 5) การนิเทศติดตามผล
3. รูปแบบการบริหารจัดการแหลงเรียนรู หมายถึง แนวทางในการดําเนินการบริ หารจัดการแหล ง
เรียนรูภ ายในสถานศึก ษา มีอ งคประกอบ 3 ดาน ไดแก การจัดการแหล งเรียนรูการใชแหลง เรียนรู และการนิเทศ
ติดตามผล
3.1 การจัด การแหลงเรียนรู หมายถึง การจั ดกระบวนการทํา งาน และดํ าเนิน งานเกี่ยวกั บแหล ง
เรียนรูอยา งมีประสิท ธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อ ใหบรรลุวั ตถุประสงค ตามแนวทางที่กํ าหนดไว โดยสถานศึ กษามี
ผูรับผิดชอบดําเนินงานเกี่ยวกับแหลงเรียนรูตางๆ ในโรงเรียน มีอุปกรณที่ใชในการศึกษาคนควาหาความรู มีระบบ
การจัดการหองที่เปนแหลงเรียนรู ดําเนินงานจัดการขอมูลเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานจัดการแหลงเรียนรู มีการวางแผนการจัดการแหลงเรียนรูในโรงเรียน จัดทําแผนการ
ดําเนิน งานด านแหลงเรีย นรูในโรงเรียน จั ดสรรงบประมาณสํ าหรับ การจั ดการแหลงเรียนรู ในโรงเรียน จัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการจัดการแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนใหแกผูบริหาร ครู และนักเรียน และมีมาตรฐานใน
การจัดการแหลงเรียนรูในโรงเรียน
3.2 การใชแหล งเรีย นรู หมายถึ ง การที่ บุค คลเข าไปสู แหลง เรี ยนรูต างๆ ทั้ง ในโรงเรีย นและนอก
โรงเรียน เพื่อคนควาหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง และสามารถใชประโยชนจากแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึ กษาดํ าเนิน งานด านการใชแ หลงเรียนรู โดยสํ ารวจความต องการในการใช แหลง เรียนรูในโรงเรี ยน มี การใช
แหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู จัดทําทะเบียนการ
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ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน จัดแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการใช มีการติดประกาศระเบียบขอบังคับการใชแหลงเรียนรู จัด
อบรมและใหความรูในการใชแหลงเรียนรู จัดใหชุมชนไดเขามาใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนใช
แหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนใชแหลงเรียนรูประเภทตางๆ มีการจัดระบบการใช
แหลงเรียนรูที่คํานึงถึงความตองการของผูใช บริการใหคําแนะนําในการใชแหลงเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู
3.3 การนิ เทศติ ด ตามผล หมายถึ ง การให ค วามช ว ยเหลื อ การให คํ า แนะนํ า และการปรั บ ปรุ ง
เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่กําหนดไว สถานศึกษานิเทศติดตามผลการดําเนินงานของแหลง
เรียนรูโดยมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานการนิเทศติดตามผล มีการวางแผนการนิเทศติดตามผล จัดทํากําหนดการ
นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน นิเทศติดตามผลการดําเนินงานของแหลงเรียนรู มีการประเมินแหลงเรียนรู กํากั บ
ติดตามการดําเนินงานของแหลงเรียนรูแตละหอง มีการวิเคราะหและรายงานผลการนิเทศติดตามผล บํารุงรักษาและ
พัฒนาแหลงเรียนรู
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับแหลงเรียนรูในชุมชน
(Good. 1959: 114; Wittich; &Schuller.
1962: 229; Nichols. 1971: 341-347)
สภาพการบริ ห ารจั ด การแหล ง เรี ย นรู
สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
จังหวัดยโสธร

ประเภทของแหลงเรียนรูในชุมชน
(Ramirez. 1954: 386)
1. แหลงความรูที่เปนธรรมชาติ
2. แหลงความรูที่เปนบุคคล
3. แหลงความรูทางดานเทคโนโลยี
4. แหลงความรูที่เปนสถาบัน

แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
จังหวัดยโสธร

แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล ง
เรี ย นรู (นิ ค มทาแดง; กอบกุ ลปราบประชา; และ อํานวยเดชชัยศรี.2545)
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธดี ําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการบริหารจัดการ
แหลงเรียนรู เพื่อนํามากําหนดกรอบวิธีการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ตัวแปรที่ศึ กษา ได แก แนวคิ ด และหลักการบริ หารจัดการแหลงเรียนรูสํา หรับสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
2. ศึ ก ษาข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ข องสภาพการบริ ห ารจั ด การแหล ง เรี ย นรู สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร โดยใชแบบสอบถามเพื่อนํามาใชประกอบการจัดทํากรอบ
วิธีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่เหมาะสม
ตัว แปรที่ ศึ กษา ได แ ก สภาพการบริ ห ารจั ด การแหล ง เรี ยนรู สํา หรั บ สถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
ประชากร ไดแก ผูรับใบอนุญาต ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร จํานวน 7 โรง
กลุ มตั วอย าง ได แก ผู รับ ใบอนุญาต ผูบ ริห าร คณะกรรมการสถานศึ กษา ครู และนั ก เรี ยนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร จํานวน 7 โรง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) แต ละโรงประกอบด ว ย ผู รับ ใบอนุ ญาต 1 คน ผู อํ า นวยการ 1 คน คณะกรรมการภาคี 4 ฝา ย 4 คน
(ประกอบด ว ยผู แ ทนครู 1 คน ผู แ ทนผู ป กครอง 1 คน ผู แ ทนชุ ม ชน 1 คน และผู แ ทนนั ก เรี ย น 1 คน) ครู 10 คน
(ประกอบดวยครูประจําชั้นปวช.1 จํานวน 2 คน ครูประจําชั้นปวช.2 จํานวน 2 คน ครูประจําชั้นปวช.3 จํานวน 2 คน
ครูประจําชั้นปวส.1 จํานวน 2 คน และครูประจําชั้นปวส.2 จํานวน 2 คน) และนักเรียน 10 คน (ประกอบดวยนักเรียน
ระดับชั้นปวช.1 จํานวน 2 คน นักเรียนระดับชั้นปวช.2 จํานวน 2 คน นักเรียนระดับชั้นปวช.3 จํานวน 2 คน นักเรียน
ระดับชั้นปวส.1 จํานวน 2 คน และนักเรียนระดับชั้นปวส.2 จํานวน 2 คน) รวมจํานวนทั้งสิ้น 182 คน
3. สัมภาษณผูทรงคุ ณวุ ฒิแ ละผูเ ชี่ย วชาญ ที่ มีค วามรูค วามสามารถ และ/หรื อ มีป ระสบการณ ที่
เกี่ย วข องกับ การบริ หารจั ดการแหลงเรีย นรู จํ านวน 15 คน โดยใชก ารเลือ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบดวย
3.1 ผูบริหารสถานศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูที่มี
ประสบการณดานการบริหารสถานศึกษาไมนอยกวา 5 ป
3.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทางดานเทคโนโลยีก ารศึกษา หรื อเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือมี ประสบการณ หรือผลงานทางวิชาการด านการ
บริหารจัดการแหลงเรียนรู
3.3 ผูเ ชี่ย วชาญดา นการบริ หารจั ดการ จํ านวน 5 คน ซึ่ งเปน ผูบ ริห ารสถานศึก ษาในวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดยโสธร
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เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร ประกอบดวย
1. แบบสอบถามสภาพการบริ หารจั ดการแหลง เรียนรู สําหรั บสถานศึกษาของวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
2. แบบสัมภาษณกงึ่ โครงสรางในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
การดําเนินการสรางแบบสอบถาม มีดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่เ กี่ยวขอ งกั บการบริ หารจั ดการแหลง เรี ยนรู เพื่ อ
นํามาใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถามในแบบสอบถาม และประเด็นในการสัมภาษณ
2. กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อรวบรวมขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแหลงเรียนรู
3. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 คุณภาพดานความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ5
คน พิ จารณาความสอดคลอ งและความครอบคลุม ของขอคํ าถามกับ ความมุง หมายของการวิจั ย นิ ยามศัพท และ
ความเหมาะสมทางดานภาษา และนํามาหาคา IOC (Item-Objective Congruence Index) พบวา ทุกขอคําถามมี
คา ได คุณภาพตามเกณฑ คื อมี ค า อยู ระหว า ง 0.8-1.0 หลั ง จากนั้ นพิ จ ารณาปรั บข อ คํ าถามตามข อ เสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ และพัฒนารูปแบบของเครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมในการใชเขาใจงายและสะดวกในการตอบ
3.2 คุ ณภาพด า นความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนํ า ไปทดลองใช กั บ ครู ใ น
วิทยาลั ยเทคโนโลยีแ ละอาชีวศึ กษาเอกชน จั งหวัด ยโสธร จํ านวน 30 คน และนํา มาวิ เคราะห หาคา ความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ได
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.911
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
1.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางไปยังผูบริหารวิทยาลัยในเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
1.2 ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือจัดสงไปยังผูบริหารในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร โดยประสานงานกับแผนกธุรการของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อขอความอนุเคราะหใหชวยดําเนินการ
รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง และกําหนดวันขอรับแบบสอบถามคืน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
2.1 ผูวิ จัย ดํา เนิ นการสัม ภาษณ ผูท รงคุณวุฒิ และผู เชี่ ยวชาญ โดยกํ าหนดคํา ถามที่ ครอบคลุ ม
สอดคลองกับเนื้อหาที่ทําการวิจัย ระหวางการสัมภาษณขออนุญาตทําการบันทึกเสียงและจดบันทึกประเด็นสําคัญ
เพื่อใหไดขอมูลครบทุกประเด็นสําหรับการนําไปวิเคราะหและเรียบเรียง
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2.2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการบันทึกและถอดเทปรายวันแบบคําตอคํา ประโยค
ตอประโยค และมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลด วยการฟงเทปบันทึกเสียงซ้ําอีกครั้งเพื่อทําการตรวจสอบ
ขอมูลที่ไมชัดเจนหรือไมครบถวน เพื่อนําไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณครั้งตอไป
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอ มู ลเชิ ง ปริม าณ วิ เ คราะห โดยคํ า นวณค าร อ ยละ ค าเฉลี่ ย (Mean) และสว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ วิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161)
3. ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล การบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน จัง หวัด ยโสธร โดยภาพรวมมีก ารปฏิบั ติเกี่ ยวกับการบริห ารจั ดการแหล งเรี ยนรูคิด เป นรอ ยละ 90.27 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 88.19 ดานการใชแหลงเรียนรู มี
การปฏิบัติคิดเปนรอยละ 89.31 และดานการนิเทศติดตามผล มีการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 94.17
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 การบริห ารจัดการแหล งเรียนรูสําหรั บสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร ดานการจัดการแหลงเรียนรู โดยภาพรวมมีการปฏิบัติคดิ เปนรอยละ 88.19 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ สถานศึกษามีครู หรือเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน
แหลงเรียนรูหองปฏิบัติการของโรงเรียนและขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ สถานศึกษามีบรรณารักษเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานแหลงเรียนรูหองสมุดของโรงเรียน
1.2 การบริห ารจัดการแหล งเรียนรูสําหรั บสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร ดานการใชแหลงเรียนรู โดยภาพรวมมีการปฏิ บัติคิดเปนรอยละ 89.31 เมื่อพิจารณารายข อ
พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือสถานศึกษาจัดแหลงเรียนรูใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเขาใช เชน ตกแตงบริเวณ
ให สวยงาม ดู แ ลรั ก ษาความสะอาด จั ด วางสิ่ ง ของให เ ป น ระเบี ย บ เป น ต น และข อ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ น อ ยที่ สุด คื อ
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สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน การเขาชม
กลุม OTOP ของชุมชน ในการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนตน
1.3 การบริห ารจัดการแหล งเรียนรูสําหรั บสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร ดานการนิเทศติดตามผล โดยภาพรวมมีการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 94.17 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือสถานศึกษามีการนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนาแหลงเรียนรู เชน การจัด
ปายนิเทศ การทําแผนพับประชาสัมพันธ การนําเสนอผานเสียงตามสาย เปนตน และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ
สถานศึกษามีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานการนิเทศติดตามผล เชน มีบุคลากรทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงาน
ของแหลงเรียนรูแตละหอง เปนตน
2. แนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร สรุปไดดังนี้
2.1 แนวทางการบริหารจัดการดานการจัดการแหลงเรียนรู ไดแก 1) ควรมีการจัดประชุมรวมกัน
ของผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวของ โดยรวมกันกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย
วางแผนการดําเนิ นงาน และวางกลยุทธในจั ดการแหลงเรียนรู เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และยึด ปฏิบัติเป น
แนวทางเดียวกัน 2) ผูบริหารตองนําหลักการบริหารมาประยุกตใชในการจัดการแหลงเรียนรู เพื่อใหการดําเนินงานมี
ความเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการวางแผนงบประมาณที่ดี และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการ
ดํา เนิ น งานจั ด การแหล ง เรี ยนรู 4) ควรจั ด ให มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู และเชี่ ย วชาญดา นแหล ง เรี ย นรู ใ ห เ ป น ผู ดู แ ล
รับผิดชอบการดําเนินงาน และจัดสรรใหเพียงพอกับแหลงเรียนรูที่มีอยู รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรม
และพั ฒนาความรูอ ยูเ สมอ 5) ควรจั ดสรรอุ ปกรณ เครื่อ งมือ และเทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย ที่จํ าเปน ตอ การดํา เนิ นงาน
จัดการแหลงเรียนรูใหเพียงพอ 6) ควรใหแตละสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของ และจัดใหมีผูประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น และ 7)
ควรจัดทําแผนงานหรือโครงการ เพื่อเสนอและขอรับการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานจัดการแหลงเรียนรูจาก
รัฐบาล
2.2 แนวทางการบริหารจัดการดานการใชแหลงเรียนรู ไดแก 1) ควรทําแบบสํารวจความตองการ
ใชแหลงเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห และนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดหา สราง และ
พัฒนาแหล งเรียนรู เพื่อให ตอบสนองความต องการของผูใช 2) ควรสรรหาบุค ลากรที่มี ความรู และเชี่ย วชาญดา น
แหลงเรียนรูโดยตรงใหเปนผูดูแลรับผิดชอบประจําแหลงเรียนรู และสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม เพื่อใหมี
ทักษะความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3) ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสําหรับการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา
และพั ฒนาแหล ง เรี ยนรู 4) ควรจั ดสภาพแวดล อมของแหลง เรี ยนรูใ หเ อื้ อต อการเข า ใช โดยการจั ด สิ่ง ของใหเ ป น
ระเบียบ ตกแตงสถานที่ใหดูสวยงาม และดูแลแหลงเรียนรูใหมีความสะอาดอยูเสมอ 5) ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือ
ตางๆ รวมถึงโตะ และเกาอี้ใหเพียงพอตอผูเขาใชบริการ รวมถึงคอยดูแลและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
อยูเสมอ หากพบวามีการชํารุดเสียหายใหรีบดําเนินการซอมแซม หรือหามาทดแทนทันที 6) ควรจัดใหมีสื่อ อุปกรณ
เครื่ องมื อ และเทคโนโลยีที่ทั นสมั ย และจัดใหมีบุ คลากรผู เชี่ย วชาญเกี่ ยวกับเทคโนโลยีมาดูแล และพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีของแหลงเรียนรูใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 7) ควรมีการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูใหเขาถึงผูใชอยางทั่วถึง
โดยการแจกแผนพับประชาสัมพันธ การติดปายไวนิล การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย เพื่อเปนการดึงดูดความ
สนใจใหผใู ชเขามาใชบริการแหลงเรียนรู และ 8) ควรมีการจัดกิจกรรมของแหลงเรียนรูอยูเสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพประจําป 2560

1806

24 มีนาคม 2560

ใหผูใชไดเขารวมกิจกรรมและเขามาใชแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยจัดกิจกรรมการตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับแหลง
เรียนรู และมีการมอบของรางวัลใหกับผูรวมกิจกรรม
2.3 แนวทางการบริหารจัดการดานการนิเทศติดตามผล ไดแก 1) ควรมีการวางแผนการนิเทศให
ชัดเจน โดยฝายบริหาร และคณะกรรมการผูทําการนิเทศ ประชุมรวมกันวางแผนการดําเนินการนิเทศติดตามผล เพื่อ
ทําความเขา ใจใหต รงกัน เกี่ยวกั บวัตถุ ประสงค และขั้นตอนในการนิเ ทศ 2) ควรมีการแตงตั้ง คณะผูทํ าการนิเทศที่
เหมาะสม โดยการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูและประสบการณดานการนิเทศติดตามผลโดยตรงมา
ปฏิบัติหนาที่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูทําการนิเทศควรประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมติเห็นชอบรวมกัน
รวมถึงควรใหคณะผูท ําการนิเทศไดรับการอบรมความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3) ควรจัดประชุมระหวางผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศกอนดําเนินการนิเทศติดตามผล เพื่อกําหนดวัตถุประสงค นัดหมายวัน เวลาในการนิเทศ และทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการนิเทศรวมกัน 4) ควรติดตอขอความรวมมือใหบุคลากรหรือหนวยงานที่มีความรูและ
ประสบการณในดานการนิเทศ เขามามีสวนรวมในการนิเทศติดตามผล เพื่อทําใหการนิเทศมีความโปรงใสและเปนไป
อยางมีคุณภาพ 5) ควรมีการเก็บขอมูลใหไดตรงกับความเปนจริง หรือมีความใกลเ คียงกับความเปนจริงมากที่สุด
โดยสรางความเขาใจ ใหคําแนะนํา รวมถึงอธิบายวัตถุประสงคของการนิเทศติดตามผลใหผูที่ใหขอมูลไดรับทราบ 6)
ควรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับการนิเทศ โดยจัดทําเปนรูปแบบระบบ
เก็บขอมูลออนไลน หรือเว็บไซต เพื่อใหไดรับรูขอมูลที่เปนปจจุบันและตอเนื่อง 7) ควรสงเสริมและพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามผลใหเปนมาตรฐานและมีรูปแบบใหม เพื่อใหไดทราบขอมูลใหมๆ ที่นอกเหนือจากขอมูลซึ่งไดจากการ
นิเทศแบบเดิมๆ 8) ควรทําการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของแหลงเรียนรูเปนประจํา รวมถึงควรมีการดําเนินการ
กํากับติดตามผล โดยเขาไปตรวจสอบดูแลในการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศในสวนที่ตองไดรับการแกไขปรับปรุง
และพัฒนาใหเปนไปตามขอเสนอ แนะ เพื่อใหแหลงเรียนรูมีการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 9) ควรจัดใหมี
งบประมาณที่เพียงพอ สําหรับการดําเนินงานแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะหลังรับการนิเทศ เพื่อเปนการพัฒนา
แหลงเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน และ 10) ควรสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรับการนิเทศ เพื่อเปน
แรงผลักดันและกระตุนผูรับการนิเทศในการปฏิบัติหนาที่ โดยนอกจากการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะแลว ผูทํา
การนิเทศควรใหการชมเชย มอบเกียรติบัตร หรือรางวัลชมเชยเล็กๆ นอยๆ ใหแกผูรับการนิเทศที่มีการดูแลและจัดการ
แหลงเรียนรูไดอยางดี เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
อภิปรายผล
1. สภาพการบริห ารจัด การแหล งเรี ย นรู สํา หรั บ สถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชีว ศึ ก ษา
เอกชน จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรูถึงรอยละ 90.27 ซึ่งถือวามีการ
ปฏิบัติมาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร สวนใหญไดกําหนด
นโยบายเพื่ อพั ฒนาสภาพแวดลอ มที่ เอื้ อตอ การเรียนรู การใช แหลงการเรี ยนรู การสรา งความรูค วามเขาใจใหแ ก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร รวมทั้งเปด
โอกาสใหทุ กฝายตองมี สวนรวมในการกําหนดนโยบาย และมีการจัดตั้ งคณะกรรมการสํ ารวจแหล งการเรียนรูเพื่ อ
วิเคราะหสภาพความพรอมในการพัฒ นาแหลงการเรียนรูในสถานศึกษาและชุมชน อีกทั้งมีการทําแผนงานพัฒนา
แหลงการเรียนรูใหสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม เพื่อสรางความตระหนักในการพัฒนาและใชแหลงการเรียนรู
จึงสงผลใหสภาพการบริหารจัดการแหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
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จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติมาก ดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของฮอลเดนและคอนเนลลี (Holden; &
Connelly. 2004: 28-46) ที่กลาววาเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคล องคกรและทองถิ่น
ให สามารถบู รณาการวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม สร า งสภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรม
การศึกษาตลอดชีวิต นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน สอดคลองกับโลเปส (Lopez. 1998: 1877) ที่ไดกลาววา
บุคคลและพื้นที่ในทองถิ่นควรใหบุตรหลานไดเรียนวัฒนธรรมอยางหลากหลายทั้งที่บาน สถานศึกษา และในทองถิ่น
ซึ่งทุกฝายตอ งมีสวนรวมในการใหความรูแกบุตรหลานของตนเอง เพื่อสืบ ทอดวัฒนธรรม ภูมิปญญาและสามารถ
นําไปประกอบอาชีพได
2. แนวทางการบริหารจั ดการแหลงเรี ยนรูสํา หรับสถานศึก ษาของวิทยาลั ยเทคโนโลยีแ ละอาชี วศึกษา
เอกชน จังหวัดยโสธร อภิปรายผล ดังนี้
2.1 แนวทางการบริห ารจั ดการดา นการจัด การแหลง เรี ยนรู ถือ เป นภารกิ จสํ าคั ญของสถานศึก ษา
โดยตรงที่ จะตอ งแสวงหาแนวทางกระตุ น ส งเสริ มให เกิดการจั ดแหล งเรี ยนรู ทุกรูป แบบผานการสนับสนุ นจากการ
กําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2544)
ไดเ สนอแนวทางการจัดแหลง เรีย นรูไ ว ดั งนี้ 1) กําหนดนโยบายและแผนด านการบริหารจัด การ 2) ให มีกฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อเอื้อเฟอตอโครงสรางขององคกรและการดําเนินงาน 3) ใหรัฐจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ 4) ระดมสรรพกําลังจากทุกสวนใหเขามามีสวนรวมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี บุคลากรและงบประมาณ
เพื่ อการพัฒ นาอย างต อเนื่อ ง 5) สรา งเครือ ขา ยการมีสว นร วมของบุ คคล ครอบครัว ชุ มชน องค กรชุม ชน องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นใน
การดําเนินงานทุกระดับ 6) ปลุกจิตสํานึกใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติใหเห็นความสําคัญ
ของแหลงเรียนรู 7) สรางและปรับปรุงเกณฑมาตรฐานแหลงเรียนรูทุกดานโดยยึดหลักสากล 8) สงเสริม สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาแหลง เรียนรูในทุกๆ ดา นอยางตอเนื่อง 9) จัดทําสื่อทุกประเภทเพื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาทุ ก
ระบบ 10) จัดทําหองสมุดและศูนยสารนิเทศเกี่ยวกับพิพิธภัณฑในทุกๆ ดานเพื่อการบริหารการปฏิบัติงาน การศึกษา
การวิจัย 11) จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา และ 12) ประชาสัมพันธและประกาศยกยอง
เชิดชูหนวยงานที่มีผลงานดีเดน เปนตน
2.2 แนวทางการบริหารจัดการดานการใชแหลงเรียนรู ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีภารกิจที่สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาและสงเสริมใหมีก ารใชแหล งเรี ยนรูเ ปนส วนหนึ่ งของการจัดกระบวนการเรี ยนรูแ ละสาระที่
กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุงเนนไปที่การจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายในรูปแบบ
ตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรีย น ดังนั้นจึงถือไดวาเปนภารกิจที่สถานศึกษาตองดําเนินการบริหารจัดการการใชแหล ง
เรียนรู โดยเริ่มจากการวางแผนการใชแหลงเรียนรู การจัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุมกํากับ และติดตาม
ประเมินผลการใชแหลงเรียนรู รวมทั้งแสวงหาแหลงเรียนรูใหมที่สอดคลองกับชุมชน สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรี ยน และครู มีก ารสง เสริม ใหค รูแ ละผูเ รีย นใช แหลง เรี ยนรูใ หคุม คา และได รับประโยชน สูง สุด ซึ่ง สอดคลอ งกั บ
เนาวรัตน ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544: 29-30) กลาวถึง การนําแหลงเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูวาในการนําแหลง
เรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู ผูสอนจะต องเตรีย มกิจกรรมการเรีย นการสอนที่ใชแหลงเรียนรู
รวมกับ ผูเรียน จัดสิ่ง แวดลอ มและบรรยากาศในแหลงเรี ยนรูที่ จูงใจและเสริ มแรงใหเกิดการเรีย นรู เอาใจใส ผูเรีย น
อยางทั่วถึง สอดคลองกับสรรค วรอินทร และทิพวัลย คําคง (2545) ที่เสนอแนวคิดในการใชแหลงเรียนรูวาเปนการใช
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แหล งภู มิป ญญาและทรัพ ยากรธรรมชาติใ นชุ มชน เชน วั ด ภูเขา สวนสั ตว อุท ยาน พิพิธ ภัณฑ หอสมุด แหล งน้ํ า
โบราณสถาน เปนแหลงการเรียนรูซึ่งจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูไดโดยตรงดวยตนเองอยางถูกตอง
2.3 แนวทางการบริหารจัดการดานการนิเทศติดตามผลทั้งนี้เพราะการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
อยางครอบคลุมซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการพัฒนาใหเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และวิธีการประเมินผล
การใช แ หล ง เรี ย นรู เพื่ อ ให ท ราบความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานในรอบป หรื อ ประเมิ น ผลเป น ระยะๆ ตลอดป
การศึกษา โดยอาจทําได 3 ลักษณะคือ การประเมินกอนการใช การประเมินระหวางการใช และการประเมินหลังการ
ใชแหลงเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (2544) กลาวถึงการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
วามีวัตถุ ประสงค คือ พิจารณารายงานผลการใชแ หลงเรีย นรูตามสาระการเรียนรู หรือกลุม วิชาตางๆ ในรอบป การ
รายงานผลการใช แหลง เรี ย นรู สถิ ติก ารใช ท รัพ ยากรสารสนเทศที่ ให บ ริก าร รวมถึง อุ ปสรรคป ญหาให สถานศึก ษา
พิจารณาสรุปผลรายงาน พร อมดวยขอเสนอแนะปรับปรุง ใหแกไข เพื่อประกอบการวางแผนงานและโครงการในป
ตอไป สอดคลองกับกรมวิชาการ (2545) ที่กลาวถึงการจัดการแหลงการเรียนรูวา ควรใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย
วางแผน สงเสริม และสนับสนุน ใหขอเสนอแนะแกบุคลากรภายในสถานศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทาง
วิชาการ ชมรมวิชาการ การพัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน ตลอด
ถึงการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และสอดคลองกับศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง และคนอื่นๆ
(2556: 130-131) ที่ เ ห็ น ว า การบริ ห ารจั ด การแหล ง เรี ย นรู ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจะต อ งมี ห ลั ก เกณฑ ก าร
ดํา เนิ น งานที่ ชั ด เจน โดยการมี สว นรว มของผู เกี่ ย วข อ ง มี ก ารนํา แผนปฏิ บัติ ก ารไปสู ก ารปฏิ บัติ มี ก ารตรวจสอบ
ประเมินผล มีการปรับปรุง และการพัฒนา มีการติดตามแกไขการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. สถานศึก ษาของวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึก ษาเอกชน จั ง หวั ด ยโสธร ชุ ม ชน หน วยงาน
ราชการที่ เ กี่ ยวข อ ง ควรใหค วามสํ า คั ญกั บการจั ด การเรีย นรู โ ดยใช แ หล ง เรี ย นรู ใ นทอ งถิ่ น โดยการจั ด ห อ งเรี ย น
ธรรมชาติ และการสงเสริมสนับสนุนใหมีจัดตั้งศูนยการเรียนรูในโรงเรียน
2. สถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธรควรสงเสริมใหมีการใช
ฐานข อมู ลของแหลง เรี ยนรูไ ปเชื่อ มโยงกับ รายวิ ชาตา งๆ เพื่อ ให นัก เรี ยนมีค วามรู เพิ่ มเติม เกี่ ยวกับ แหลง เรี ยนรูทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงเรียนรู ดวยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
2. ควรศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดแหลงเรียนรู ที่สงผลตอการสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
3. ควรศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนปนเลนโดยใชแหลงเรียนรูเปนสื่อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพประจําป 2560

1809

24 มีนาคม 2560

เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ.(2545). คูมือพัฒนาสื่อการเรียนรู. กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. (2542). แนวดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน.กรุงเทพฯ: โรง
พิมพการศาสนา.
กระทรวงศึกษาธิการ.(2544). การพัฒนาและการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนและทองถิ่นเพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา.
_______. (2546). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ.กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
ชัยยศอิ่มสุวรรณ. (2544, มีนาคม).“แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต”. วารสารการศึกษานอกโรงเรียน. 4(6): 19-23.
เนาวรั ต น ลิ ขิ ต วั ฒ นเศรษฐ. (2544, ธั น วาคม).“แหล ง เรี ย นรู ใ นโรงเรี ย นสร า งเพื่ อ เด็ ก มิ ไ ด ส ร า งเพื่ อ ใคร”.
วารสารวิชาการ. 4(12): 26 – 37.
พจนียเทียมศักดิ์. (2543, ธันวาคม).“การศึกษา: ปฏิสัมพันธของการเรียนรูในชุมชนและโรงเรียน”. วารสารวิชาการ,
3(12): 56-69.
ศักดิ์ชัย เพชรแกม และคนอื่นๆ. (2556). “การพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษากํ าแพงเพชรเขต 1, เขต 2”. วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 15(4): 130-131.
สรรค วรอินทร และทิพ วัลย คํา คง. (2545). ครูกับการจัดการศึกษาของชุมชน. พิมพ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หา ง
หุนสวนจํากัด ภาพพิมพ.
สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษายโสธร เขต 1. (2558). KM เครือ ขายความคิ ด พั นธมิตรความรู .
[ออนไลน]. สืบคนจาก: http://www.yst1.go.th/km2015/ (วันที่สืบคน 20 กรกฎาคม 2558).
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน. (2547). คุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค เปน ผูบ ริห ารสถานศึ กษา.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542).ภูมิปญญาไทย.กรุงเทพฯ: สํานักงานฯ.
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2551). พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551. [ออนไลน]. สืบคนจาก:
http:// www.vec.go.th/Portals/0/Doc/Low/vec_law_2.pdf (วันที่สืบคน 20 กรกฎาคม 2558).
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2544). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549.กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
Cronbach, Lee Joseph. (1970). Essentials of Psychological Testing.3rded., New York: Harper and Row.
Holden, M.; & Connelly, S. (2004). The Learning City: Urban Sustainability Education and Building toward
WUF Legacy. Ottawa: Government of Canada.
Lopez, Marquez; & Teresa, Lima. (1998). Parental Views on Participation, Dual Language Education, and
Bilingualism.Dissertation Abstracts International.59(06): 1877 A

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

1810

24 มีนาคม 2560

NBUE051: แนวทางการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
GUIDELINES OF PROMOTION MANAGEMENT OF DESIRABLE CHARACTERISTICS OF
STUDENTS IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTES UNDER THE OFFICE OF YASOTHON
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
คณาภรณ สีมาวงค 1 ดร.สุวพร เซ็มเฮง 2 และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธ ศรีวะรมย 3
1
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2,3
อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงคเ พื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจั ดการการเสริมสรา งคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร จํานวน 78 โรง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
โดยมีสถานที่ตั้งโรงเรียนเปนชั้น (Strata) และโรงเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) แตละโรงประกอบดวย
ผูอํานวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น 312 คน และมีผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ที่ใหขอมูลในการสัมภาษณ จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารการศึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .978 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกั ดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษายโสธร โดยภาพรวมอยู ในระดั บมากที่สุด เมื่อ พิจารณารายดา น
พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก คุณลักษณะดานรางกาย ดานความรู และดานความประพฤติ และอยูใน
ระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานจิตใจ
2. แนวทางการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร มีดังนี้
2.1 แนวทางการบริหารจัดการการเสริม สรางคุณลักษณะอัน พึงประสงคของนัก เรียนดา นรางกาย
คือ การให โ ภชนศึก ษาแก นัก เรีย น เพื่ อให นัก เรีย นรูจั ก เลื อ กรั บ ประทานอาหารใหไ ด สารอาหารครบถ วน และใน
ปริ ม าณที่ เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของร า งกาย อบรม และแนะนํา ด า นการดู แ ลสุ ข อนามั ย แก นั ก เรี ย น รวมถึ ง
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการดานสุขภาพอนามัยเด็กอยางตอเนื่อง
2.2 แนวทางการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดานจิตใจ คือ
การสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียน ปลูกฝงและพัฒนาใหเด็กมีศีลธรรมในจิตใจ ศรัทธาใน
ความดี และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กอยางจริงจังตั้งแตเยาววัย
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2.3 แนวทางการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดานความรู คือ
การสงเสริมใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ และการพัฒนาใหนักเรียนทุก
คนสามารถอานออกเขียนได โดยเริม่ จากการเรียนรูการรักการอาน ปลูกฝงการรักการอานตั้งแตเยาววัย สงเสริมใหมี
กิจกรรมการอานการเขียนใหมากขึ้น เพื่อใหเด็กมีพื้นฐานการเรียนรูที่ดี
2.4 แนวทางการบริห ารจั ด การการเสริม สรา งคุ ณลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค ข องนั กเรี ย นด า นความ
ประพฤติ คื อ การสร างวิ นั ย ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั วนั ก เรี ย น โดยการปลูก ฝ ง และฝ ก ฝนให นั ก เรี ย นประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบจนเปนลักษณะนิสัย และสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน รวมถึงกฎเกณฑ
ของสังคมได
คําสําคัญ: แนวทาง, การบริหารจัดการ, การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค, นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
Abstract
The aim of this research was to study condition and guidelines of promotion management of
desirable characteristics of students in basic educational institutes under the Office of Yasothon Primary
Educational Service Area. The sample group contained executives and school committee members from
78 basic educational institutes under the Office of Yasothon Primary Educational Service Area. The
sample group was obtained from stratified random sampling with school location as strata and school
was a sampling unit. Each college composed of director, experts and specialists totaling 312 persons.
Also, fifteen experts and specialists including executives in basic educational institutes, experts of
educational management and human resources management were interviewed. The tools applied for this
research were 5-scale questionnaire created by the researcher with reliability at .978. And, statistics
employed were percentage, mean, and Standard Deviation.
The findings showed that:
1. The overall of promotion management of desirable characteristics of students in basic
educational institutes under the Office of Yasothon Primary Educational Service Area was at the highest
level. For each aspect, physic, knowledge and behavior were at the highest level and mind was at high
level.
2. Guidelines for promotion management of desirable characteristics of students in basic
educational institutes under the Office of Yasothon Primary Educational Service Area
2.1 Guidelines for promotion management of desirable characteristics of students in term
of physic were providing nutrition education so that students were able to select complete nutrient meals
and adequate to physical needs, training and introducing hygiene care for students, and promoting
activities or projects on children health continuously.
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2.2 Guidelines for promotion management of desirable characteristics in term of mind
were that practically creating conscious mind and ethics for students, cultivating and developing moral,
faith in goodness and promoting moral and ethics among children.
2.3 Guidelines for promotion management of desirable characteristics in term of
knowledge were that encouraging students to search knowledge by themselves regarding to their
interest and skills as well as developing students to be literate starting from reading habits since
childhood and promoting reading and writing activities in order to lay firm learning foundation.
2.4 Guidelines for promotion management of desirable characteristics in term of behavior
were that cultivating discipline and students to observe rules and regulations so that they were able to
control themselves under school and social rules and regulations.
Keywords: Guidelines, Management, Desirable Characteristics Promotion, Students in Basic Educational
Institutes under the Office of Yasothon Primary Educational Service Area.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนใน
การปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทันใหมีความ
พร อ มทั้ ง ด า นร า งกาย สติ ป ญ ญา อารมณ และศี ลธรรม สามารถก า วทั น การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ นํ า ไปสู สัง คม
ฐานความรูไดอยางมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลก
ยุค ศตวรรษที่ 21 โดยมุ ง ส ง เสริ มผู เ รี ย นให มีคุ ณธรรม รัก ความเป นไทย มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห คิ ดสร า งสรรค
มี ทั ก ษะด า นเทคโนโลยี สามารถทํ า งานและอยู รว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมโลกได อ ย า งสั น ติ แ ละการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ที่ มีค วามเหมาะสมชั ด เจน ทั้ง เป าหมายของหลั ก สูต รในการพั ฒ นา
คุณภาพผูเรียนและกระบวนการนํา หลักสูต รไปสูก ารปฏิ บัติในระดับเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและสถานศึ กษาโดยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน จุดหมายสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1-2)
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเปนกลไกในการปลูกฝงคานิยม
แนวความคิด ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งและ
ความเจริ ญรุง เรื อ งทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นและเศรษฐกิ จ โลก โดยในแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC Blueprint) ไดกําหนดใหการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย เปน เป าหมายสํ าคัญอัน ดับ แรกในการเสริ มสรา งวิถี ชีวิ ตที่ ดีข องประชากรในภูมิ ภาค ด วยการให
ความสําคัญกับการศึกษาและการสรางโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเรียนรู
ตลอดชีวิต การสง เสริ มการจา งงานที่เหมาะสม การสงเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศการอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อ
ดําเนินการภายใน ป พ.ศ. 2555-2558 เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ดังนี้ 1) การใหความสําคัญกับ 2) การ
ลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3) การสงเสริมการจางงานที่เหมาะสม 4) การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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5) การอํา นวยความสะดวกในการเขา ถึง วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี เชิ ง ประยุ กต (กระทรวงศึก ษาธิ การ. 2555:
ออนไลน) คุณธรรม จริยธรรมนับวาเปนเรื่องสําคัญที่ไดรับการกลาวถึงกันมาก ในหลายลักษณะ เมื่อเกิดความสับสน
วุนวายในสภาพสังคมที่ขาดความสงบสุขอันเนื่องมาจากความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของบุคคลบาง
กลุมในสังคม มักจะมีการวิพากษวิจารณและกลาวโทษกันวาเปนเพราะขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความมีน้ําใจมี
ความเห็ น แก ตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด เป น ป ญ หาของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น เพราะสั ง คมในป จ จุ บั น ได
เปลี่ย นแปลงไปอย างรวดเร็ ว ทํ า ให สภาพสั ง คมไทยเกิ ด การแข งขั น และเกิ ดการแก งแยง กั นจนไม สนใจคุ ณธรรม
จริยธรรม สงผลใหนักเรียนและเยาวชนไมสามารถปรับตัว ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ได จึงทําใหเกิด
การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไมพึงประสงค นักเรียนเกิดปญหาดานการขาดคุณธรรมจริยธรรมและซับซอนเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งจะสงผลใหยากตอการเสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับผูเรียน (ศีลธรรม โพนะทา. 2546: 1)
ดังนั้น การปลูกฝงและเสริมสรางวินัยใหแกคนในชาติ จึงตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และไม
ปล อ ยให เ ปน ภาระหน าที่ ข องรั ฐ บาลแตฝา ยเดี ย วเท า นั้ น แตเ ป น หน า ที่ ของประชาชนในชาติ และทุ กฝ า ยจะต อ ง
ชวยเหลือและรวมมือกัน โดยเริ่มตนที่ เยาวชนซึ่งเปนนักเรียนตั้งแตแรกเกิด และระดับอนุบาลขึ้นไป ดวยการฝกฝน
อบรมจนเปนนิสัย และนําระเบียบวินัยที่ฝกฝนไวนั้นออกไปปฏิบัติจริงในชุมชนใหประพฤติปฏิบัติตามไปดวยวินัย จึง
เป น สิ่ง ที่ มีค วามสํ าคั ญและมีค วามจํ า เป น สํ า หรั บ นัก เรีย นเพราะ “วิ นัย ” เป นคุ ณสมบั ติ ที่สง เสริ มให นัก เรีย นได
ประพฤติ ดีแ ละเปน คุณสมบัติ พื้ นฐานในการดํา เนิ นชี วิต ต อไปในอนาคต และวิ นัย จะเปน สิ่ง ที่ช วยในการเรี ยนรู มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะวินัยจะเปนสิ่งที่คอยปองกันจากสิ่งที่รบกวนยั่วยุการเรียนรู และทําใหการเรียนรูถูกรบกวน
นอยที่สุด การพัฒนาวินัยนักเรียน สถานศึกษาตางๆ ถือเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุด เพราะจะชวยสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติ โดยการมุงพัฒนานักเรียนใหมีความสมดุล ทั้งดานปญญา จิตใจ และสังคม เปนผูรู
จักคิดวิเคราะห ใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร มีความคิดรวบยอด รักการเรียนรู รูวิธีการแกปญหา และสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง มีเ จตคติ ที่ดี มี วินัย มี ความรับ ผิด ชอบ และมีทั กษะที่ จํา เป นต อการพัฒ นาตน รูจั กพั ฒนาอาชี พ และ
พัฒ นาสั ง คมดํ า รงชี วิ ตในสัง คมได อ ยา งมี ความสุ ข (สํ า นัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแหง ชาติ. 2541)
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณลักษณะของเด็กยุคใหม ควรมีลักษณะนิสัยที่รูจักความมีระเบียบวินัย และความเปนระเบียบ
ทางสังคม รูจักคุณคาแหงการแบงปน ละความเห็นแกตัว ความเห็นแกได รูจักการแกปญหาอยางสันติวิธี มีความเปน
ตัวของตัวเอง มีสติปญญาเพียงพอที่จะแยกแยะสิ่งที่ดีงามออกจากความชั่วราย สิ่งที่มีประโยชนออกจากสิ่งที่ไรสาระ
ครองตนอยางมีคุณคา มีความรูควบคูคุณธรรม ใฝรูใฝเรียน รูจักคุณคาของความเปนคน และดํารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข (สุพล วังสินธุ. 2541: 34)
หนาที่สําคัญของโรงเรียนคือการปลูกฝงแนวทางปฏิบัติใหแกนักเรียน ใหมีการปรับตัวที่ดี ดูแลปองกันและ
ควบคุม แก ไขพฤติก รรมที่ เ ปน ป ญหาสํ าคั ญของนั ก เรี ย น ซึ่ ง จะช ว ยให สามารถลดปญหาพฤติ กรรมในด า นความ
ประพฤติของนักเรียนได กฎ ขอบังคับ ระเบียบตางๆ ตลอดจนวินัยในโรงเรียนไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
สงเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนใหควบคุมตนเอง และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกาของสังคมได
อยางเหมาะสม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม (วิชั ย วงษ ใหญ. 2542: 6) ซึ่งโรงเรีย นประถมศึกษาทั่ ว
ประเทศ ไดดําเนิน การตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสรางวินัยนักเรียนขึ้น โรงเรียนจะตอง
เสริมสรางใหนัก เรียนมีวินัยในตนเองอยางตอเนื่อ ง และจะตองดํ าเนินการอยางจริงจัง เพราะวินั ยคือ กรอบที่คอย
ควบคุมใหอยูในเกณฑที่ห มูคณะหรื อสังคมตองการ วินัยที่ ตองการเปนวินัย ที่เกิดจากความเขาใจตนเองที่ เรียกว า
วินัยในตนเอง (Self-Discipline) อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ยั งมีปญหาจัดกิจกรรม
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เสริมสรางวินัยนักเรียน โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมดานประชาธิปไตย ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ตางก็มุงหวังที่จะหาวิธีการตางๆ ที่จะนํามาปรับปรุงความมีวินัยของนักเรียน เพื่อใหสอดคลองกับความมุง
หมายของหลักสูตร (สมบูรณ สิงหคําปอง. 2542: 2) ซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญของทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองรับผิดชอบ
รวมกัน เพื่อสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวใหเกิ ดขึ้นกับผูเรียนทุกคน ปญหาดานวินัยนักเรียนในทุกระดั บ
การศึกษามีหลายรูปแบบ เชน การไมตั้งใจเรียน การหนีเรียน การแตงตัวไมสุภาพ แสดงทาทีไมเหมาะสมในสถานที่
ตางๆ (กาญจนา ศรีกาฬสินธุ. 2544: 7) สอดคลองกับ สมพิศ โหงาม (2557: ออนไลน) กลา ววา สาเหตุการขาด
ระเบียบวินัยของนักเรียนพิจารณาไดจากสาเหตุตางๆ ตอไปนี้ 1) ปญหาจากตัวนักเรียนเอง 2) ปญหาจากเพื่อน 3)
ปญหาจากครู 4) ปญหาจากครอบครัวและสภาพแวดลอม และ 5) สภาพสังคมสวนรวมของบานเมือง
การสง เสริม ใหนัก เรียนเปนคนดี มีคุ ณลักษณะอัน พึงประสงคย อมสง ผลตอ การพัฒ นาทั้ง ตัวบุค คลและ
สังคมไทยใหเจริญในทุกๆ ดาน การพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู และ
ความประพฤตินับเปนหนาที่ที่สําคัญของสถานศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการการเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร โดยมุงหวังที่จะไดขอมูลที่เปนจริง และไดแนวทางในการพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
สามารถทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การการเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การการเสริ ม สร า งคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 53;
ประเวศ วะสี. 2542; มัณฑนา สังขะกฤษณ; และ วรา
พรรณ นอยสุวรรณ. 2543: 48)
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
(Piaget. 1974: 34; Kohlberg. 2000: 35)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ (Deming in
Mycoted. 2004; ปริทรรศน พันธุบรรยงก. 2545: 53-54;
Hitoshi. 1996: 57-64; Tozava. 2544: 117-122; วิฑูรย
สิมะโชคดี. 2545: 43-47; เมลนิค และเดนซเลอร
(Melnyk; & Denzler อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ.
2545: 98-99; สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2542: 188-190)

สภาพการบริห ารจัด การการเสริ ม สร า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใน
สถานศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กัด สํา นั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
แนวทางการบริหารจัดการการเสริม สราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใน
สถานศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กัด สํา นั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพทเฉพาะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่สังคม
ตองการในดานรางกาย จิตใจ ความรู และความประพฤติ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
1. คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรางกาย หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปน
คุณลั กษณะที่สังคมตอ งการในดา นรา งกาย ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยการมีรา งกายเจริญเติบ โตสมบู รณต ามเกณฑ
รับประทานอาหารถูกตองตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ
ตรวจสุขภาพประจําป และมีการรักษาสุขภาพอนามัย ดูแลรักษารางกายใหสะอาด
2. คุณลั กษณะอันพึ งประสงค ดา นจิ ตใจ หมายถึ ง ลั กษณะที่ตอ งการให เกิด ขึ้น กับ ผูเรี ยนอัน เป น
คุณลักษณะที่สังคมตองการในดานความรูสึกนึกคิด ความสํานึก ความมีสติ ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยการมีสุขภาพจิตที่
ดี ยิม้ แยมแจมใส มีความสงบและผอนคลายทางจิตใจ มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักแบงปน มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น
ชวยเหลือผู อื่นตามกํา ลังความสามารถ มีค วามซื่อสัต ย เปดเผย จริงใจ ไมคดโกง มีความศรั ทธาในศาสนา นับถื อ
ศาสนาเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยว กลอมเกลา และพัฒนาจิตใจ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรู หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเ กิดขึ้นกับผูเรียนอันเป น
คุณลักษณะที่สังคมตองการในดานความเขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรู การนําความเขาใจที่เกิดจากการเรียนรูไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยการมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และ
วัฒนธรรม มีความรูรอบดาน เรียนรูอยางกวางขวางจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อใหมีทักษะในการเรียนรู และ
นําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเอง มีความรูดานเทคโนโลยี มีการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน มีการสื่อสาร และ
รับสงขอมูลผานทางระบบอินเทอรเน็ต มีความรูดานภูมิปญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น
ประเพณี และวัฒนธรรมไทยมาประยุกต ใชใ นการเรี ยนการสอน มีความรู ดานการประกอบ การงานและอาชีพ มี
การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
4. คุณลักษณะอันพึงประสงคดานความประพฤติ หมายถึง ลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานการกระทําและการปฏิบัติตน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยการมีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน มีความตรงตอเวลา มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
มีมารยาท มีกิริยามารยาทที่ดีทั้งกาย และวาจา มีสัมมาคารวะ มีความประหยัด ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บ
ออม ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา มีความสามัคคี รวมมือรวมใจ มีความปรองดอง ไมทะเลาะวิวาท มีความ
มุงมั่นในการเรียนรูและการทํางาน มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาในการทํางานใหผูอื่น ทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสวนรวม
การเสริ มสรางคุ ณ ลัก ษณะอั น พึ งประสงค หมายถึ ง การพัฒ นานัก เรี ยนโดยเน น ความสํ าคั ญด า น
รางกาย จิตใจ ความรู และความประพฤติที่ถูกตองเหมาะสมของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการ หมายถึง การกําหนดทิศทางในการใชท รัพยากรทั้ งหลายอย างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกร มีการใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาดและคุมคา (Cost-effective)
มีการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว โดยการนําหลักการ
บริหารงานแบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA มาใช ซึ่งประกอบดวย 1) การวางแผน 2) การ
ดําเนินงาน 3) การตรวจสอบและประเมินผล และ 4) การพัฒนาและปรับปรุง
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รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการเสริ มสร า งคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค หมายถึ ง วิ ธี ก ารในการ
ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การการเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย น ที่ เ น น การพั ฒ นานั ก เรี ย นใน
องคประกอบ 4 ดาน ไดแก 1) รางกาย 2) จิตใจ 3) ความรู และ 4) ความประพฤติ
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการบริหารจัดการ
การเสริมสรางลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได แ ก คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค แนวคิ ด และหลั ก การบริ ห ารจั ด การการ
เสริมสรางลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ศึกษาขอมูลเชิงประจักษของสภาพการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร โดยใชแบบสอบถาม
ตัว แปรที่ ศึก ษา ไดแ ก สภาพการบริห ารจั ด การการเสริ มสร างคุ ณลั ก ษณะอัน พึ งประสงคข อง
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
ประชากร ได แ ก ผู บ ริ ห าร และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร จํานวน 381 โรง
กลุม ตัวอยาง ได แก ผูบริ หาร และคณะกรรมการสถานศึก ษาในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร จํานวน 78 โรง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยมีสถานที่ ตั้งโรงเรี ยนเปนชั้ น (Strata) และโรงเรียนเปน หนวยการสุม (Sampling Unit) แตละโรง
ประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน (ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน ผูแทน
ครู 1 คน และผูแทนผูปกครอง 1 คน) รวมจํานวนทั้งสิ้น 312 คน
3. สัมภาษณผูทรงคุ ณวุ ฒิแ ละผูเ ชี่ย วชาญ ที่ มีค วามรูค วามสามารถ และ/หรื อ มีป ระสบการณ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค จํานวน 15 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบดวย
3.1 ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
3.2 ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทางการบริหารการศึ กษา หรือจิต วิทยาการศึก ษา หรือมีป ระสบการณห รือผลงานทางวิชาการดา นการบริหาร
จัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
3.3 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานทางดานสังคมสงเคราะห หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก แนวทางการบริหารจัดการการเสริมสร างคุณลักษณะอัน พึงประสงคของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
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เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ประกอบดวย
1. แบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แบบสั ม ภาษณ กึ่ ง โครงสร า งในประเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางบริ ห ารจั ด การการเสริ ม สร า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
การดําเนินการสรางแบบสอบถาม มีดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การการ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถามในแบบสอบถาม
2. กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป น คํ า ถามแบบมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง
ประจักษเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
เกณฑในการใหคะแนน
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด หรือเปนประจํา
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก หรือเปนสวนใหญ
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย หรือเปนสวนนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด หรือไมเคยปฏิบัติเลย
ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของอัตรภาคชั้น ดังนี้
(Best. 1981) นํามาเทียบกับเกณฑคาคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความหมาย ดังนี้
4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับเห็นดวยมากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับเห็นดวยมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับเห็นดวยปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอย
1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอยที่สุด
3. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 คุณภาพด านความตรงตามเนื้อ หา (Content Validity) โดยนํา แบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของขอคําถามกับความมุงหมายของการวิจัย นิยาม
ศัพท และความเหมาะสมทางดานภาษา และนํามาหาคา IOC (Item-Objective Congruence Index) พบวา ทุกขอ
คําถามมีคาไดคุณภาพตามเกณฑคือมีคาอยูระหวาง 0.8-1.0 หลังจากนั้นพิจารณาปรับขอคําถามตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ และพัฒนารูปแบบของเครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมในการใช เขาใจงาย และสะดวกในการตอบ
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3.2 คุณภาพดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําไปทดลองใชกับ
ครู ในสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สัง กัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษายโสธร จํ า นวน 30 คน และนํา มา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ ครอนบาค
(Cronbach. 1970: 161) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.978
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
1.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางไปยังผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร
1.2 ผู วิ จั ย นํ า หนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ จั ด ส ง ไปยั ง ผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร โดยประสานงานกับแผนกธุรการของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อขอความ
อนุเคราะหใหชวยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง และกําหนดวันขอรับแบบสอบถามคืน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
2.1 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูท รงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดคําถามที่ครอบคลุ ม
สอดคลองกับเนื้อหาที่ทําการวิจัย ระหวางการสัมภาษณขออนุญาตทําการบันทึกเสียงและจดบันทึกประเด็นสําคัญ
เพื่อใหไดขอมูลครบทุกประเด็นสําหรับการนําไปวิเคราะหและเรียบเรียง
2.2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการบันทึกและถอดเทปรายวันแบบคําตอคํา ประโยค
ตอประโยค และมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลด วยการฟงเทปบันทึกเสียงซ้ําอีกครั้งเพื่อทําการตรวจสอบ
ขอมูลที่ไมชัดเจนหรือไมครบถวน เพื่อนําไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณครั้งตอไป
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. สถิ ติที่ ใ ชใ นการหาคุณภาพของเครื่ องมื อ หาค าความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถามโดยใช วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)
3. ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเ คราะหข อมูล การบริ หารจัดการการเสริมสรางคุณลั กษณะอัน พึงประสงคข องนั กเรี ยนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพการบริหารจั ดการการเสริ มสร างคุณลั กษณะอั นพึ งประสงคข องนักเรีย นในสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน และมาก 1 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดาน
รางกายดานความประพฤติ ดานความรู และดานจิตใจ ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายดาน ปรากฏผลดังรายละเอียด
ตอไปนี้
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1.1 การบริห ารจั ดการการเสริม สร างคุณลั กษณะอัน พึ งประสงคข องนั กเรีย นในสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ดานรางกาย โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 13 ขอ และมาก 2 ขอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย
3 ลําดับ แรก ไดแก โรงเรีย นจัดใหนั กเรียนไดดื่มนมทุกวัน โดยการจัดโครงการนมโรงเรียน โรงเรีย นจัดให มีการฉี ด
วัคซีนปองกันโรคตางๆ โดยการรวมมือกับ โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบล และสาธารณสุขในพื้น ที่ เชน การฉี ด
วัค ซี น ปอ งกั นโรคไขห วั ด ใหญ โรคคอตีบ โรคบาดทะยั ก โรคไวรั สตั บอั ก เสบ เป นต น โรงเรี ยนจั ด รายการอาหาร
กลางวันตามหลักโภชนาการหมุนเวียนกันไปในแตละวัน เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารครบ 5 หมู สวนขอที่มี
คะแนนเฉลี่ย นอ ยที่ สุด คื อ โรงเรีย นมีก ารจัด กิจ กรรมเพื่ อส งเสริ มใหนั กเรียนอาบน้ํ าทุ กวั น และสระผมอย างนอ ย
สัปดาหละ 2 ครั้ง เชน จัดกิจกรรมสอนการอาบน้ําและสระผมที่ถูกวิธี จัดใหมีหองเสริมสวยในโรงเรียนสําหรับสระผม
และตัดผม เปนตน
1.2 การบริห ารจั ดการการเสริม สร างคุณลั กษณะอัน พึ งประสงคข องนั กเรีย นในสถานศึก ษา
ขั้นพื้ นฐาน สั งกัด สํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษายโสธร ด านจิ ตใจ โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายขอ พบวา อยู ในระดั บมากที่สุด 7 ข อ และมาก 8 ขอ เรี ยงตามลําดั บคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอ ย 3
ลําดั บแรก ไดแ ก โรงเรีย นใหนั กเรีย นยื นสงบนิ่ง หรื อทํ าสมาธิต อนเข าแถวกอ นเขา เรี ยนและหลัง เลิ กเรีย น เพื่ อให
นักเรียนมีจิตใจที่สงบ โรงเรียนจัดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา โดยการประกอบพิธีกรรม
ตางๆ ตามหลักศาสนาที่ต นนับถือ เพื่อเป นการกล อมเกลาจิตใจ โรงเรียนจัดใหนั กเรียนไดเขารว มฟงบรรยายหรื อ
อบรมตามศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อใหนักเรียนมีความนับถือและศรัทธาในศาสนา และเปนแนวทางในการพัฒนาจิตใจ
สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแบงปนสิ่งของแกผูอื่น เชน รวมบริจาคตุกตา
ใหผูปวยเด็กในโรงพยาบาล รวมบริจาคของเลนมือสองใหกับมูลนิธิและสถานสงเคราะหเด็ก เปนตน
1.3 การบริห ารจั ดการการเสริม สร างคุณลั กษณะอัน พึ งประสงคข องนั กเรีย นในสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ดานความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 10 ขอ และมาก 5 ขอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3
ลําดับแรก ไดแก โรงเรียนจัดปา ยนิเทศใหความรู เกี่ยวกับอาเซียนแกนักเรียน เพื่อ ใหนักเรียนไดเรี ยนรูและรับรูการ
เปลี่ยนแปลง พรอมเขาสู ประชาคมอาเซียน โรงเรียนจั ดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพั ฒนาทั กษะความสามารถในการ
เรียนรู เชน การจัดกิจกรรมคายวิชาการ การทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน โรงเรียนจัดใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เชน เชิญวิทยากรมาถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น การ
เขารวมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เปนตน สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรม
อบรมใหนักเรียนอยากเรียนรูเพื่อรู เพื่อปริญญา และเพื่ออาชีพ โดยเชิญวิทยากร หรือศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
ในการเรียนหรือการทํางานมาใหขอคิดและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
1.4 การบริห ารจั ดการการเสริม สร างคุณลั กษณะอัน พึ งประสงคข องนั กเรีย นในสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ดานความประพฤติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 12 ขอ และมาก 3 ขอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
นอ ย 3 ลํา ดับ แรก ได แก โรงเรี ยนมอบหมายเวรประจํ าวั นใหนั กเรีย นดู แลความสะอาดเรีย บร อย เพื่อ ให นัก เรี ย น
มีความรับผิดชอบ และเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนเปนผูมีความ
ตรงต อ เวลา เช น กิ จกรรมเข า แถวเคารพธงชาติ การเข า เรี ยนและกลั บ บ า นตามเวลาที่ โ รงเรี ย นกํ า หนด เป น ต น
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โรงเรียนดูแลนักเรียนใหเปนผูมีระเบียบ เชน จัดใหมีชั้นวางรองเทาหนาหองเรียน การตอแถวรับประทานอาหาร การ
จัดหองเรียนใหเป นระเบียบเรียบร อย เปนตน สวนขอที่มี คะแนนเฉลี่ ยนอยที่สุด คือ โรงเรี ยนจัด ฐานกิ จกรรม โดย
จําลองเหตุการณตางๆ ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนมีความพยายามในการแกปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน
2. แนวทางการบริหารจัดการการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร สรุปไดดังนี้
2.1 แนวทางในการบริ หารจัดการการเสริมสรางคุณลั กษณะอันพึ งประสงคของนัก เรีย นดา น
รางกาย ไดแก 1) ควรจัดหาอาหารที่หลากหลาย มีสารอาหารครบ 5 หมูใหนักเรียนไดรับประทาน และใหนักเรียนได
ดื่มนมเปนประจําทุกวัน 2) ควรใหนักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีประโยชน พักผอนใหเพียงพอ และออกกําลังกาย
อย างสม่ํ าเสมอ 3) ควรมีก ารให โภชนศึก ษาแก นัก เรี ยน โดยการใหค วามรู และคํ าแนะนํา เรื่ องโภชนาการ เพื่อ ให
นักเรียนรูจักเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวน และในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย
4) ควรอบรม และแนะนําดานการดูแลสุขอนามัยแกนักเรียน โดยปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด ใหความรู
เรื่องสุขอนามัยแกเด็ก โดยการสอดแทรกความรู หรือบูรณาการความรูดานการดูแลสุขอนามัยของตนเองเขาไปใน
บทเรียน ทํ าการฝ กให นักเรีย นดูแ ลสุ ขอนามัย ของตนเองจนติดเปน นิสัย รวมถึ งสนั บสนุนและสงเสริม ให มีการจั ด
กิจกรรม หรือโครงการดานสุขภาพอนามัยเด็กอยางตอเนื่อง 5) ควรสงเสริมดานการดูแลสุขภาพนักเรียน โดยการให
ความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีระบบดูแลสุขภาพนักเรียน มีการสรางตัวแบบ หรือ
แบบอยางที่ดีในการพัฒนาสุขภาพ รวมถึงควรสงเสริมใหมีการบริการทางดานสุขภาพที่ทั่วถึงและตอเนื่อง เพื่อใหเด็ก
ไดรับการตรวจสุ ขภาพเปน ประจํา 6) ควรให ความรู และคํา แนะนํา แก ผูป กครองเกี่ ยวกั บการดูแลเรื่ องการบริ โภค
อาหารของเด็ก เพื่ อดูแ ลให เด็ก ไดรับประทานอาหารที่มี ประโยชนรางกาย 7) ควรฝก ใหเ ด็กรั บประทานอาหารใน
ปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับประทานของทอด ของมัน และของหวาน เพิ่มการรับประทานผักและผลไมใน
แตละมื้ออาหาร และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และ 8) ควรดูแลและใหความชวยเหลือครอบครัวเด็กที่ยากจน ให
มีปจจัยสี่ที่เพียงพอสําหรับใชในการดํารงชีวิต และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2.2 แนวทางในการบริ หารจัดการการเสริมสรางคุณลั กษณะอันพึ งประสงคของนัก เรีย นดา น
จิตใจ ไดแก 1) ควรปลูกฝงความคิดและคานิยมที่ดีใหกับนักเรียน รวมถึงการพัฒนาทางดานจิตใจ เพื่อเสริมสรางให
นักเรียนเปนผูมีน้ําใจ มีความเสียสละตอสวนรวม มีความเห็นอกเห็นใจ และรูจักชวยเหลือผูอื่น 2) ควรเสริมสรางให
นักเรียนมีจิตใจที่สงบ โดยฝกการทําสมาธิ การจัดอบรมและพัฒนาทางดานจิตใจ ซึ่งควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง เพื่อใหนั กเรียนเปนผูมีจิต ใจที่สงบ และสามารถควบคุมอารมณของตนเองได 3) ควรใหการดูแ ลนักเรีย น
อย า งใกล ชิ ด โดยให คํ า แนะนํ า และร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองในการดู แ ลนั ก เรี ย น และควรให เ ด็ ก ได ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรม
นันทนาการตางๆ เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน จิตใจเบิกบาน และมีสุขภาพจิตที่ดี 4) ควรสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับนักเรียน ปลูกฝงและพัฒนาใหเด็กมีศีลธรรมในจิตใจ ศรัทธาในความดี และเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเด็กอยางจริงจังตั้งแตเยาววัย 5) ควรสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวเอง และฝก
ใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาไปสูความสามารถในดานอื่นๆ และ
6) ควรปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตใหกับนักเรียน ซึ่งตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจ โดยการสรางความรูความเขาใจ
ทัศนคติ และคานิยมที่ดี รวมถึงสงเสริม และสนับสนุนการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหนักเรียนไดดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต
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2.3 แนวทางในการบริ หารจัดการการเสริมสรางคุณลั กษณะอันพึ งประสงคของนัก เรีย นดา น
ความรู ไดแก 1) ควรสงเสริมใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองตามความถนัด และความสนใจ 2) ควรให
ความสํ า คั ญกั บ ความรูด า นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ง มี บ ทบาทสํ า คั ญอย างยิ่ ง ในการศึ ก ษาและการทํ า งาน จึง ควรมี ก าร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการจัดระบบการเรียนการสอนที่เปนไปตามธรรมชาติ เนนการฝก
ทักษะและการปฏิบัติจริง รวมถึงควรจัดสรรครูเอกภาษาอังกฤษใหเพียงพอ และสรรหาครูชาวตางชาติมาทําการสอน
เพื่อสงเสริมใหนัก เรียนไดเ รียนรู ฝ กการฟง พูด และสนทนาจากเจาของภาษา 3) ควรส งเสริมให นักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของไทยใหมากขึ้น โดยใหนักเรียนไดเรียนรูทั้งในและนอก
หอ งเรี ย น ควรสอดแทรกและบูรณาการความรู เ ขา ไปในบทเรีย น และนํ า นั กเรี ยนไปทั ศ นศึ ก ษาตามแหล ง เรี ย นรู
ทางด า นประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น เพื่ อ เป น การกระตุ น ให นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจ ให
ความสํา คัญ และอนุ รัก ษไ วไ มใ หห ายไปตามยุ คสมัย ที่เ ปลี่ย นไป 4) ควรให ความรูเ กี่ย วกั บประชาคมอาเซี ยนแก
นักเรียน โดยใหนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และวัฒนธรรมของแตละประเทศ
สมาชิก 5) ควรส งเสริ มใหนั กเรีย นมีความรูท างดา นคอมพิวเตอร โดยการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอรใ หเพีย งพอกั บ
จํานวนนักเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปผานระบบคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
ไดมีความรู และสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 6) ควรพัฒนาใหนักเรียนทุกคนสามารถอานออก
เขียนได โดยเริ่มจากการเรียนรูการรักการอาน ปลูกฝงการรักการอานตั้งแตเยาววัย สงเสริมใหมีกิจกรรมการอานการ
เขียนใหมากขึ้น เพื่อใหเด็กมีพื้นฐานของการเรียนรูที่ดี และสามารถอานออกเขียนไดตามวัย 7) ควรมีการสนับสนุน
การใหความรูในดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักเรียนอยางเต็มที่ เนื่องจากเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญ
ในการพัฒนานั กเรียนเพื่อเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 และการเข าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 8) ควรสรางความ
ตระหนักให นักเรียนเห็ นถึงความสํ าคัญและคุ ณคาของภาษาไทยอันเปนเอกลัก ษณของชาติ และฝกให นักเรียนใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง 9) ควรพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน โดยการสงเสริมใหนักเรียนไดใชจินตนาการ
และทดลองทํ า สิ่ ง ใหม ๆ ที่ ไ ม เ คยทํ า เพื่ อ ให นั ก เรี ย นรู จั ก ค น พบและเรี ย นรู สิ่ง ใหม ไ ด ด ว ยตนเอง 10) ควรให ก าร
ชวยเหลือสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ โดยการกระจายองคความรูใหทั่วถึง และควร
จัดหาสื่อการเรียนรูตางๆ ใหเพียงพอ โดยเฉพาะสื่ออิเล็คทอรอนิกส เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูมากขึ้น 11)
ควรสร า งความรู แ ละเข า ใจเกี่ ย วกั บ โลกาภิ วัต น ใ ห กั บ นั ก เรี ย น เพื่อ ให เ ด็ ก ทราบถึ ง ผลกระทบต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร และดานอื่นๆ รวมถึงควรใหความตระหนักและผลักดันใหเด็กไดเรียนรูในการปรับตัวและพัฒนาตนเองให
มีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหเด็กอยู รอดและสามารถดํารงชีวิตอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตนไ ด
และ 12) ควรส งเสริ มใหนั กเรีย นมีความรูด านงานอาชี พ โดยจัด ใหมีก ารฝก อาชีพ เพื่อหารายไดระหวางเรียน เป ด
อบรม และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการงานอาชีพและแนวโนมการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ตื่นตัว และมีการเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพของตนเอง
2.4 แนวทางในการบริ หารจัดการการเสริมสรางคุณลั กษณะอันพึ งประสงคของนัก เรีย นดา น
ความประพฤติ ไดแก 1) ควรปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ โดยสอนใหรูจักตระหนักในหนาที่ ฝกใหนักเรียน
รับผิดชอบตอหนาที่ของตน และเสริมสรางพฤติกรรมการตรงตอเวลาใหกับนักเรียน 2) ควรสรางวินัยใหเกิดขึ้นกับตัว
นัก เรี ยน โดยการปลู ก ฝ งและฝ กฝนใหนั ก เรีย นประพฤติ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบจนเปน ลั ษ ณะนิ สัย และสามารถ
ควบคุมตนเองใหปฏิ บัติ ตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน รวมถึง กฎเกณฑของสั งคมได 3) ควรจั ดให มีการอบรมและ
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พัฒนานักเรียนใหเปนผูที่มีมารยาททั้งทางกาย และวาจา รวมถึงการมีมารยาททางสังคม โดยการสอนใหนักเรียนได
เรียนรูและฝกปฏิบัติมารยาทดานตางๆ และสอนใหเด็กรูจักการวางตัวที่ดีในสังคม 4) ควรปลูกฝงใหนักเรียนมีความ
ประหยัด รูจักอดออม และเห็นคุณคาของเงิน 5) ควรเสริมสรางคุณลักษณะดานความมุงมั่นในการทํางาน เสริมสราง
แรงจูงใจใฝเรียนรู และความขยันหมั่นเพียรใหกับผูเรียน โดยการฝกใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานตางๆ ดวยตนเอง
เพื่อใหเกิดความมุงมั่น รูจักแกปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และพยายามทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 6) ควร
สงเสริมการใหความรูดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆ ดาน การบําบัดสุขภาพจิต การรณรงคตอตานการใช
ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน รวมถึงสงเสริมทักษะการดําเนินชีวิตตางๆ รวมถึงควรมีการสรางและพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือผู เรีย น เพื่อ ใหก ารดูแลเด็ก อยา งใกลชิ ด และชวยเหลื อเด็กที่ มีพฤติกรรมที่ไม เหมาะสม 7) ควร
ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
อยูเสมอ และ 8) ควรฝกใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล และรูจักแยกแยะเปนวาสิ่งใดถูกตอง สิ่งใดไมถูกตอง เพื่อให
เด็กไมปฏิบัติพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และขัดกับวัฒนธรรมอันดีงาม
อภิปรายผล
1. สภาพการบริ หารจั ดการการเสริม สร างคุ ณลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค ของนัก เรี ยนในสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะว าผู บ ริห าร และคณะกรรมการสถานศึ กษาในสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษายโสธร มีความเห็นตรงกันวา นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรางกาย จิตใจ ความรู และความประพฤติอยูในระดับมากที่สุด แสดงวาไดดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนใหมีความสอดคลองกับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย และเปนไปตามความตองการของ
ครูนั กเรีย น ผูป กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และการปฏิ บัติ ก็มี ความสอดคล องกับ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ งเปนไปไดที่ผูบริหาร ครู ผูมีสวนไดเสีย ทุกคนมีสวนร วมในการกํา กับ ดูแ ลนักเรี ยนตาม
กิจกรรมที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร ไดจัดทําขึ้นอยางเปน
ระบบ สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงสงผลใหผูเรียน
เกิด ยอมรับและปรับตั วเพื่ ออยูรว มกับ ผูอื่น ไดอ ยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ชลิด า นาคสุด (2557: ออนไลน )
ที่กลาววาการหลอหลอมใหบุคคลแตละบุคคลเกิดการเรียนรูจนสามารถคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไดอยาง
ถูก ต อ งเหมาะสมกั บ ความรู ค วามสามารถ นั บ ว า เป น เป า หมายที่ สํา คั ญที่ผูทํ า หน า ที่ ใ ห ก ารศึ ก ษาอบรมจะต อ ง
ตระหนักรูตัวอยูเสมอ จะเห็นไดจากการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติแนวทางการจัดการศึกษาไวในหมวด 1 มาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพั ฒนาคนไทยให เปนมนุษย ที่สมบู รณทั้ งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม” หากพิ จารณาตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาว จะพบวาเปาประสงคของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่มี
คุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 1) มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 2) มีสติปญญา คิดได คิดเปนประยุกตได 3) มี
ความรู 4) มีคุณธรรม จริยธรรม 5) มีวัฒนธรรม และ 6) สามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พิชัย บุญมาหนองคู (2557) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ของนักเรียน โดยการนําคุณธรรมจริยธรรมมาพัฒนา และสงเสริมนักเรียน การพัฒนาจะตองอาศั ย
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ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ (2551: 78) ไดศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา มีการปฏิบัติ
จริงอยูในระดับมาก
2. แนวทางการบริหารจั ดการการเสริมสรางคุณลักษณะอั นพึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร อภิปรายผลดังนี้
2.1 แนวทางการบริหารจัดการการเสริม สรางคุณลักษณะอัน พึงประสงคของนัก เรียนดา นรางกาย
การดูแลเด็กใหมีสุขภาพที่ดี มีรางกายแข็งแรง จะทําใหเด็กเจริญเติบโต ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีพัฒนาการสมวัย
และสามารถดํารงชีวิต อยูในสังคมไดอย างปกติ สอดคลอ งกับ เกรี ยงศัก ดิ์ เจริญวงศศัก ดิ์ (2546: 8-9) ที่ได เสนอ
แนวคิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคในมิติดานรางกาย ไดแก 1) พัฒนาการดานรางกายเจริญเติบโตอยาง
สมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย 2) พัฒนาการดานสติปญญา เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑ
การพั ฒ นาในแตละชว งวั ย และ 3) มีสุขภาพร างกายที่ สมบูรณ แข็ งแรงไม เจ็ บป ว ยง าย ซึ่ง สอดคล อ งกั บ สมหวั ง
พิธิยานุวัฒน และคณะ (2541: 25-30) ที่กลาววา คนไทยจะมีพัฒนาการสมวัย มีสุขภาพดี มีสมรรถภาพทางกาย
สมบู รณ มีสุข นิสัย ที่ดี มีม นุษย สัมพั นธ อันดี ที่สําคัญควรตอ งมีค วามสามารถในการปรับ ตัวไดอ ยางผสมผสานใน
ลักษณะตางขั้วมิติตางๆ
2.2 แนวทางการบริ ห ารจัด การการเสริ ม สร างคุ ณลั กษณะอั นพึ ง ประสงค ของนั ก เรี ย นด านจิ ต ใจ
ทํ า ได โ ดยการสร า งจิ ต สํ า นึ ก ด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมให กั บ นั ก เรี ย น โดยต อ งเริ่ ม ตั้ ง แต วั ย เด็ ก การอบรมใน
ครอบครัว ผูปกครองมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเด็ก และโรงเรียนก็มีบทบาท
สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการอบรมสั่ ง สอนด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมให มี ค วามต อ เนื่ อ งอย า งไม ข าดตอนจากครอบครั ว
สอดคลองกับแนวคิดของ เพียเจต (Piaget. 1974: 34) กลาววา การพัฒนาจริยธรรมเปนเรื่องของจิตใตสํานึกซึ่งเด็ก
จะไดเรียนรูมาตั้งแตอายุ 2-3 ขวบ พัฒนาการทางจริยธรรมเปนผลมาจากการที่ตัวเด็กไดรวมคบหาสมาคมกับผูอื่น
มากกวาที่จะเปนผลโดยตรงจากการพัฒนาการทางรางกายและทางประสาท หรือเปนผลมาจากการอบรมสั่งสอน
ของพอ แม ครู และผูใหญ และสอดคลองกั บโคหลเบิรก (Kohlberg. 2000: 35) ที่เชื่อว าจริยธรรมมิใชสรางเพีย ง
ภายใน 1 วั น คนจะดี ได ด วยการสร างเสริ ม และสะสมความรู จากสิ่ง แวดล อ มด ว ยกระบวนการอัน ยาวนานตาม
ความสามารถของวุฒิภาวะ
2.3 แนวทางการบริหารจั ดการการเสริ มสรางคุณลัก ษณะอัน พึงประสงค ของนั กเรี ยนดานความรู
ความคิดสร างสรรคเป นคุณลักษณะที่จะสงเสริมใหเด็ก ไดใช จินตนาการและกระตุ นการเรีย นรูอย างตอ เนื่อง ทั้ง นี้
ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่อยูในตัวเด็กทุกคน และสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูจักคนพบและ
เรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเอง การสงเสริมความคิดสรางสรรคทําไดทั้งทางตรงโดยการสอนและฝกอบรม และทางออม
ก็สามารถทํ าไดโดยการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่สงเสริม ความเปน อิสระในการเรียนรู สอดคลองกับ ประไพ
ประดิษฐสุขถาวร (2557: ออนไลน) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงปลูกฝงดาน
ปญญา พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ สอดคลอง
กับ มัณฑนา สังขะกฤษณ และวราพรรณ นอยสุวรรณ (2543: 48) ที่กลาวถึงคุณลักษณะดานปญญาที่พึงประสงค
ของคนไทยในอนาคตวา มีวิจารณญาณในการแยกแยะผิดชอบ ชั่วดี คุณและโทษ รูจักแกปญหาไดอยางชาญฉลาด
ปราศจากอคติ รูเทาทันตอการการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได อยางรวดเร็วและหลากหลาย รูคุณคาของภูมิปญญา
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และวั ฒนธรรมไทย รู จักเลือกรั บวิท ยาการและวัฒนธรรมภายนอก ทามกลางความสับสน วุ นวาย และสภาพการ
แขงขันของสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจยุคใหม
2.4 แนวทางการบริห ารจั ด การการเสริม สรา งคุ ณลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค ข องนั กเรี ย นด า นความ
ประพฤติ การพัฒ นานั ก เรี ย นใหเ ป นผู มี พฤติก รรมที่ เหมาะสม ผูใ หญต องทํ าให เด็ ก ดูเ ปน ตั วอย างในการควบคุ ม
อารมณของตนเอง ไมใชความรุนแรง และใชวิธีแกปญหาที่สรางสรรค การพูดจาที่ดี ทาทีที่ดี หากเด็กแสดงพฤติกรรม
กาวราว จะตองสื่อใหเด็กรูวาผูใหญยอมรับอารมณความรูสึกของเคาแตไมยอมรับพฤติกรรมกาวราว และชี้แนะให
เด็กแสดงออกทางอื่นที่เหมาะสมกวา หลีกเลี่ยงคําพูด คําตําหนิที่ทําใหเด็กเกิดปมดอย เชน วาเด็กนิสัยไมดี เด็กดื้อ
เด็กเกเร โดยถาจะตําหนิก็ตําหนิที่การกระทํา เปนตน สอดคลองกับ แบนดูรา (Bandura. 2007: 28) ที่ไดอธิบายเรื่อง
ตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยไววา การเรียนรูสิ่งตางๆ ในสังคมมนุษยเปนการเรียนรูเงื่อนไขของผลการกระทําที่เปน
บวก และพฤติกรรมใดที่กระทํ าแลวจะไมไดรับรางวัลหรือ ผลของการกระทําเปนลบการรูเงื่อนไขผลของการกระทํ า
ดังกลาว จะทํา ให มนุษ ยเ ลือกกระทํา พฤติ กรรมที่ ได รับผลการกระทบเปน บวกหรือ เสริมแรง และจะหลี กเลี่ยงการ
กระทําพฤติกรรมที่ไดรับผลของการกระทําเปนลบหรือการลงโทษ ดังนั้น การเกิดพฤติกรรมจึงขึ้นอยูกับผลของการ
กระทําดวย ถาการกระทําพฤติกรรมใดแลวไดรับผลของการกระทําเปนลบ พฤติกรรมนั้นจะลดหรือหายไป อยางไร
ก็ตามการเรียนรู เงื่อนไขผลของการกระทํานี้สามารถเรียนรูไดทั้ง จากประสบการณตรง และการสั งเกตจากตัวแบบ
หรือการกระทําของผูอื่นที่สังเกตเห็น ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณโดยออม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยบูรณาการ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2. ควรเพิ่ม ชอ งทางการประชาสั ม พัน ธใ หผูเกี่ ยวข องได รับ ทราบ เกี่ ยวกับ ความสํ าคั ญและความ
จําเปนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอทั้งตัวนักเรียนและสังคมได
อยางเต็มที่
3. ควรมี ก ารร ว มมื อ กั น ระหว า งสถานศึ ก ษา ผู ป กครอง และทุ ก ภาคส ว น ในการเสริ ม สร า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยางจริงจัง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ สง ผลต อ การเสริ ม สร า งคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข อง
นักเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาวิธีการ หรือปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กและเยาวชน
ไทยยุค 4.0 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข เปนพลเมืองที่ดี
ของสังคมไทยและสังคมโลก
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NBUE052: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
THE OPINIONS OF TEACHERS TOWARD TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF
SCHOOL ADMINISTRATORS IN GROUP SRIRACHA 2 UNDER THE CHONBURI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
เทพสุดา สารลึก 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูกลุ่มศรีราชา 2 ที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามขนาดสถานศึกษา
และประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ความคิดเห็นโดยรวมของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
( X = 3.97, S.D. = .35) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. การเปรียบเทีย บความคิดเห็นของครู ที่มีต่ อภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. การเปรียบเทีย บความคิดเห็นของครู ที่มีต่ อภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา
จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ความคิดเห็นของครู
Abstract
This research aimed to study the opinions of teachers toward transformational leadership of
school administrators in Sriracha Group 2 under the Chonburi Primary Educational Area Office 3. The unit
analysis of the respondents' opinions was undertaken according to their work experience and school
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size, from the 70 samples of teachers in Sriracha 2 using a questionnaire concerning the transformational
leadership of school administrators. The research instrument included a 30-question-item, five-scale
rating survey questionnaire yielding the overall reliability coefficient of .96. The statistics used in data
analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F test.
The results revealed that
1. The opinions of teachers toward transformational leadership of school administrators in
group Sriracha 2 under the Chonburi primary educational service area office 3, the transformational
leadership of school administrators was thought to exist in the administrators' attributes in the overall and
individual aspects, at a high level.
2. The opinions of teachers toward transformational leadership of school administrators in
group Sriracha 2 under the Chonburi primary educational service area office 3, who work in school with
different size were overall not found to be different. When looking closer at the opinions toward individual
aspects, it was found that Inspirational Motivation were also found to be different at the level of .05.
3. The opinions of teachers toward transformational leadership of school administrators in
group Sriracha 2 under the Chonburi primary educational service area office 3, there was not significant
different in the working experience variable at a statistically significant level in the overall and individual
aspects.
Keywords: Opinions of Teachers, Transformational Leadership
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันตลอดเวลา ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการดารงชีวิตอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านความก้าวหน้าของความรู้ด้านเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร
การเงิน และการเมืองระหว่างประเทศ ทุกประเทศล้วนได้รับผลกระทบ ประเทศไทยจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
นี้ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรงในทุกด้าน (อารี กังสารุกูล. 2553)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคลเพื่อให้มีอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการ
กระจายอานาจจากส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ดังนั้น ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การปรับตัวให้องค์การและบุคลากร มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสาคัญซึ่งในระดับบุคลากรการสร้างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้มีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพสามารถกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เป็นสาคัญ
ปัญหาสาคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมา คือ การบริหารจัดการที่มีระบบรวมศูนย์
อยู่ที่ส่วนกลางทาให้การบริหารการศึกษาขาดประสิทธิภาพ การที่สังคมไทยมีโครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบรวม
อานาจ และสั่งงานต่อกันมาเป็นชั้นๆ ไม่มีการกระจายอานาจ ไม่มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ผู้นาระดับล่าง
จึงไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างกันไปจากนโยบาย
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ที่สั่งมาจากเบื้องบนหรือแนวปฏิบัติเดิมๆ ที่ทากันมาช้านาน รวมทั้งเมื่อได้รับโอกาสให้ฝึกฝนการรับผิดชอบตัดสินใจเอง
ก็ขาดความรู้และทักษะการบริหารจัดการภายใต้บริบทของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงไม่ส่งเสริมต่อการพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้นาของบุคคลในองค์กรและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นา
ดังนั้น แนวความคิดในเรื่องการจัดการศึกษา จึงต้องเปลี่ยนไปจากแนวคิดเดิม (นิติมา เทียนทอง. 2546)
องค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นสิ่งที่สามารถทาให้ครูอาจารย์ร่วมมือกันทางาน
ด้วยความเต็มใจ เพราะภาวะผู้นานี้มีองค์ประกอบอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma)
เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ผู้ตามจะเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ย่อมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) คือ ผู้นาจะคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทาให้การมอบหมาย
งานตามความถนัดที่ผู้ตามพอใจทาให้งานมีประสิทธิภาพ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual Stimulation)
คือ การที่ผู้นาพยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยรอบคอบ ใช้เหตุผล และด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ การที่ผู้นาใช้วิธีการต่างๆ เพื่อชักนาให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงานและ
ปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (Burns. 1978: 20) การดาเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
กระตุ้นให้คนอื่นตื่นตั วเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ การใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงเหมาะกับยุคปฏิรูปการศึกษานี้ เพราะจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลากรและองค์การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กลุ่มศรีราชา 2 มีทั้งสิ้น 7 โรงเรี ยน ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านเขาหิน โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนบ้านเนินตอง โรงเรียนบ้านหุบบอน โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก โรงเรียน
บ้านเขาคันทรง และโรงเรียนบ้านระเวิง เป็นเขตที่ติดอยู่กับเขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนจึงมีบทบาทสาคัญอย่างมากในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนและ
กระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสภาพปัญหาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมีความสาคัญที่ยิ่งต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ทันความก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ด้านข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจึงควรใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางการบริหาร มาบริหารโรงเรียนให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้กาหนดเป็นหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารมีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดที่จะนาโรงเรียนสู่ความสาเร็จ ผู้ที่จะสะท้อนภาพของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารได้ดีที่สุดก็คือ ครูในโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้น ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาครั้งนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยหวังว่า
ผลการวิจัยที่ได้จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 2
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมของผู้นาซึ่งแสดงออกถึง
การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการยกระดับและกระบวนการ ซึ่งผู้นาและผู้ตามต่างยกระดับซึ่งกันและกันในด้านศีลธรรม
และแรงจูงใจให้สูงขึ้น โดยผู้นาจะกระตุ้นจูงใจผู้ตามให้กระทามากกว่าที่ผู้ตามคาดหวังไว้ว่าจะกระทาและผู้ตามจะสร้าง
ความผูกพันต่อจุดประสงค์ขององค์กรโดยผู้นากระตุ้นให้ผู้ตามดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ขององค์กรและผู้นาแสดงคุณลักษณะที่เป็นตัวแบบ หรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผู้ตามตลอดจนการเพิ่ม
อานาจและช่วยเหลือแก่ผู้ตาม
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ครู หมายถึง ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติการสอนในโรงเรียน หรือพนักงานราชการกลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ประสบการณ์ หมายถึง ระยะเวลาในการทาหน้าที่เป็นครู แบ่งเป็น ต่ากว่า 5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และ
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
กลุ่มศรีราชา 2 หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีทั้งสิ้น
7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขาหิน โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนบ้านเนินตอง โรงเรียนบ้านหุบบอน โรงเรียน
บ้านระเวิง โรงเรียนบ้านเขาคันทรง และโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก
ขนาดสถานศึกษา การกาหนดเกณฑ์ตามการจัด สรรงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ โดยยึดจานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมดไม่เกิน 120 คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ 121-499 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนทั้งหมด 500 คน ขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีภาวะผู้นาของ Bass; & Avolio (1994: 2-6) ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3)
ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา 4) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จาแนกตามขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์
ของครูกลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดังภาพประกอบ
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สถานภาพของครู
1. ขนาดสถานศึกษา
1.1 ขนาดเล็ก
1.2 ขนาดกลาง
2. ประสบการณ์
2.1 ต่ากว่า 5 ปี
2.2 ระหว่าง 5-10 ปี
2.3 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 2 ใน 4 ด้าน
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู กลุ่มศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จานวน 7 โรงเรียน จานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู กลุ่มครูศรีราชา 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2559 กาหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้ตารางเครจซี่และ มอร์แกน
(Krejcie; & Morgan; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์
ตอนที่ 2 ข้อ ค าถามเพื่ อ สอบถามความคิด เห็ นของครู ที่มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือ
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
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3. พัฒ นาแบบสอบถามใช้ ใ นการรวบรวมข้ อมู ล ความคิด เห็น ของครูที่ มีต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร จากแบบสอบถามของ สุมาลี ละม่อม (2553: 103-108) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
4. นาร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหา ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม
และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
5. นาร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปขอความอนุเคราะห์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 ท่าน เพื่อหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หรือหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์
(The Index of Item Objective Congruence) หรือค่า IOC
6. ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้นามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 1.0
7. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองให้โรงเรียน จานวน 4 โรงเรียน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มศรีราชา 2
เพื่อทดลองเครื่องมือ (try-out) รวม 60 ฉบับ และขอรับแบบสอบถามคืน โดยได้รับแบบสอบถามคืนมา จานวน 52 ฉบับ
เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ที่เป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.96 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษาอีกครั้งและไม่พบส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. ยื่นหนังสือถึงคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อทาหนังสือขอความร่วมมือ โรงเรียนกลุ่มศรีราชา 2 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้โรงเรียน จานวน 7 โรงเรียน รวม 85 ฉบับ
และขอรับแบบสอบถามคืนโดยผู้วิจัยได้ติดตามข้อมูลด้วยตนเอง ทาให้ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ตอบข้อกระทงคาถามทุกรายการกลับคืนมา รวม 70 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาต้องนามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อคาถามทุกรายการ สามารถนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละตอน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับแปลงน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ คานวณเป็นค่าร้อยละ
2. ข้อมูลความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์สถิติโดยใช้ t-test
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
จาแนกตามประสบการณ์ วิเคราะห์สถิติโดยใช้ F test (One-Way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นโดยรวมของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
( X = 3.97, S.D. = .35) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับสูงสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X = 4.33, S.D. = .56) และ
ด้านการกระตุ้นสติปัญญา ( X = 4.02, S.D. = .41)
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนก
ตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.97, S.D. = .35) ทั้งนี้อาจเพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานของตนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากผลการปฏิรูปการศึกษา สภาพสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร จึงต้องมีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
จึงจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและก่อให้เกิดการยอมรับในการทางาน ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและทาให้บุคลากรในสถานศึกษามีความไว้วางใจ เกิดความเชื่อมั่น ส่งเสริม
บุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คฑาวุธ แข็งแรง (2552: 61) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ โตบัว (2552: 73)
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ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอพล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูสายผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอพล
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่ อ เปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็น ของครูที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์
2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันผู้ที่
จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทและมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง ต้องสอบ
แข่งขันและผ่านการอบรมตามที่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
ประกอบกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาต่อ แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่
สถานศึกษาขนาดกลางมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ความพอเหมาะของการแบ่งงานกันรับผิดชอบ จึงมีการทางาน การประสานงานที่รวดเร็ว การมอบหมายงานของ
สถานศึกษาขนาดกลางน่าจะตรงตามศักยภาพของบุคลากรมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุมาลี ละม่อม (2553: 89) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก
กับขนาดกลางมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เริงชัย ทองทัพ (2547:
91) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ สังกั ดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางมีทัศนะต่อผู้นาแบบอัตนิยมแตกต่างกัน
2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
จาแนกตามประสบการณ์ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเพราะก่อนผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับตาแหน่งผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีหลักการบริหาร มีประสบการณ์ ยึดเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นหลัก ทาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นาสถานศึกษา เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทางานอย่างมีหลักการ มีเหตุผล ส่งเสริมให้มองปัญหาและแก้ปัญหาด้วยวิธีการและ
ความคิดที่หลากหลาย คานึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้ร่วมงาน ความถนัด ทักษะ ความรู้ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ คฑาวุธ แข็งแรง (2552: 62) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงจาแนกตามอายุราชการของข้าราชการครู มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์ ชาประดิษฐ์ (2557: 79)
ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาลาปาง เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
จากความคิดเห็นของครู พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้านมีพฤติกรรม
ภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก ไม่พบคุณลักษณะพฤติกรรมด้านใดที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ผู้บริหารควรพัฒนา
ตนเองเพื่อสามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะ พฤติกรรมของตนเองให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และควรให้มากกว่าเดิม ควร
ให้ความสนใจ เห็นความสาคัญของการมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริหารควรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาตนเอง
ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใจสถานศึกษา ส่งเสริมและ
ให้การสนับสนุนบุคลากรทั้งด้านการทางาน การพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทาให้เกิด
ความพึงพอใจอันจะส่งผลให้สถานศึกษาก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามสังคมโลกปัจจุบัน และนามาสถานศึกษาสู่
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรแสดงออกถึงคุณลักษณะพฤติ กรรมภาวะผู้นา และ
ไม่ควรละเลยในด้านความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารควรจะปฏิบัติต่อครูในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่มีความหลากหลาย
กับบุคลากรทุกกลุ่ม ไม่ควรปฏิบัติต่อครูเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการน้อยเท่านั้น ผู้บริหารควร
ปฏิบัติตนต่อครูในกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการมากเช่นกัน ควรให้เวลาสอนงานฝึกงานกับบุคลากร และติดตาม
ตรวจสอบ นิเทศงานอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มองหมายงานให้ตามความถนัด
ความสนใจของแต่ละคน ไม่ควรบังคับให้ปฏิบัติ รู้จักสังเกต ดูแลอาใจใส่ มีความเป็นกันเองและปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคน
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ เคารพศรัทธาในตัวผู้บริหาร ทาให้งานที่ครูได้รับ
มอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
หาแนวทางการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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NBUE053: ความคิด เห็นของครูกลุม ศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลัก ทางการบริหาร สํา หรับ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
THE OPINIONS OF SIRACHA GROUP 2 TEACHERS TOWARD CORE COMPETENCIES OF
SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER CHONBURI PRIMARY EDUCATION AREA OFFICE 3
วรรณิภา กัณหาเขียว 1 รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงค เพื่ อ ตรวจสอบและเปรีย บเที ย บความคิ ดเห็ นของครู กลุ ม ศรี ราชา 2 ต อ
สมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับ ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต 3
จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมศรีราชา 2 สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 70 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางสํา เร็จ รูปของเครจซีแ ละมอรแกน เครื่องมื อที่ใช ในการเก็ บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ
สมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใน 4 สมรรถนะ ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การการพัฒนาตนเองและการทํางานเปนทีม สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน คือ
t-test และ F test
ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
3 ดาน ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการพัฒนาตนเอง และดานการทํางานเปนทีม และอยูในระดับปานกลาง คือ
ดานการบริ การที่ดี เมื่อผลการเปรียบเที ยบสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผู บริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวม พบวา มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานมุงผลสัมฤทธิ์ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยรวม พบวา
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ครูกลุมศรีราชา 2 สมรรถนะหลักทางการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา
Abstract
This study aimed to examine and compare the opinions of Sriracha Group 2 teachers toward
core competencies of school administrative under Chonburi primary Educational Service Area office 3
classify in by sizes of school and work experiences. The samples were 70 teachers in Sriracha Group 2
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school under primary Educational Service Area Office 3 year in 2016, determined the size by using
Krejcie; & Morgan’s Programmed table. The tool used to collect data was a questionnaire about the core
competencies for school administrators under Commission of Teachers and Educational Personnel in four
competencies including the determination on achievement, good service, self-development and team
work. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The statistics
used to test the hypothesis were t-test and F - test.
The results found that the opinions of Sriracha Group 2 teachers toward core competencies of
school administrators under Chonburi Primary Education Area Office 3 in overall were at high level. When
considering each aspect, it was found that three areas, determination on achievement, self-development
and team work, were at much level while good services were at average level. When comparing the core
competencies of school administrators by size of schools in overall, it was found that the opinions toward
the core competencies of school administrators under Chonburi Primary Education Area Office 3 had no
statistically significant difference. When considering each aspect, it was found that in the achievement
oriented aspect there was statistically significant difference at .05 and there was no statistically significant
difference in work experience aspect.
Keywords: Sriracha Group 2 Teachers, Administrative Core Competencies, School Administrators
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมในปจจุบันไดเริ่มเขาสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงหรือสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge
Based Economy) ที่ใชความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนาและผลิตมากกวาการใชเงินทุนหรือแรงงาน
และจะเห็นไดวา ทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชนตางมีการปรับตัวและเตรียมพรอมในทุกดานเพื่อพัฒนาองคการ
ใหมีศักยภาพและสามารถแขงขันได ซึ่งถาองคการใดไมสามารถเรียนรูและบริหารความรูจากบุคลากรที่อยูในองคการ
เพื่อปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นไดยอมอยูรอดยาก (พิชิต เทพวรรณ. 2555) การจัดการศึกษาและ
การบริหารการศึกษาก็เชนเดียวกันจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการจึงจะทําใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวและเนื่องจากวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพหนึ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษาจะตองเปนมืออาชีพ จึงจะทําใหการศึกษาบรรลุความสําเร็จ
ไดอยางดีมีประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ. 2550)
เมื่อพิจารณาภารกิจของโรงเรียนแลวจะเห็นไดวาโรงเรียนมีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาและการบริหาร
ซึ่ง ต อ งใช ทั้ งกระบวนการและป จ จั ย จึ งจะบรรลุ ผลในกระบวนการจะอาศั ย ทั้ง ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู บ ริ ห าร
โรงเรีย นจะต องมี ศัก ยภาพหลายด านจึง จะนํา โรงเรี ยนประสบผลสํ า เร็ จ (ธี ระ รุญเจริ ญ. 2550) มาตรา 80 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ระบุวา“ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปน
แบบอยา งที่ ดี แก ผูใ ตบั งคั บ บัญชารวมทั้ ง มีห นา ที่พั ฒนาผูใ ตบั งคั บบั ญชาให มีค วามรูทั กษะเจตคติที่ ดีมี คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พที่เหมาะสมเพื่อให การปฏิบัติหน าที่เกิ ดประสิ ทธิภาพและความก าวหนา ทั้งนี้ใ ห
เป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษากํ า หนด”อี ก ทั้ ง ได
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กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบาง
วิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและความกาวหนาทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2547) ในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา
และการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะโดยประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริ หาร ดังนี้ คือการมุง ผลสั มฤทธิ์ การบริ การที่ ดี การพัฒ นาตนเอง การทํา งานเปนที มและสมรรถนะ
ประจําสายงานประกอบดวยการวิเคราะหและการนําเสนอบทความ (Presenting Author) โดยการขีดเสนภายใตชื่อ
และสังเคราะหการสื่อสารและการจูงใจการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีวิสัยทัศนสมรรถนะถือเปนหัวใจของ
ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลในป จจุ บั น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนการพัฒ นาวิ ช าชีพ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง ส ง ผลต อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนในการบริหารจัดการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีสมรรถนะตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากํ าหนดแล วผู บริ หารสถานศึก ษาจํา เป นตอ งไดรับการพัฒ นาวิชาชีพ อยู เสมอสํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการศึกษาและมีนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่องกระตุนใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดไดพัฒนาตนเองให
มีสมรรถนะหลักทางการบริหารเพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะเห็น
ไดวา สมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษาถือเปนทักษะความรูและความสามารถของผูบริหาร
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จ หรือบรรลุตามวัตถุประสงคไ ดอยางมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิท ธิผลสูง สุดไดห รือ ไมต องอาศั ยบุ คคลที่มี ความรู ความสามารถรวมทั้ งคุณลัก ษณะที่เ หมาะสมในการนํ าพา
องค ก รพั ฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมและทั น ต อ ภาวการณ เ ปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและโลกได (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552)
ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาและทําหนาที่ครูในโรงเรียนกลุมศรีราชา 2 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะ
หลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมุงหวัง
เพื่อ นําผลการศึ กษาที่ได เปน ขอ มูลแกผูเ กี่ยวขอ งในการปรับ ปรุ งพัฒ นาสมรรถนะหลั กในการบริ หารการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของการ
จัดการศึกษา ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ก ลุ ม ศรี ราชา 2 ต อ สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนและประสบการณ
ทํางาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาระดับทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามกรอบแนวคิด สํานักงานคณะกรรมการ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษากํา หนดสมรรถนะหลั ก ทางการบริห ารของผูบ ริ ห ารสถานศึ กษา 4 ด า น (สํ านั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548) ไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง
และ 4) การทํางานเปนทีม จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ ของครูกลุมศรีราชา 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู แบงเปน
1. ขนาดของโรงเรียน
1.1 ขนาดเล็ก
1.2 ขนาดใหญ
2. ประสบการณทํางาน แบงเปน
2.1 ตํากวา 5 ป
2.2 ระหวาง 5-10 ป
2.3 มากกวา 10 ป

ตัวแปรตาม
สมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สมรรถนะหลัก ไดแก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทํางานเปนทีม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ
(Ability) และคุ ณลั ก ษณะสว นบุค คล (Characteristics) และแสดงพฤติ กรรมที่ ทํ าให บุค คลปฏิบั ติ งานได สําเร็ จ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคการ
สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง สมรรถนะดานความรูทักษะพฤติกรรม
ของผูบริ หารสถานศึกษาที่ ปฏิบัติงานในสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 3 ที่เกิดจากความรู
ทักษะความสามารถและคุณลักษณะสวนบุคคลที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคกร
ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ดังนี้
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ก.ค.ศ. กําหนด 4 สมรรถนะ ไดแก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทํางานเปนทีม
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 3 หมายถึ ง หน ว ยงานที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
พระราชบั ญญัติ การศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 บริหารจัดการในดา น
การศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภูมิภาคสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเกาะสีชัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และ
อําเภอสัตหีบ
ครู หมายถึง ขาราชการครู ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนกลุมศรีราชา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ประสบการณ หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้ง แตการทํา หนาที่ครูจนถึงวันตอบแบบสอบถาม
จําแนกไดดัง นี้ ประสบการณ ทํางานต่ํ ากว า 5 ป ประสบการณทํา งานระหวา ง 5-10 ป และประสบการณทํา งาน
มากกวา 10 ป
กลุมศรีราชา 2 หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่มีสถานที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียนอยูในละแวกเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน และอยูในสังกัดการดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เหมือนกัน จํานวน
7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานเขาหิน(นิกรราษฎรบํารุง), โรงเรียนบานพันเสด็จนอก, โรงเรียนบานสุรศักดิ์, โรงเรียน
บานเขาคันทรง, โรงเรียนบานเนินตอง, โรงเรียนบานระเวิง และโรงเรียนบานหุบบอน
ขนาดโรงเรียน หมายถึ ง การแบงลักษณะของโรงเรีย นโดยใชเกณฑข องสํานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษา จําแนกตามจํานวนนักเรียน ประกอบดวย โรงเรียน 3 ขนาด
1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 299 คน ลงมา
2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 300-599 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 600-1,499 คน ขึ้นไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
1. ประชากรที่ ใ ช ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ไดแ ก ครู กลุ ม ศรี ราชา 2 สั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 85 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ครู กลุ ม ครู ศ รี ราชา 2 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2559 กําหนดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชตาราง (Krejcie
& Morgan; อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 43) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับ
ขนาดของโรงเรียน และประสบการณทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 4 ดาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับโดยวิธีหาคา
สัมประสิท ธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach ไดคา ความเชื่อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบั บ
เทากับ 0.96 ตรวจสอบความถูกตองของภาษาอีกครั้งและไมพบสวนที่ตองปรับปรุงแกไข
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อทําหนังสือถึงผูอํานวยการ
โรงเรีย นกลุ มศรี ราชา 2 สังกั ดสํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่ อขอความอนุ เคราะห
ผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการส งแบบสอบถามที่ ผูวิจั ยส งไปทั้งหมด 70 ฉบั บ จากกลุมตั วอยางอยูใ นพื้น ที่ ๆ
สะดวกต อ การเก็ บ ขอ มู ลและง ายต อ การติ ด ตามเพื่อ ได แ บบสอบถามครบตามที่ ต อ งการและนํ า แบบสอบถามที่
สมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตองนํามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
ครบถว น ตอบข อคํา ถามทุ กรายการ สามารถนํ ามาวิเ คราะหท างสถิติ ได หลัง จากนั้น นํา แบบสอบถามทั้ง หมดไป
วิเคราะหขอมูล โดยบันทึกขอมูลและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอมูลทางสถิติ การวิเคราะห
ขอมูลแตละตอน
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลสภาพทั่วไป ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ คํานวณเปนคารอยละ
2. ขอมูลความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การเปรีย บเที ยบความคิดเห็น ของครูที่มี ตอ สมรรถนะหลั กทางการบริ หารสํ าหรั บผู บริ หาร
สถานศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียน วิเคราะหสถิติโดยใช t-test
4. การเปรีย บเที ยบความคิดเห็น ของครูที่มี ตอ สมรรถนะหลั กทางการบริ หารสํ าหรั บผู บริ หาร
สถานศึกษาจําแนกตามประสบการณทํางาน วิเคราะหสถิติโดยใช F-test (One-Way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นโดยรวมของครูที่มีตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา อยูใ น
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากสามดาน ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการพัฒนา
ตนเอง ดานการทํางานเปนทีม และอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการบริการที่ดี ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความคิดเห็นโดยรวมของครูที่มีตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
สมรรถนะหลักทางการบริหาร
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
2. ดานการบริการที่ดี
3. ดานการพัฒนาตนเอง
4. ดานการการทํางานเปนทีม
รวม

รวม (n = 70)
Χ

3.79
3.43
3.81
4.12
3.79

S.D.
.149
.201
.187
.217
.113

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ในดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ครูที่สอน
อยูในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) ความคิดเห็นของ
ครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสํ าหรับผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
2. ดานการบริการที่ดี
3. ดานการพัฒนาตนเอง
4. ดานการการทํางานเปนทีม
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขนาดเล็ก
(n = 100)
S.D.
Χ
3.88
.185
3.34
.205
3.82
.235
4.14
.212
3.23
3.79

ขนาดกลาง
(n = 60)
S.D.
Χ
3.77
.138
3.44
.199
3.81
.180
4.11
.219
0.103
3.78

t

Sig

2.104*
1.560
.141
.380
.116

.039
.123
.888
.705
.822

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
จําแนกตามประสบการณ โดยรวมและรายดาน พบวา ครูที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ดังตาราง 3
ตาราง 3 เปรี ยบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิด เห็น ของครูก ลุมศรีราชา 2 ต อ
สมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
จําแนกตามประสบการณทํางาน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

P

.003
1.519
1.522

2
67
69

.002
.023

.058

.934

2. ดานการบริการที่ดี

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

.007
2.793
2.799

2
67
69

.003
.042

.079

.924
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สมรรถนะหลักทางการบริหาร
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
3. ดานการพัฒนาตนเอง

4. ดานการการทํางานเปนทีม

โดยรวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
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SS

df

MS

.108

2

.054

ภายในกลุม

2.301

67

รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.409
.027
3.225
3.253
.010
.879
.889

69
2
67
69
2
67
69

F

P

1.574

.215

.014
.048

.283

.754

.005
.013

.381

.685

.034

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
1. การศึกษาความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความรู ทักษะทางการบริหารที่ดี มีพฤติกรรม
ทางสังคมที่นาเคารพนับถือ สรางแรงจูงใจ และเปาหมายที่จะทําใหองคกรเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงเปนสาเหตุใหความเปนนักบริหารที่มีสมรรถนะหลักทางการบริหารในภาพรวมนี้อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วารินทร ศรีหาเศษ (2554) ศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียนในเครือขายโคกหินแฮทาลาดนา
ขาม อําเภอเรณูนคร สํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมอยู ในระดับ มาก และยังสอดคล องกับ งานวิ จัย ของ เนีย ม ผะกาแกว (2554) ศึ กษาสมรรถนะหลั ก
ทางการบริ หารของผู บ ริ หารสถานศึ กษาที่ สง ผลต อประสิท ธิ ผลของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก สั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแกน เขต 4 พบวา ผู บ ริห ารการศึ ก ษาโรงเรี ยนขนาดเล็ ก สัง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 มีสมรรถนะโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึก ษา สํา นัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ มีข นาดโรงเรี ยนและประสบการณทํา งาน
แตกตางกัน โดยรวมและรายดาน ไดแก
2.1 การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ก ลุ ม ศรี ราชา 2 ต อ สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห าร
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา
ครูที่สอนอยูใ นโรงเรียนขนาดตางกั น มีค วามคิ ดเห็น ตอสมรรถนะหลักทางการบริห ารสํา หรับผู บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา
ทุกขนาดตองมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อใหการพัฒนาในทุกๆ ดาน ของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวในการนําพาองคกรและตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน สุขมา (2550) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึ ก ษาตาก เขต 2 พบว า ความคิ ด เห็ น ระหว า งผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู เ กี่ ย วกั บ สมรรถนะของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษาไมแตกตางกันและงานวิจัย
ของ พรพิศ อินทะสุระ (2551) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่อยูโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและ
รายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ใน
ภาพรวม และรายดาน ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 3 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมี
ความรูความสามารถในการบริหาร มีการกาวทันตอความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบการบริหารอยางตอเนื่อง ทําให
เกิดประโยชนตอสถานศึกษาอยางมาก จึงเปนที่ยอมรับของครูทุกฝาย สงผลใหความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอ
สมรรถนะหลั กทางการบริ หารสํ าหรับผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่ งสอดคลองกั บงาวิ จัยของ ธีรภั ทร แสนอา
มาตย (2552) ศึ กษาสมรรถนะทางการบริ หารของผู บริ หารสถานศึ กษาตามการรับรู ของขาราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลําภู เขต 1 และ เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และเปรี ยบเที ยบการรั บ รู สมรรถนะทางการบริ ห าร ของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา จํ า แนกตามขนาดสถานศึ กษาและ
ประสบการณ ทํางาน พบว า ขาราชการครู ที่ปฏิ บัติ การสอนในสถานศึกษาที่ มีประสบการณ ทํางานตางกั น มีการรับรู
สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิ จัย ความคิ ด เห็ นของครูก ลุ ม ศรีราชา 2 ต อ สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารสํ า หรั บ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมมีดานใดอยูในระดับมากที่สุด และดานการบริการอยูระดับปานกลาง
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการศึกษาความตองการดานการใหบริการของครู จัดระบบการใหบริการ โดย
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คํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ ควรมีความตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการโดยยึดความตองการ
ของผูรับบริการและจัด รูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการอยูเสมอ โดยเปดรับฟ ง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษาเกิด
การพัฒนาโดยเฉพาะการบริการ และนําพาใหสถานศึกษามุงสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลจากการศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูกลุมศรีราชา 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณทํางาน โดยรวม พบวา ไมแตกตาง ยกเวน ในดานการ
มุงผลสัมฤทธิ์ ครูที่สอนอยูในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังนั้น ควรศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
ผูบริหารสถานศึก ษาสม่ําเสมอและตอเนื่องเพื่อผู บริหารสถานศึก ษาจะไดตระหนั กถึงภาระงานตามสมรรถนะของ
ตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูกลุมศรีราชา 2 ตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหาร
สถานศึก ษา ในภาพรวมอยู ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณารายด า น พบว า ดา นการบริก ารที่ ดีอ ยูใ นระดับ ปานกลาง
จึงควรศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะดานการบริการที่ดี
2. ควรศึ ก ษาตั ว แปรด า นอื่ น ๆ ที่ มี ผลต อ ความคิ ด เห็ น ของครู ก ลุ ม ศรี ราชา 2 ต อ สมรรถนะหลั ก
ทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักทางการบริหารสําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยศึกษา
กับนักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย
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NBUE054: การมี ส่วนร่ว มในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึก ษา สังกั ด
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
THE PARTICIPATION IN SCHOOL MANAGEMENT OF THE SCHOOL BOARD COMMITTEE
UNDER THE POOCHAOSAMINGPRAI MUNICIPALITY
ปัทมิกา มลาฤทธิ์ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน รวม 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ทั้งสี่ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.03) โดยด้านการบริหารทั่วไปโดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่ ( X =
4.17, S.D. = 0.67) ด้านงบประมาณ ( X = 4.11, S.D. = 0.71) ด้านวิชาการ ( X = 4.11, S.D. = 0.69) และด้าน
บุคลากรโดยมีค่าเฉลี่ยที่ต่าที่ ( X = 4.01, S.D. = 0.74)
ค่าส่าคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารสถานศึกษา
Abstract
The study was aimed to study the guidelines and participation in the school management of
school board committee under Poochaosamingprai municipality. The samples used in the study consisted
of 64 school board committee from seven child care centers and one school the instrument used for
collecting data was a five-level scale questionnaire, The statistics used to analyze data were percentage,
average, and Standard Deviation.
The research found that
1. Most of the school board committee was female (53.12 percent) with the ages between
30-40 years (46.87 percent) for the involvement of the Basic Education Commission found both.
2. The school board committee had involved in the 4 aspects of school management
under the Poochaosamingprai municipality out, the high level ( X = 4.10, S.D. = 0.03) When each aspect
was considered, it was found that the general management aspect had the highest mean, ( X = 4.17,
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S.D. = 0.67) followed by budget aspect ( X = 4.11, S.D. = 0.71), academic aspect ( X = 4.11, S.D. =
0.69), and the personnel aspect ( X = 4.01, S.D. = 0.74), respectively.
Keywords: Participation, School administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมและมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาถือ เป็นเรื่องที่มีความส่าคัญมาก
จ่าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสังคมได้ทราบ เกิดความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกัน เพราะ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ดังนั้น ปวงชนจึงต้องร่วมกันจัดการศึกษา (กัมภณฑ์
จุนโท. 2544: 36-37)
จากเหตุผลและความจ่าเป็นดังกล่าวข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 โดยข้อที่ 7 กล่าวไว้ว่า ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางและ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดย
มีจุดหมายเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างจริงจัง สิ่งส่าคัญของการมีส่วนร่วมก็คือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท่า และร่วมรับประโยชน์จากการกระท่านั้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ตนเองและชุมชนโดยรวม เพื่อสนองตอบตามพระราชบัญญัติดังกล่าวสถานศึกษาต่างๆ จึงได้สรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่าหนดให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึ กษายึดหลักการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ .
2542: 10-11, 28-29, 39-40) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาไว้หลายมาตราด้วยกัน เช่น
มาตรา 8 ได้บัญญัติไว้ว่า ต้องให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9 บัญญัติไว้ว่า ต้องมีการ
กระจายอ่านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
มาใช้ในการจัดการศึกษา และให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการจัดการศึกษา อบรม โดยเฉพาะ
มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่า ให้กระทรวงกระจายอ่านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาและส่านักงานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 บัญญัติไว้ว่า ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท่าหน้าที่ก่ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในฐานะผู้วิจัยเป็นครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พบว่า การบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและบริหารงาน
โรงเรียนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีตัวบ่งชี้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร จึงมีความสนใจที่จะท่าการศึกษาสภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยมีกรรมการ
สถานศึกษาขั้นประกอบด้วย ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนองค์กรชุมชน ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทน
พระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
โรงเรียนเพื่อน่ามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนิยามปฏิบัติการไว้ ดังนี้
การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มคณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการก่าหนดนโยบาย การให้ข้อมูล การให้ค่าแนะน่า การร่วม
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้านแรงงาน การเงิน พัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการประสานงานในการ
บริหารโรงเรียน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านวิชาการ หมายถึง การร่วมก่าหนดนโยบาย ให้ค่าแนะน่า และร่วมตัดสินใจ สนับสนุนในการใช้
หลักสูตรของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดท่าหลักสูตรท้องถิ่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน งานห้องสมุด และ
ร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. ด้านงบประมาณ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการก่าหนดนโยบาย การให้ข้อมูล การให้ค่าปรึกษา
ข้อแนะน่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารการเงิน งบประมาณของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดหา
งบประมาณด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ และการระดมทรัพยากร โดยการประชาสัมพันธ์ประสานงาน
กับองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และร่วมประเมินผลการใช้งบประมาณของโรงเรียน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการก่าหนดนโยบาย การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาบุคลากร ร่วมปฏิบัติการในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
4. ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง การมีส่วนร่วมก่าหนดนโยบาย การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ การร่วม
ตัดสินใจในการวางแผน วางแผนแม่บทธรรมนูญโรงเรียน การร่วมปฏิบัติการในการจัดท่าแผนพัฒนาโรงเรียน ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ่าปีของโรงเรียน ให้การสนับสนุนการด่าเนินงานตามแผนของโรงเรียน รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชนในท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกสถานศึกษา อย่างน้อยสถานศึกษาละเจ็ดคนและไม่เกินสิบห้าคน โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้าง
และสัดส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาดังต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป.: 120)
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1. ผู้แทนผู้ปกครอง หมายถึง ผู้แทนของผู้มีรายชื่อเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก่าลังศึ กษา
อยู่ในสถานศึกษานั้น จ่านวนไม่เกินสองคน
2. ผู้แทนครู หมายถึง ผู้แทนของข้าราชการครูผู้ปฏิบัติการสอนและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษานั้น
จ่านวนไม่เกินสองคน
3. ผู้แทนองค์กรชุมชน หมายถึง ผู้แทนของชุมชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือกลุ่มบุคคลใน
รูปแบบอื่นใดที่ด่าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และมีที่ตั้งอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษานั้น จ่านวน
ไม่เกินสองคน
4. ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น หมายถึง ผู้แทนของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต่าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น จ่านวนไม่เกินสองคน
5. ผู้แทนศิษย์เก่า หมายถึง ผู้แทนของสมาคมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า หรือบุคคลที่เคยศึกษาจาก
สถานศึกษานั้น จ่านวนไม่เกินสองคน
6. ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ หมายถึ ง ผู้น่า ทางศาสนา ผู้ท รงภูมิ ปัญญาไทยในท้องถิ่น ข้ าราชการบ่า นาญ
ข้าราชการอื่นนอกสังกัดสถานศึ กษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอื่น เจ้าของหรือผู้บริหาร
สถานศึกษา จ่านวนไม่เกินสี่คน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต่าแหน่ง และให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเลือกกรรมการคนหนึ่งในข้อ 1, 3, 4, 5 และ 6 เป็นประธานและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรอบความคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาการมี ส่วนร่ว มในการบริหารสถานศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานในภาพรวม ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามกรอบแนวคิดว่าด้วยสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
1. เพศ 1) หญิง 2) ชาย
2. อายุ 1) 30-40 ปี 2) 41-50 ปี 3) 51-59 ปี 4) 60 ปี ขึ้นไป และการบริ ห ารงาน 4 ด้ า น คื อ ด้ า น
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิ จั ยได้ ด่ าเนิ น การศึ กษาค้ นคว้ า เป็ น เชิง ส่ า รวจ เรื่ อ ง การมี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559 จ่านวน 64 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาจากแนว ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวแปร
ในการวิจัย
2. ทบทวนวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้ก่าหนดไว้
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3. ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
4. ด่าเนินสร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยแต่ละฉบับมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้าน
การบริหารทั่วไป แต่ละด้านเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
5. น่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเสนอแนะเพิ่มเติมและน่าไป
ปรับปรุงให้มีความสมบรูณ์และถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. ท่าการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบรูณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ
7. น่าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วน่าไปหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (lndex of Item Objective Congruence: IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญ จ่านวน 5 ท่าน
8. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้น่ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
9. น่าเครื่องมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้ว ทดลองใช้ (Try-out) กับ
กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา จ่านวน 10 คน
10. น่าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ จ่าแนกแล้ว มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
11. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อน่าไปใช้กับกลุ่มประชากรต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อท่าการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยมีหนังสือถึงผู้อ่านวยการสถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาแจกและ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม รวมถึงให้ค่าปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จะท่าให้การวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี
2. ผู้วิจัยน่าแบบสอบถามมอบให้สถานศึกษาเพื่อที่จะได้แจกแบบสอบถามให้แก่คณะกรรมการ
ซึ่งอยู่ในสถานศึกษานั้นตอบแบบสอบถามต่อไป
3. การเก็บแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยได้ก่าหนดการเก็บแบบสอบกลับคืนภายในเวลา 1 สัปดาห์
นับจากวันที่ได้มอบให้คณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว โดยผู้วิจัยเป็นผู้ไปเก็บและรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
4. น่าข้อมูลที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงจัดท่าตามขั้นตอน
การวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาต้องน่ามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อค่าถามทุกรายการ สามารถน่ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ หลังจากนั้นน่าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์
ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
2. ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยภาพรวม การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายทั้งสี่ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อยู่ในระดับมาก
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารงานทั่วไป
1.1 ด้านวิชาการ โดยภาพรวม การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในภาพรวม ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ จัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นอกนั้นอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงล่าดับ 3 รายการต่อไปได้ดังนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะ
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามล่าดับ
1.2 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวม การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในภาพรวม ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ และมีสภาพการมีส่วนร่วมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
และจัดหางบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา และให้การจัดท่า
และเสนอของบประมาณของสถานศึกษา ตามล่าดับ
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ในภาพรวม ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ และมีสภาพการมีส่วนร่วมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร และการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามล่าดับ
1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกรายการ ได้แก่ ร่วมกิจกรรมวันส่าคัญของชาติ ศาสนา ที่สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้น
รายงานและสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนให้โรงเรียนทราบอย่างสม่่าเสมอ และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1854

24 มีนาคม 2560

ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเสียสละ ตามล่าดับ ยกเว้นการเข้าร่วมประชุมวางแผน รับฟัง ค่าชี้แจง
เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับปานกลาง
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยภาพรวม การบริหารโรงเรียนแบบมีส่ วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ทั้งสี่ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารทั่วไป โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่ ( X = 4.17, S.D. = 0.67) รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ ( X = 4.11, S.D. =
0.71) ด้านวิชาการ ( X = 4.11, S.D. = 0.69) และด้านบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยที่ต่าที่ ( X = 4.01, S.D. = 0.74) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 8) ซึ่งการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
ประสบผลส่าเร็จ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัจจัยส่าคัญต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน
คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ซึ่งตรงตามมาตรา 22 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส่าคัญที่สุด กระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
บทบาทที่ส่าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้น่าหลัก ซึ่งมีภาระหน้าที่ส่าคัญ คือ เป็นผู้บริหารทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส่า คัญในเรื่อง
จัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จึงควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ภายในโรงเรียน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้สึกว่ามี
ความส่าคัญ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องในการช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญมากขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส่าคัญในเรื่อง
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและจัดหางบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษา จึงควรมีการเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท่างานของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา การก่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาเกิดความ
เชื่อมั่นในผู้บริหารของโรงเรียนว่ามีการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
3. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส่าคัญในเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา จึงควรมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ผู้บริหาร ครู และบุคลากรด้านต่างๆ เป็นต้น
เพื่อจะท่าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งท่าให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโรงเรียน เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
4. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส่าคัญใน
เรื่องร่วมกิจกรรมวันส่าคัญของชาติ ศาสนา ที่สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้น และรายงานและสอดส่องดูแลความประพฤติ
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ของนักเรียนให้โรงเรียนทราบอย่างสม่่าเสมอ จึงควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งเมื่อทางโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมในวันส่าคัญต่างๆ รวมทั้งการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง เพื่อเป็นการช่วยระดมทุนส่าหรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อีกทั้งเป็นการช่วยสอดส่องความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดความประพฤติที่เหมาะสม
นอกจากนี้ควรให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนด้วย เป็นการ
ประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
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NBUE055: การศึ ก ษาความต อ งการการพั ฒ นาตนเองของครู โ รงเรี ย นเขาสมิ ง วิ ท ยาคม
“จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
A STUDY OF NEEDS ON SELF-DEVELOPMENT OF TEACHERS AT KHAOSAMINGWITTHAYAKHOM
“JONGJINRUJIRAWONG UPPATHAM” SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 17
กัลยา ใจชื่น *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของครู โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
“จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก
ครู โรงเรีย นเขาสมิง วิท ยาคม “จงจิ น ตรุจิรวงศอุ ปถั มภ ” สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 17
จํานวน 52 คน เครื่องมื อที่ใ ชในการวิ จัย คื อ แบบสอบถามแบบมาตราสว นประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ ใชใ นการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทําการวิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวา
1. การศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ”
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในภาพรวม มีความตองการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากั บ 3.18 พบว า ทั กษะดานความรูเป นอัน ดับที่ 1 มี คาเฉลี่ย 3.57 รองลงมาเปนอั นดับ ที่ 2 คือ ทักษะดา นการ
จัดการเรียนการสอน มี คาเฉลี่ย 3.31 และดานที่มีค วามตองการการพัฒนานอยที่สุด คือ ทักษะดานบุคลิกภาพ มี
คาเฉลี่ย 2.98
2. การเปรีย บเทีย บความตอ งการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรีย นเขาสมิง วิทยาคม “จงจิน ตรุจิ รวงศ
อุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความตองการของครู จําแนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา มีความตองการที่แตกตางกัน
คําสําคัญ: ความตองการการพัฒนาตนเองของครู
Abstract
The purpose of this research was to study of needs on self-development of teachers at
Khaosamingwitthayakhom “Jongjinrujirawong Uppatham” School under the secondary educational
service area office 17. The sample of this research included all 52 teachers at Khaosamingwitthayakhom
“Jongjinrujirawong Uppatham” School under the secondary educational service area office 17. A 5-rating
scale questionnaire was used as a research tool. The statistics used to analyze the data were percentage
(%), mean score ( Χ ), and the Standard Deviation (S.D.).
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The results of this research were found that an overall of needs on self-development of the
teachers at Khaosamingwitthayakhom “Jongjinrujirawong Uppatham” School under the Secondary
Educational Service Area Office 17 were at a “moderate” level. When considering each aspect, it was
found that the knowledge skill was at a “high” level, but the other 4 aspects: the instructional skill, the
attitude skill, the use of information technology skill, and the personality skill, were at moderate level.
Keywords: teachers’ needs on self-development
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหองคกร
ตางๆ หันมาใหความสนใจกับทรัพยากรการบริหารในเรื่องทุนมนุษยมากยิ่งขึ้น จนทําใหเกิดการศึกษา คนควาหาองค
ความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามา
ใชในองคกรก็ยิ่งทําใหตองมีการปรับกระบวนทัศนในการบริหารทรัพยากรใหสามารถนําทุนที่อยูในตัวมากอใหเกิด
ประโยชนตอองคกร (วิเชียร วิทยอุดม. 2552) การบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใหบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค
ขององค ก รนั้ น แนวความคิ ด และการดํ า เนิ นงาน รวมทั้ ง วิ ธี ก ารอัน เหมาะสม จะช ว ยสรา งสรรค ใ ห ค นมี ค วามรู
ความสามารถ และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน เพื่อใหเกิดผลงานสูงสุด การพัฒนาบุคลากรจึงเปนจึงสิ่งจําเปนที่จะ
พัฒ นาทรั พยากรมนุษ ยใ หทั นต อการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล อมในปจ จุบั น ไม วา จะเป นทางดา นเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เปนบทบัญญัติหลัก
ในการปฏิ รูป การศึ กษา วา ดว ยการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย ไปสูก ารปฏิ รูป การศึ กษาไทยโดยเร็ว พระราชบั ญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีการรองรับการกระจายอํานาจ เชน มาตรา 39
กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาไวอยางชัดเจน ซึ่งการบริหาร
สถานศึกษาผูบริหารจะตองเขมแข็ง และตองเปนนักบริหารมืออาชีพพอสมควร และการปฏิรูปการศึกษาของไทยใน
ปจจุบันก็มีเปาหมาย เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและสามารถ
อยูรวมกับผู อื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในการที่ จะทําใหเกิ ดผลสําเร็ จตามเปา หมายดังกลาวไดนั้น ตองขึ้นกั บ
คุณภาพและความสามารถในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษาที่เนนการศึกษาตลอดชีวิต เปดโอกาสให
บุค คลในสัง คมได เข ามามี สว นร วมในการจั ดการศึก ษา และการพั ฒนาสาระการเรี ยนรูอ ยา งต อเนื่อ ง ดัง นั้น การ
จัดการศึกษาจึงตองเปนไปเพื่อคนทั้งประเทศอยางหลากหลาย สอดคลองกับกลุมตางๆ ทุกคนในสังคมตองมีหนาที่
รวมกันในการจัดการศึกษา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 72)
จากการปฏิรูปการเรียนรูใหมีการสอนที่มุงเนนกระบวนการคิดมากกวาการจํา ครูจึงตองมีวิธีการสอน การ
ใชคําถามใหเหมาะสมกับผูเรียน คําตอบของผูเรียนเกิดจากกระบวนการแสวงหาความรูที่หลากหลาย กลาคิด กลา
แสดงออก อยางสรางสรรค ดังนั้น การสงเสริมการพัฒนาครูใหพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ
เป นหั วใจสํา คัญในการปฏิ รูปการเรีย นของผู เรี ยน การที่ ครู จ ะมี คุณภาพและมี ม าตรฐานในวิ ชาชี พไดนั้ น ครูต อ ง
ตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นามาตรฐานในวิ ช าชี พ ของตนเป น สํ า คั ญ ส ง ผลให เ กิ ด การสร า งพั ฒ นาวิ ช าชี พ อย า งถาวร
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.2546)
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การพั ฒนาตนเองของครู เ ปน ป จ จั ยสํ า คั ญที่สุด ในการปฏิบั ติ ง านสอน จากพระราชบัญญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 หมวดที่ 7 ว า ด ว ยเรื่ อ งครู คณาจารย แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กํ า หนดให
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นากระบวนการผลิ ต มี ก ารพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เ หมาะสมกับ การเปน วิช าชี พชั้ นสูง ระบุ ให องคก รวิ ชาชีพ ครู ทํ าหนา ที่กํ าหนดมาตรฐาน
วิช าชี พ กํ า กับ ดู แลการปฏิบั ติ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ รวมทั้ งให มีก ารพั ฒ นาวิ ชาชี พครู ผู บ ริห าร
สถานศึ ก ษา และผู บริ ห ารการศึ กษาต องมี ใบประกอบวิ ช าชี พ ตามที่ก ฎหมายกํา หนด (สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2550)
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการการพัฒนาของครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเขาสมิง
วิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ซึ่งเปนหนวยงานทาง
การศึกษา มีหนาที่สงเสริมและจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึง โรงเรียนจึงจําเปนในการพัฒนาครูและเพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีระบบ สอดคลองกับสภาพปจจุบัน
และอยูบนพื้นฐานความตองการของครูผูสอน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ”
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ งการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิงวิ ทยาคม “จงจินตรุจิรวงศ อุ ป ถั ม ภ ” สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 17 จํ า แนกตามเพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณในการทํางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิ จัย ได ใช กรอบแนวความคิด การพั ฒนาตนเองใน 5 ดา น ของ อรุ ณ วั นเพ็ญ (2550: 7) ได แก ด า น
ความรู ด านบุค ลิ กภาพ ดา นการจั ดการเรีย นการสอน ดา นการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศ และด า นเจตคติแ ละนํ า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิ
รวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้ คื อ ครูและบุคลากรทางการศึก ษาโรงเรี ยนเขาสมิ งวิทยาคม “จงจินตรุจิ
รวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 60 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ครู โ รงเรี ย นเขาสมิ ง วิ ท ยาคม “จงจิ น ต รุจิ รวงศ อุ ป ถั ม ภ ” สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามตารางการกําหนดขนาดของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: 608–609) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 52 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปน ดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 ต่ํากวา 40 ป
1.2.2 สูงกวา 40 ป ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
1.3.1 ปริญญาตรี
1.3.2 สูงกวาปริญญาตรี
1.4 ประสบการณในการทํางาน
1.4.1 นอยกวา 15 ป
1.4.2 สูงกวา 15 ป ขึ้นไป
2. ตัว แปรตาม ไดแ ก ความตอ งการการพั ฒนาตนเองของครู โรงเรีย นเขาสมิ งวิ ทยาคม “จงจิน ต รุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ไดแก
2.1 ดานความรู
2.2 ดานบุคลิกภาพ
2.3 ดานการจัดการเรียนการสอน
2.4 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 ดานเจตคติ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 2
สวน คือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจรายการ
(Check list) ซึ่งถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความตองการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต
รุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานความรู
2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานการจัดการเรียนการสอน 4) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ดานเจตคติ แบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) ตามแนวของ ลิเคิรท (Likert, อางอิงจาก Best; & Kahn. 1993: 246-250) มี 5
ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความตองการพัฒนามากที่สุด
4 หมายถึง มีความตองการพัฒนามาก
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3 หมายถึง มีความตองการพัฒนาปานกลาง
2 หมายถึง มีความตองการพัฒนานอย
1 หมายถึง มีความตองการพัฒนานอยที่สุด
2. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามหรือการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบโครงสรางของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานความตองการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขา
สมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. นําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา กําหนดกรอบแนวคิดเรื่องความตองการการพัฒนาตนเอง รวม
5 ดาน
3. สรางแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถาม มาปรับปรุงแกไขใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการ แลวนํา
ฉบับรางเสนอตอกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาอิสระเพื่อพิจารณาตรวจสอบแกไขปรับปรุง
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลวนํามาหาคาเฉลี่ยที่ยอมรับไดตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 (พวงรัตน ทวีรัตน .
2540: 117) ซึ่ งผลการวิเคราะหของทั้ง 3 คน ไดคา ดัชนีความสอดคลองมีค าระหวา ง 0.80-1 จํานวน 50 ขอ และ
คําถามที่ ไมผานการประเมิน จํา นวน 4 ขอ และนํา แบบสอบถามมาปรับ ปรุ งตามขอ เสนอแนะของผู เชี่ย วชาญให
สมบูรณขึ้น
5. นําไปทดลองใช (Try-out) กับครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” จํานวน
30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient
Alpha) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cornbach) คัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.91
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพด านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิ ง
เนื้อหา และความเชื่อมั่น ไปใชจริงกับครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ขอหนั งสื อจากบั ณฑิ ตวิ ท ยาลัย มหาวิ ทยาลั ย นอรท กรุ งเทพ เพื่ อส ง ให ผูเ ชี่ย วชาญในการ
ตรวจเครื่องมือ
2. นํ า แบบสอบถามไปขอความร ว มมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ลจากผู อํ า นวยการการศึ ก ษาความ
ตอ งการการพั ฒ นาตนเองของครูโ รงเรี ยนเขาสมิง วิ ทยาคม “จงจิน ต รุจิ รวงศ อุป ถั มภ ” สั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 17 เพื่ อแจกแบบสอบถามใหแ กค รูก ารศึก ษาความตอ งการการพั ฒนาตนเองของครู
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยทํา
การเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 52 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 52 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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3. นํา ข อ มู ลจากแบบสอบถามที่ ไ ด ม าทั้ ง หมด มาตรวจสอบความสมบู รณ แ ล ว นํ า ข อ มู ลไป
ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวนําผลการคํานวณ มาวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหดังนี้
1. ขอมูลที่ไดรับจากสวนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่และคารอยละ
2. ขอมูลที่ไดรับจากตอนที่ 2 เกี่ยวกับความตองการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิง
วิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในแตละดานวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะห
และแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยนําคาเฉลี่ยของแบบสอบถามทีละขอไปเปรียบเทียบกับเกณฑ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2543: 100) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ มีความตองการพัฒนามากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯมีความตองการพัฒนามาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ มีความตองการพัฒนาปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ มีความตองการพัฒนานอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ มีความตองการพัฒนานอยที่สุด
2543: 102-103)

3. สูตรที่ใชวิเคราะหคาเฉลี่ ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด.
3.1 คารอยละ (Percentage)
3.2 คาเฉลี่ย ( Χ )
3.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. สถิติในการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test)

สรุปผลการวิจัย
1. ในการศึ ก ษาความต อ งการการพั ฒ นาตนเองของครู โ รงเรี ย นเขาสมิ ง วิ ท ยาคม “จงจิ น ต รุจิ รวงศ
อุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน มีความตองการอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 พบวา ทักษะดานความรูเปนอันดับที่ 1 มีคาเฉลี่ย 3.57 รองลงมาเปนอันดับที่ 2 คือ
ทักษะดานการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.31 และดานที่มีความตองการการพัฒนานอยที่สุด คือ ทักษะดาน
บุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ย 2.98
2. ผลการเปรียบเทียบความตองการการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินตรุจิรวงศ
อุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความคิดเห็นครู จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน
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อภิปรายผล
จากการศึ กษาเรื่อ ง ความตอ งการการพั ฒนาตนเองของครู โรงเรีย นเขาสมิ งวิ ทยาคม “จงจิน ตรุจิรวงศ
อุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมมีความตองการการพัฒนาตนเองของครู
อยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และเมื่อจําแนกรายดาน พบวา ครูมีความตองการพัฒนาตนเองใน
ทักษะดา นความรู สูงสุ ด รองลงมาคือ ทัก ษะด านการจั ดการเรี ยนการสอน รองลงมาเปนอั นดับ ที่ 3 ทักษะเจตคติ
รองลงมาเปนอันดับที่ 4 คือ ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และอันดับที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทักษะดาน
บุคลิกภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงอภิปรายผลวิจัยจําแนกรายดาน ดังนี้
1. ทักษะดา นความรู พบวา มีค วามตองการอยูใ นระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณารายข อ ข อที่มี คาเฉลี่ ย
สูงสุด คือ ความรูในการจัดทําแผนจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนมีความตองการพัฒนาตนเองของครูเปนอยาง
มาก ซึ่งสอดคลองกับ วราภรณ อารีชินรักษ (2548) ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนสังกัด
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบัน
ครูมีการพัฒนาในดานความรูและทักษะอยูในระดับปานกลางถึงมาก สําหรับดานเจตคติอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
สํา หรั บ สภาพที่ ค รู คิ ด วา น า จะพั ฒ นาตนเองในทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ มากที่ สุด เมื่ อ พิ จ ารณาความต อ งการของครู
ปรากฏผลดังนี้ 1) ดานความรู ครูมีความตองการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรูในการใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อ
การเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคื อ การนํ าผลวิจัยมาพัฒนาผูเ รียน 2) ดานทัก ษะ ครูมีค วามตองการในการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียนรูมากที่สุดเชนกัน รองลงมาคือ การวางแผน
จัดกิจ กรรมการเรียนรู โดยนําหลักจิต วิทยาการศึ กษาพิ เศษมาใช ประยุ กต 3) ดา นเจตคติ ครูมีค วามต องการการ
พัฒนาตนเองในการไดรับขาวสารขอมูลสารสนเทศทางการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ การสรางความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน
2. ทักษะดานการจัดการเรียนการสอน ครูมีความตองการการพัฒนาตนเองของครูอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การพัฒนาประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีความตองการพัฒนา
มาก ซึ่งสอดคลองแนวคิ ดกับ ยนต ชุมจิต (2541: 67-81) ได กลา วถึง หนา ที่ของครูไ ววา เป นกิจที่ ครูต องกระทํ า
ทั้งทางดานการถายทอดทางวิท ยาการ การปลูกฝง คุณธรรมจริ ยธรรม การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม การวัดผล
ประเมินผล การทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอนใหศิษยเปนคนดีมีปญญาดวยสํานึกในความถูกตองและเหมาะสม อีก
ทั้งไดกล าวถึ งหนาที่ ของครู ตามทัศนะของบุ คคลทั่วไปไววา ครู มีหน าที่ ที่สํา คัญที่ ตอ งสั่ง สอนศิษย วิท ยาการต างๆ
ใหแกศิษยดวยการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย จัดกิจกรรมเพื่อความเจริญกาวหนา
ของศิษย แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย ปกครองดูแลความทุกขสุขของ
ศิษ ย รัก ษาวินั ย และประพฤติ ต นให เ ป นแบบอย า งที่ดี แ ก ศิ ษย แ ละบุ ค คลทั่ ว ไป ตั้ ง ใจปฏิ บั ติง านในหน า ที่ที่ ไ ด รับ
มอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ มีความขยันในการสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยาง
สม่ําเสมอ มีความตั้งใจในการดูแล สอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน สรุปไดวาหนาที่ของครู
นั้นสําคัญยิ่งตอการจัดการเรียนการสอน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การเอาใจใสดูแลรับผิดชอบนักเรียน การ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอนการเสริมสรางความรูแกตนเอง และการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผล จึงจะนับไดวาเปนครูในยุคปฏิรูปการศึกษา คือ บุคคลที่พรอมจะทําความเขาใจ
ผูเ รีย น ใหโ อกาสผู เรี ยนไดเ รีย นรู ด วยตนเองอย างเต็ม ที่ โดยมีค รูเ ป นผู คอยสั ง เกต ดูแ ล กระตุ นใหผูเรี ย นมี ความ
รับผิดชอบและไดคําแนะนําที่เหมาะสมใหผูเรียนมีอิสระที่จะไดเลือกคิด เลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยตนเอง รูจักการวาง
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ตนไดเหมาะสมและสามารถเปนตั วอยางที่ดีใ นทุกๆ ดา น เปนที่ยอมรับและเป นที่ศรัทธาแกผูที่พบเห็น ฝกฝนให มี
ทักษะกระบวนการ มีการประเมินตนเอง ประเมินผลงาน ครูมีความสามารถในการโนมนาวจิตใจคนในการทํางานให
ไปสูเปาหมายเดียวกันได มีความอดทน เสียสละและทุมเทใหกับงานที่จะทําใหเกิดผลดีตอองคกรอยางตอเนื่อง มี
กระบวนการพัฒนา ตนเองไปสูความสามารถในการคิดเอง ทําเอง ตัดสินใจไดเอง รูจักกําหนดเปาหมายของงานไปที่
ผูรับบริการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สามารถสรางสรรคงาน จัดลําดับความสําคัญของงาน มีแผนการ
เรียนรูที่ พัฒนาขึ้น โดยเน นผูเรียนเปนสําคั ญ และจัดทําให เหมาะสมกับผูเ รียนเปน รายบุคคล ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูมากขึ้น มุงเนนการคนหาและสรางความรูรวมกันกับผูเรียนผูเรียน
มีสวนในการวางแผนการเรียนและกําหนดหลักสูตรของหองเรียน จัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการ ความ
สนใจ และความถนัด ของผูเ รี ยนอยา งแท จริ ง สรา งภาวะผู นํ าใหแ ก ผูเ รี ยนมีเ ป าหมายในการพั ฒนาอย างแทจ ริ ง
ดําเนิ นงานตางๆ โดยคํา นึงถึง บุคคลอื่น องค ประกอบอื่ นที่จะไดรับ ประโยชน จากการปฏิบัติ งานด วยกระบวนการ
พัฒนารวมกันอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ กฎหมายการศึกษา (2546: 112) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา
22 ที่ก ลาววา การจั ดการศึ กษาตอ งยึด หลั กวา ผูเ รียนทุก คนมี ความสามารถเรีย นรู และพัฒ นาตนเองไดแ ละถื อว า
ผูเรี ยนมีค วามสํา คัญที่สุด กระบวนการจั ดการศึก ษาต องสง เสริ มใหผูเรี ยนสามารถพั ฒนาตามธรรมชาติแ ละเต็ ม
ศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตอ งเนน ความสํา คัญทั้ง ความรู คุณธรรม กระบวนการเรีย นรู และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต ละระดั บ
การศึกษา และสอดคลองกับหลักการเรียนรูของ บลูม (Bloom. 1976) ที่เสนอทฤษฎีการเรียนรูในโรงเรียนวา พื้นฐาน
ของผูเรียนเปนหัวใจในการเรียน ผูเรียนแตละคนจะเขาชั้นเรียนดวยพื้นฐาน ที่จะชวยใหเขาประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูตางกัน ถาเขามีพื้นฐานที่คลายกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไมแตกตางกัน คุณลักษณะของแตละคน เชน
ความรูที่จําเป นกอนเรียน แรงจูงใจในการเรียนและคุณภาพของการสอนเปนสิ่งที่ปรั บปรุงได เพื่อ ใหแตละคนและ
ทั้ ง กลุ ม มี ระดั บ การเรี ย นที่ สูง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ลั ก คณา เหลื อ งวิ ริ ย ะแสง (2545: ข-ค) ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพั ฒ นาครู กั บ ความพร อ มของครู ใ นการสอนโดยยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูเขารวมการพัฒนามาก 2 ดาน
คือ 1) การเขารับการฝกอบรม มีครูเขารวมรับการฝกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
และ 2) การศึกษาคนควา มีครูเขารวมศึกษาคนคว าหาความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเป น
สําคัญ จากตํารา บทความ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ครูเขารวมพัฒนาปานกลาง 2 ดาน คือ 1) การแลกเปลี่ยน
การเรียนรู มีครูเขารวมศึกษาดูงานนอกสถานที่ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และ 2)
การรับการนิเทศ มีครูเขารับการนิเทศการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญจากผูบริหาร เพื่อนครู และศึกษานิเทศก ของ
สํานักการศึกษาสวนระดับความพรอมของครูในการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่อยูในระดับมาก คือ การจัดการ
เรียนการสอนในเรื่องความตระหนักเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับปานกลาง 2
ดาน คือ 1) การใชสื่อการเรียนการสอนในเรื่อง ความรูความเขาใจ หลักการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
หลักผูเรียนเปนสําคัญ และ 2) การวัดผลและประเมินผลในเรื่องความรูความเขาใจหลักการวัดผลและประเมินผลโดย
ยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ และพบวาการพัฒนาครูมีความสัมพันธในทางบวกกับความพรอมของครูในการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. ทักษะทางดานเจตคติ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การวางตนเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของความประพฤติ มีความตองการในการพัฒนาตนเองของ
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ครูเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของยนต ชุมจิต (2541: 67-81) ที่กลาวถึงหนาที่ของครูไววา เปนกิจที่
ครูตองกระทําทั้งทางดานการถายทอดทางวิทยาการ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
การวัด ผลประเมิน ผล การทํ าหนา ที่ใ นการอบรมสั่ งสอนให ศิษ ยเ ปนคนดี มีป ญญาด วยสํา นึกในความถู กต องและ
เหมาะสม อี ก ทั้ง ไดก ล า วถึ ง หน า ที่ข องครู ต ามทั ศ นะของบุ คคลทั่ วไปไว ว า ครู มีห น าที่ ที่ สําคั ญที่ต อ งสั่ง สอนศิ ษ ย
วิทยาการตางๆ ใหแกศิษยดวยการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย จัดกิจกรรมเพื่อความ
เจริญกาวหนาของศิษย แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และประเมิน ผลความเจริญกาวหนา ของศิษย ปกครองดูแ ล
ความทุกขสุขของศิษย รักษาวินัยและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป ตั้งใจปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ มีความขยันในการสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแก
ตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความตั้งใจในการดูแล สอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน สรุปไดวา
หนาที่ของครูนั้นสําคัญยิ่งตอการจัดการเรียนการสอน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การเอาใจใสดูแลรับผิดชอบ
นักเรียน การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนการเสริมสรางความรูแกตนเอง และการพัฒนาคุณภาพการสอนของ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผล จึงจะนับไดวาเปนครูในยุคปฏิรูปการศึกษา คือ บุคคลที่พรอมจะทํา
ความเขาใจผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองอยางเต็มที่ โดยมีครูเปนผูคอยสังเกต ดูแล กระตุนใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบและไดคําแนะนําที่เหมาะสมใหผูเรียนมีอิสระที่จะไดเลือกคิด เลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยตนเอง รูจัก
การวางตนไดเหมาะสมและสามารถเปนตัวอยางที่ดีในทุกๆ ดาน เปนที่ยอมรับและเปนที่ศรัทธาแกผูที่พบเห็น ฝกฝน
ให มีทั กษะกระบวนการ มีก ารประเมิ นตนเอง ประเมิน ผลงาน ครูมี ความสามารถในการโน มน า วจิ ตใจคนในการ
ทํางานให ไปสูเปา หมายเดี ยวกันได มีความอดทน เสียสละและทุมเทใหกับงานที่จะทํา ใหเกิดผลดีตอองคกรอยา ง
ตอเนื่อง มีกระบวนการพัฒนาตนเองไปสูความสามารถในการคิดเอง ทําเอง ตัดสินใจไดเอง รูจักกําหนดเปาหมาย
ของงานไปที่ผูรับบริการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สามารถสรางสรรคงานจัดลําดับความสําคัญของ
งาน มีแผนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดทําใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล ใชสื่อและ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูมากขึ้น มุงเนนการคนหาและสรางความรูรวมกันกับ
ผูเรียน ผูเรียนมีสวนในการวางแผนการเรียนและกําหนดหลักสูตรของหองเรียน จัดการเรียนการสอนที่สนองความ
ตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรี ยนอยางแท จริง สรางภาวะผูนําใหแกผูเรียนมีเปาหมายในการพัฒนา
อยา งแท จริง ดําเนินงานต างๆ โดยคํา นึงถึ งบุค คลอื่ น องคป ระกอบอื่ นที่จ ะได รับประโยชน จากการปฏิบั ติงานดว ย
กระบวนการพัฒนารวมกันอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ วราภรณ อารีชินรักษ (2548) ศึกษาความตองการในการ
พัฒนาตนเองของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบันครูมีการพัฒนาในดานความรูและทักษะอยูในระดับปานกลางถึงมาก สําหรับดาน
เจตคติอยูในระดับมากถึงมากที่สุด สําหรับสภาพที่ครูคิดวานาจะพัฒนาตนเองในทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาความตองการของครูปรากฏผล ดังนี้ 1) ดานความรู ครูมีความตองการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรูในการ
ใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ การนําผลวิจัยมาพัฒนาผูเรียน 2) ดานทักษะ
ครูมีความตองการในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียนรูมากที่สุดเชนกัน
รองลงมาคือ การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนําหลักจิตวิทยาการศึกษาพิเศษมาใชประยุกต 3) ดานเจตคติ ครู
มีความตองการการพัฒนาตนเองในการได รับขา วสารขอมูลสารสนเทศทางการศึกษามากที่สุด รองลงมาคื อ การ
สรางความกาวหนาในการปฏิบตั ิงาน
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4. ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวามี ความตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสราง Power Point เพื่อการเรียนการสอนมีความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของครูมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สําเริง พันธุผัก (2541: 13) ไดกลาวไววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง
การจัดกิ จกรรมเพื่ อเพิ่ มพู นความรู ความสามารถ แนวคิด ทั กษะ บุ คลิก ภาพ วิ สัย ทัศน และประสบการณในการ
ทํางานเพื่อเตรียมบุคลากรสําหรับรองรับความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยดํ าเนิ นการพัฒนาใหสอดคลองกั บงานที่แต ละคนปฏิ บัติ เพื่อประโยชนใ นการพัฒนาองค การและวิ ชาชี พของ
บุคลากร
5. ทักษะดานบุคลิกภาพ พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การพูดตอที่ชุมชนในโอกาสตางๆ มีความตองการในการพัฒนาตนเองของครูเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลอง
กับแนวความคิดของสําเริง พันธุผัก (2541: 15-16) ที่จําแนกประเภทของจุดมุงหมายในการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ออกไดเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ
5.1 เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู (Cognitive) ซึ่ ง จะเป น พื้ น ฐานในการนํ า ไปสู ค วามเข า ใจ เพื่ อ ให มี
ความสามารถลงมือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะไดในลําดับตอไป หรือเพื่อเปนพื้นฐานของความเขาใจใน
อันที่จะนําเอามาปรับปรุงและมาประยุกตใชในการทํางานทั่วๆ ไป โดยตองใชศิลปะเขาชวย ตลอดจนเปนพื้นฐานใน
การดํารงชีพอื่นๆ รวมทั้งความรูอันเปนการสนองตอบความใฝรูในบางอยางแมจะไมเกี่ยวของกับการทํางานโดยตรง
เปนจุดมุงหมายทั้งในการฝกอบรม และการพัฒนาขั้นตน
5.2 เพื่อเพิ่มพูนความชํานาญหรือทักษะ (Skill) ใหสามารถปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งได หรือ
ทําไดดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน เพิ่มพูนความชํานาญในการพูดและการแสดงออกตอหนาชุมชน
จุดมุงหมายประเภทนี้มักจะเปนจุ ดมุงหมายเฉพาะเจาะจงส วนใหญเปนจุ ดมุงหมายของการฝ กอบรม ซึ่งจะไมไ ด
หมายความว า ตอ งเป นเชน นี้ เสมอไป ความชํ า นาญบางอย างตอ งการพื้ น ฐานความรู หลายด าน และต องการให
เวลานาน เช น ความชํ านาญในการตั ด สิน ใจที่ ถู กต อ ง ในกรณี นี้ ก็ต อ งมี โ ปรแกรมการฝ ก อบรมต อ เนื่ อ งกั น หลาย
โปรแกรม อาจเรียกวา Package หรือชุดของการพัฒนาบุคคล
5.3 เพื่อใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitudes) นับเปนจุดมุงหมายที่ยุงยากซับซอนมาก
ที่สุด การที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมใหพนักงานรวมมือรวมใจกับผูบริหารจะตองมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติของ
พนักงานผูนั้นเสียกอน การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติเปนเรื่องยากตองใชวิธีการทางจิตวิทยาเขาชวยหลายอยาง
และมักจะเปนโปรแกรมการพัฒนาบุคคลที่ตองใชวิธีทางออม (Indirect Method) มากกวาวิธีการทางตรง ซึ่งตรงกับ
สําเริง พันธุผัก (2541: ค-ง) ที่ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในวิธีการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
และครูผูสอนมีทัศนะตอปญหาในการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการฝกอบรม การสงบุคลากรไปศึกษาฝกอบรม หรือดู
งาน การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาดวยตนเอง และการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการ
บริหาร เพื่อเสริมบุคลิกภาพ ความรูความเขาใจ และทักษะการสอนของครู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร
และครู ผูสอนมีทั ศ นะต อ แนวทางแกไ ขปญหาในการพั ฒนาบุค ลากร ตามลํา ดั บ ความสํ า คัญในการแก ไ ขป ญหา
แตละวิธี
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6. ผลการเปรีย บเที ยบความตองการการพัฒนาตนเองของครูโ รงเรียนเขาสมิง วิทยาคม “จงจินต รุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความคิดเห็นครู จําแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน
7. ผลการเปรีย บเที ยบความตองการการพัฒนาตนเองของครูโ รงเรียนเขาสมิง วิทยาคม “จงจินต รุจิรวงศอุปถัมภ” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามความคิดเห็นครู จําแนกตามอายุ โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน
8. ผลการเปรีย บเที ยบความตองการการพัฒนาตนเองของครูโ รงเรียนเขาสมิง วิทยาคม “จงจินต รุจิรวงศอุ ปถั มภ ” สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 17 ตามความคิ ดเห็น ครู จํ าแนกตามวุ ฒิ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน
9. ผลการเปรีย บเที ยบความตองการการพัฒนาตนเองของครูโ รงเรียนเขาสมิง วิทยาคม “จงจินต รุ จิ รวงศ อุ ป ถั ม ภ ” สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 17 ตามความคิ ด เห็ น ครู จํ า แนกตาม
ประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. สามารถนําไปใชวิเคราะหวางแผนการบริหารจัดการของโรงเรียนได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ขอ มูลในการทํา การวิ จั ยในแตละด า นควรจะมี รายละเอีย ดให ครอบคลุม กับ ความต องการการ
พัฒนาตนเอง เพื่อการนําไปพัฒนาตอ
2. ควรวิจัยความตองการในแตละดานวาครูตองการพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
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NBUE056: การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
A DEVELOPMENT OF MATHEMATICS PACKAGE ON INTEGERS SYSTEM FOR
MATTHAYOMSUKSA 1
ทรงไทย ไชยโย *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลัง ใช้
ชุดการสอน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอานาจเจริญ จานวน 45 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการ
เรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 84.58/84.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึ งพอใจของนัก เรี ย นต่ อ ชุด การสอนวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื่อ ง ระบบจ านวนเต็ ม สาหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การพัฒนาชุดการสอน, ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์
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Abstract
The purpose of this research was 1) Construction and performance of the whole system of
teaching mathematics. For students, the first effective basis 80/80. 2) Compare student achievement in
mathematics on the system integer. For students in the first set before and after instruction. 3) Satisfaction
of students in the first to set the whole system to teach mathematics. For students at first. The samples
used in the research. The students in the fourth. The first semester of the year 2559 Amnatcharoen
School 45 Obtained by simple random sampling. The instruments used in experiments include Integer
math instruction set system. Plan a series of classes. Test achievement before and after classes And
satisfaction of students with the use of a teaching mathematics whole system Data were analyzed using
statistical percentage, average, standard deviation and test the t-test .
The research found that
1. Mathematics integer instruction set system. For students, the first effective 84.58/84.89
which correspond with 80/80 provided criterion.
2. Achievement system integer. For students at one high school, after school than before.
The level of statistical significance. 01.
3. Satisfaction of students per batch system teaching mathematics integer. For students,
the first overall at the highest level.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคน และคุณภาพของคนให้เป็นผู้มี
ปัญญา รู้จักเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทางาน และอยู่ร่วมกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2550: 1-2)
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได้กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ในมาตรา 24 กล่าว
ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มาตรา 30 กล่าวว่าให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒ นาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย
ความรู้ คุ ณ ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและเป็ น พลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุก คนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1)
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ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางวิทยาการด้านต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) หมวด 1 หมวด 4 มาตรา 6 และมาตรา 24 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนเป็นหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด เป็นต้น
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสาคัญ เนื่องจากคณิตศาสตร์ทาให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ฝึกให้ผู้เรียนคิด อย่างมีระบบ อีกทั้งยังเป็นวิชาพื้นฐานที่สาคัญในการศึกษาวิทยากรหลายๆ แขนง เช่น
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น สามารถนาความรู้ความเข้าใจ พ้อมทั้งทักษะทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น รู้เรื่องร้อยละไปใช้การคานวณดอกเบี้ย คานวณผลกาไรขาดทุนในการค้า
คานวณราคาสินค้าที่มีการลดราคา คานวณภาษีอากรต่างๆ
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มจี ุดมุง่ หมายหลักให้นกั เรียนสามารถนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ด้ านแก้ ปัญ หาในชี วิต ประจาวัน ทั้ง ในและนอกห้ องเรี ย นได้ ในการเรี ยนการสอนเรื่อ งร้ อยละ
จาเป็นต้องนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสาคัญของการเรียน และ
สามารถนาความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ จากผลการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และการเรียนรู้อย่างมีความสุข พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ได้ (บุญช่วย ภักดี. 2556) และการพัฒนาบทเรียนทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ทาให้
นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียน 91.09/89.61 และนักเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลการเรียนใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 52.50 (สุรีย์ ศรีบุญเรือง. 2552) การจัดการเรียนการสอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ อันนาไปสู่กระบวนการในการแก้ปัญหา
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวก การลบ การคู ณ และการหารจานวนเต็ ม ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยการใช้ ชุดการสอน
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้สื่อและกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อกสารแนะแนวทาง ใบงาน แบบฝึกทักษะ และเกม ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่ วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล เน้นให้ผู้เรียนคิดมากกว่าการจา ผู้เรียน
เรียนรู้จากการสัมผัสวัตถุ (manipulate) ทาให้มองเห็นรูปธรรมในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ที่ค้นพบเป็น
ความคิ ดรวบยอดได้ ด้ วยตนเอง และเพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนาการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
จึงได้เขียนวิจัยฉบับนี้เพื่อเผยแพร่ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ระบบจานวนเต็มสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบ
แนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบจานวนเต็ม
1. การบวกจานวนเต็ม
2. การลบจานวนเต็ม
3. การคูณจานวนเต็ม
4. การหารจานวนเต็ม

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนจากการใช้
ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จานวนเต็ม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการสอนคณิตศาสตร์ หมายถึง ชุดกิจกรรมที่มีการนานวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ เอกสารแนะแนวทาง
ใบงาน แบบฝึกทักษะ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม กิจกรรมเป็น
รายบุคคล มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์
การพัฒนาชุดการสอน หมายถึง การสร้างชุดการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทาแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนกับ
การทาแบบทดสอบย่อยของชุดการเรียนรู้ จานวน 4 ชุด
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของจานวนคาตอบจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ที่นักเรียนตอบถูก จานวน 20 ข้อ
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นคณิต ศาสตร์ หมายถึง คะแนนของนั กเรีย นที่ ได้ จากการทาแบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ พอใจ ที่ มีต่อการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จานวนเต็ม
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่ได้จากนักเรียนแสดงความพึงพอใจตามแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินคะแนนเฉลี่ย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 15 ห้อง จานวนนักเรียน 690 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนอานาจเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 45 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบจานวนเต็ม
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จานวนเต็ม
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
หลังจากได้กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2. ดาเนินการตามกาหนดการของชุดการสอน โดยใช้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เวลา 14
ชั่วโมง
3. ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
4. ทาการสารวจวัดความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ต่ อการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบจานวนเต็ม
5. เก็บข้อมูลไว้เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test แบบ Dependent Samples
สรุปผลการวิจัย
1. ชุ ด การสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ระบบจ านวนเต็ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 84.58/84.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  = 4.68)
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลการแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่างๆ ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 ประสิทธิภาพของชุด
การเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยเรียนจากชุดการสอน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ ดวงเดือน อ่อน
น่วม (2535: 20-29) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ที่นับได้ว่าประสบผลสาเร็จ คือ การที่สามารถให้
นักเรียนมองเห็นว่า คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความหมาย ไม่ใช่กระบวนการที่ประกอบด้วยทฤษฎี หลักการ การพิสูจน์
หรือการคิดคานวณ เพื่อตัวคณิตศาสตร์เอง และสอดคล้องกับหลักการและแนวความคิดของ โสภณบารุงสงฆ์ และ
สมหวัง ไตรต้นวงษ์ (2520: 22-23) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ไว้ 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill
Theory) เน้นฝึกฝนให้ทาแบบฝึกหัดมากๆ ซ้าๆ จนกว่าเด็กจะเกิดความเคยชินกับวิธีการนั้นๆ ทฤษฎีการเรียนรู้โดย
บังเอิญ (Incidental–Learning Theory) ทฤษฎีนี้ มีความเชื่อว่านักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี เมื่อนักเรียนเกิด
ความต้องการหรือยากรู้อยากเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก ฉะนั้น
ทฤษฎีนี้จึงใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น และทฤษฎีแห่งความหมาย (Meaning Theory) เน้นว่าการคิดคานวณกับ
การเป็นอยู่ในสังคมของนักเรียนเป็นหัวใจสาคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ และเชื่อว่านักเรียนจะเรียนรู้และเข้าใจในสิ่ง
ที่เรียนได้ดี เมื่อได้เรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง และเป็นเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจาวันของนักเรีย น และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ถวิล มูลมณี และคณะ (2550: 50-53) พรชัย ตั้งยิ่งยง (2549: 77-78) รติกร พวงศิริ
(2548: บทคัดย่อ) ณัฐกฤษ จันทร์ตะ (2547: บทคัดย่อ) ถาวร ลักษณะ (2547: บทคัดย่อ) วารุณี วงศ์ใหญ่ (2547:
บทคัดย่อ) อรอุมา ไชยโยธา (2547: บทคัดย่อ) รัตนี มูลกัน (2546: 57) ลัดดา เพียรประสพ (2545: 99) พาวา
พงษ์พันธุ์ (2544: 44)
ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ได้แก่
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนเรียนรู้โดยการกระทา(Learning by
Doing) นักเรียนเป็นผู้คิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบโดยมีครูเป็นผู้คอยให้คาแนะนา กากับ
ติดตามและตรวจสอบ
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. นักเรียนเรียนรู้โดยการสัมผัสวัตถุ (manipulate) ทาให้มองเห็นรูปธรรมในการเรียนรู้
4. นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด เรื่อง ระบบจานวนเต็ม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้
ด้วยตนเอง
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจานวนเต็ม ควรเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจานวนเต็ม
เพื่อกาหนดขอบข่ายในการทางานให้ทันตามแผนที่วางไว้
3. แนะนาการใช้และให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจานวนเต็มให้
เข้าใจอย่างละเอียดก่อน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อ งระบบจานวนเต็มในเรื่องอื่นๆ และกลุ่มสาระ
อื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
ระบบจานวนเต็มกับเนื้อหาอื่น และระดับชั้นอื่น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
ระบบจานวนเต็มกับวิธีอื่นๆ หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่แตกต่างกันแต่ใช้เนื้อหาเดียวกัน
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