การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
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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

NBUE111: ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ภาวนา ตามบุญ

2472

โรงเรียนในเขตทุงครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
NBUE112: การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุน สินไทย เคนบุบผา
เทียนศึกษา สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2484

ดร.ทรงยศ แกวมงคล

NBUE113: การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน อริสา อารมณชื่น

2494

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราษฎรบํารุง จากการเรียนการสอนแบบ ดร.ทรงยศ แกวมงคล
B-SLIM Model
NBUE114: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการดําเนินการประกัน อาทิตยา ละครพล

2501

คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุมโรงเรียนทาจีน กาวหนา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
NBUE115: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานงบประมาณในโรงเรีย น จิรัชญา พลเจียก

2512

กลุ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวั ง คชสาร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
NBUE116: ความคิดเห็นของขาราชการครูตอสภาพและปญหาการบริหารงาน จุฑามาศ สุปรียรัตนา

2523

วิชาการกลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
NBUE117: ความคิด เห็ นของครู เกี่ ยวกับ องคป ระกอบของแรงจู งใจในการ ดาราพร บังอร

2535

ปฏิบัติงานในโรงเรียนสุ เหราลาดบัวขาว สํานัก งานเขตสะพานสูง สังกั ด ผศ.ดร. คําเพชร ภูริปริญญา
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
NBUE118: ความพึงพอใจของครูและผูปกครองตอการบริหารงาน โรงเรียน โสภิดา มีโสภา

2547

วัดทุงควายกิน ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
NBUE119: ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน กิตติเกียรติ นิลดํา

2557

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ
NBUE120: การบริห ารกิ จกรรมการเรี ยนการสอนลู กเสื อ–เนตรนารี สามั ญ กิตินันท นาเสถียร
ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร)

2572

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VI
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE121: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา เกรียงศักดิ์ ปกโคทานัง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

2579

ผศ.ดร. คําเพชร ภูริปริญญา

NBUE123: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแก สุพจน แปนจํารัส

2595

โจทย ป ญ หาการบวก การลบ การคู ณ และการหาร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 จากการจั ด การเรี ย นรู แ บบการวาดแบบจํ า ลอง
(Bar Model)
NBUE124: ความคิ ด เห็ นของครูเ กี่ย วกั บ บทบาทของผู บริ หารสถานศึก ษา สวรรค กวดขุนทด

2603

ในการนิเทศภายในกรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบํารุง สังกัดสํานักงานเขต ดร.ทรงยศ แกวมงคล
ทุงครุ กรุงเทพมหานคร
NBUE125: ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผล ศุภกิจ อินทรวิเศษ

2615

ของโรงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
ประถมศึกษาระยอง เขต 1
NBUE126: ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหาร ศรัญู มหิงสพันธุ

2626

สถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นวั ด ป า คาเจริ ญ วิ ท ยา สั ง กั ด องค ก าร ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
NBUE127: ความคิดเห็นของครูที่มีต อการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ภราดา แสงสวาง
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

2637

ผศ.ดร.คําเพชร ภูริปริญญา

NBUE128: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ของ ธนากร ประภัสสรางกูล

2649

นักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD
NBUE129: การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นวิช าคณิ ตศาสตร หนว ยการ ดรัณภพ สุวรรณโน

2660

เรียนรูที่ 6 เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
ปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐ อิส ลาม จั งหวั ดนนทบุ รี จากการสอนแบบแนะ
ใหรูคิด (CGI)
NBUE130: การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของ ณภัทร ตนโพธิ์

2668

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา
NBUE131: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุม จักรพงศ กองทรัพย
พัฒนาคุณภาพการศึ กษาวังคชสารสัง กัดสํ านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา ดร. เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

2677

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VII
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE132: การศึกษาความสามารถในการรําวงมาตรฐานของนั กเรี ยนชั้ น เบญจวรรณ อรุณชัย

2688

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู
โดยประยุกตใชทฤษฏีพหุปญญา
NBUE133: การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สําหรับ สมโอ บุญสมยา

2698

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
NBUE134: การพัฒ นาบทเรี ยนสํ า เร็จ รู ป เรื่ อ งอริ ย สั จ 4 สํ าหรั บ นัก เรี ย น ธนัทภัทร บุญหาญ

2710

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
NBUE135: การพั ฒ นาบทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป เรื่ อ ง การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ พรประภา กันตะนิตร

2720

ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
NBUE136: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม ของนักเรียน สัมมนา ไกยสิทธิ์

2729

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา
NBUE137: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ ออนอุมา หกประเสริฐ

2738

การหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดช ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ
วิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
NBUE138: ความพึ งพอใจของครูต อการบริ หารงานวิช าการโรงเรี ยนแกลง สรอยแกว บุญปก

2747

“วิทยสถาวร” จั งหวัดระยอง สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษามัธยมศึกษา
เขต 18
NBUE139: ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา ของ ณัฐวรรณ ถิ่นมาบแค

2758

โรงเรี ย นวัด กิ่ งแก ว (เทวะพั ฒนาคาร) ตํา บลราชาเทวะ อํ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
NBUE140: ความต อ งการการนิ เ ทศการสอนของครู ใ นโรงเรี ย นแกลง จุฑารัตน เบญจามฤต

2770

วิทยสถาวร” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
NBUE141: การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึง นาถตยา มีภูงา

2779

สิงโต (สหากหะยีเ ลาะสมั ดประชาสรรค ) สํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
NBUE142: การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุม จิณารัตน ซุนเจริญ
โรงเรียนองครักษพัฒนาอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

2792

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
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NBUE143: ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มีต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น วาสนา เปรมประสงค
มัธยมศึกษาในอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

NBUE144: ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด เพ็ญพยอม ภูกะฐิน
ตาขัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

2804
2816

ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ

NBUE145: ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ ชุติภาดา เทพนวล

2828

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขายที่ 46(8) สํานักงานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
NBUE147: การศึ ก ษาความสามารถการเล น อั ง กะลุ ง ของนั ก เรี ย น กิตติภัทร ทัศนบรรจง

2840

ประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นวั ด บางสะแก (ล อ มประชานุ กู ล ) จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรูตามทฤษฏีเดวีส
NBUE148: ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจของ กุสุมา ใจทน
ครู โรงเรียนบานมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

2851

ผศ.ดร. คําเพชร ภูริปริญญา

NBUE149: ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จิรัฏฐิติกาล อันทรินทร

2861

ของโรงเรีย นวัด แจง ศิริสั มพัน ธ (สโมสรสากลอุทิศ ) สั งกัด สํานั กงานเขต รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
NBUE150: ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พรภัทรา ศรีจันทรอินทร

2872

ของผู บ ริ ห าร โรงเรี ย นเขาสมิ ง วิ ท ยาคม ฯ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
NBUE151: การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดของ สุพรรษา อารมคง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

2884

ดร.ทรงยศ แกวมงคล

NBUE152: การศึกษาความสามารถในการอานออกเสียงเปนคําภาษาอังกฤษ ณรงคชัย ดําริห

2898

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรีโดยใช ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
แบบฝกทักษะการอานออกเสียงเปนคํา
NBUE153: การศึ ก ษาผลการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น กุงนาง มาพบ

2907

ประถมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
NBUE154: การศึก ษาผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนวิช าวิ ทยาศาสตร เรื่อ ง แรง พนิดา อภิบาล
และการเคลื่อนที่ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด
จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู

2916

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

IX
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สารบัญ (ตอ)
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NBUE155: การศึก ษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่อง เว็บ ไซต ของนั กเรีย น ปรัชพล ชั้วเจริญ

2925

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค
STAD
NBUE156: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา น้ําฝน ถันจันทร

2935

ปที่ 2 จากการใชชุ ดกิ จ กรรมการเรี ยนรูแ บบซิ นเนคติค ส ประกอบการ
จัดการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอม
NBUE157: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารโรงเรียนในเครือขายโรงเรียน นฤมล ศรีบวรประภาส

2944

ที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
NBUE158: การศึ ก ษาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ต นตาม ไตรลักษณ ภิญโญ

2957

สุขบัญ ญัติแ หงชาติข องนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 1 จากการจั ดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห
NBUE159: การศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ สุวรรณา อานามวงษ

2966

การศึกษาประถมศึกษาตราด
NBUE160: การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย ขวัญใจ บรรณจิต

2975

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดตราด
NBUE161: ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ เฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร

2986

การปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตสะพานสู ง รศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
กรุงเทพมหานคร
NBUE162: การพั ฒ นารู ป แบบฝ ก อบรม MAAM เพื่ อ ส ง เสริ มจิ ต ลั ก ษณะ ประดิษฐา ภาษาประเทศ
และพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
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วิสิฏฐ ศรีตังครโยธิน
วราภรณ ตรีมงคล
พัฒนนรี จันทราภิรมย

NBUE163: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการทํา กิตติมา บุญยศ
ความดีสําหรับเด็กปฐมวัย

บุญประคอง ไมเขียว
อรพินท สุขยศ
วิสิฏฐศรี ตังครโยธิน
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUE164: การสั งเคราะหรู ปแบบการเรีย นรูแ บบร วมมือที่ มีระบบนําเสนอ กฤษฎา พลอยศรี
ความรูอัตโนมัติ บนฐานความรูของผูเรียน
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ผศ.ดร.จรัญ แสนราช

NBUE165: การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กานดา จันทรากานตานันท
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โรงเรีย นวั ด อา วใหญ สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ตราด
NBUE166: การศึก ษาผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนวิ ชาวิทยาศาสตร เรื่อ ง การ ฉัตรพิชัย วัฒนะ
ดํ า รงชี วิ ต ของพื ช และความพึ ง พอใจในการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี จากการจัดการเรียนรูที่ประยุกตใชสะเต็มศึกษา
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NBUE111: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
OPINION OF THE TEACHERS ATTITUDES TOWARD THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
OF THE SCHOOL ADMINISTRATORSIN TUNGKRU OF THE BANGKOK METROPOLIS
ภาวนา ตามบุญ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ กษาและเปรีย บเทีย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่มี ต่ อ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ครู
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้นมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบค่าที (t-test Independent) และค่าเอฟ (F test Independent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (  = 3.84, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารโรงเรียน
Abstract
This study aimed to examine and compare the opinions of teachers on the leadership of the
school administrators in ThungKhru. Bangkok Metropolitan Administration. The sample used in this study
were school teachers in ThungKhru. Bangkok Metropolitan 198 people. The tools used in this research
was the teacher's feedback on the transformational leadership of school administrators in ThungKhru.
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Bangkok Metropolitan Administration the researchers created. A value of 0.96. Data were analyzed by
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test (t-test Independent) and F (F-test
Independent).
The finding revealed that;
1. The teachers’ opinion on the transformational leadership of school administrators in
ThungKhru. Bangkok Metropolitan in overall was at a “high” level (  = 3.84, S.D = 0.87), also at high
level in every aspect as follows: influential ideology, building inspiration, a consideration of the individual,
and intellectual stimulation, respectively.
2. Gender had influence on the teachers’ opinion on the transformational leadership of
school administrations at .05 level of significance.
3. Working experience had influence on the teachers’ opinion on the transformational
leadership of school administrations at .05 level of significance.
Keywords: transformational leadership, school administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้บริหารเป็นปัจจัยความสาเร็จ (Success Factor) ที่สาคัญของหน่วยงานและต้องสวมบท“ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง” เพื่อทาหน้าที่สร้างความมั่นคงเจริญเติบโตให้กับหน่วยงาน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน. 2545: 16) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มีภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์
การทางานที่ชัดเจนคิดกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนมีความมุ่งมั่นต่อการสร้างภาพใหม่ขององค์กรรวมทั้งเป็นผู้
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Sponsor) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจการแก้ปัญหาการสนับสนุนที่เหมาะสม
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
และความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2548: 72)
ดังนั้น ผู้วิจัยพิจารณาถึงความสาคัญของผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงทาการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูที่มี
ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไปสามารถนาผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนสามารถนาผล
การศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของตน ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2474

24 มีนาคม 2560

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ จานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง
โดยมีข้าราชการครู จานวน 391 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ จานวนทั้งสิ้น 8
แห่ง โดยมีข้าราชการครู จานวน 198 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้ตารางกาหนดตัวอย่างของ ยามาเน (Yamane.
1997) การสุ่มอย่างง่าย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้กาหนดตัวแปรที่ศึกษา 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพครู และตัวแปรตาม คือ
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
1. ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพครู ประกอบด้วย
1.1 เพศ
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ แบสส์ และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1990)
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของคาและข้อความเฉพาะที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงให้คาจากัด
ความของคาและข้อความ เพื่อให้สื่อความหมายได้ตรงกัน ดังนี้
ครู (Teacher) หมายถึง ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตทุ่งครุ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดง
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการในโรงเรียน ที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเรื่องความพยายามของบุคลากรให้สูงขึ้น โดย
การยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้เกิดความต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่และตระหนักถึงคุณค่าของจุดมุ่งหมายเป็น
ผลให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นนักพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครู หมายถึง ระดับความคิดเห็นของครูที่มีความ
ประสงค์หรือมีความต้องการต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในกระบวนการ 4
ด้าน ของ แบสส์ และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1990) คือ
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร แสดง
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ทาให้บุคลากรยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธาภาคภูมิใจ และไว้วางใจในความสามารถ มีความ
ยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้บริหารโรงเรียนจะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เสียสละ
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เพื่อประโยชน์ของกลุ่มมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการบริหาร
อารมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละเน้นความสาคัญในเรื่องค่านิยม ความเชื่อและมีเป้าหมายที่ชดั เจน มีความมั่นใจ
ที่จะเอาชนะอุปสรรคเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในการบริหารงานและการวางตัวเพื่อทาให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารกระตุ้นจูง
ใจให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงจูงใจภายในหรือมีแรงบันดาลใจในการทางานสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวกเห็นคุณค่า
ของงานเห็นว่างานนั้นมีความท้าทายและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กระตุ้นให้เกิดการทางานเป็นทีมมีการตั้ง
มาตรฐานในการทางานสูงและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสนับสนุนให้กาลังใจกระตุ้น
ผูร้ ่วมงานให้ตระหนักถึงสิ่งที่สาคัญและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามใน
การปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง
3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานตระหนักรู้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบอกจุดแข็งจุดอ่อนและเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับและทาให้
ผู้ร่วมงานมีความต้องการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหา ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานในการ
แก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ ด้วยการคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบจนสามารถ
ทาให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่ของตนเองและหาข้อสรุปใหม่ที่สร้างสรรค์ที่ดีกว่าเดิม
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้บริ หารแสดงต่ อผู้ ร่ว มงานโดยค านึ งถึ งความแตกต่า งระหว่า งบุ คคล ด้ว ยความสั มพั นธ์ สนใจ ดูแ ล เอาใจใส่
ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมสนับสนุนให้กาลังใจเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้สูงขึ้นตามความต้องการความสนใจ และความสามารถช่วยเหลือชี้แนะให้ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ด้วยบรรยากาศการสนับสนุนผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 1-3 ปี
2.2 4-5 ปี
2.3 มากกว่า 5 ปี

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุง่ ครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4.การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัด
สานักงานเขตทุ่งครุ จานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยมีข้าราชการครู จานวน 391 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้าราชการครู ซึ่งสังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ จานวนทั้งสิ้น
8 แห่ง โดยมีข้าราชการครู จานวน 198 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้ตารางกาหนดตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane.
1997) การสุ่มอย่างง่าย ที่ใช้ค่า ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดังนั้น ครู ซึ่งสังกัด
สานักงานเขตทุ่งครุ จานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยมีข้าราชการครู จานวน 391 คน ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจานวน
198 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended questionnaire) และแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อคาถามครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของครู
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับครูที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้า ตารา เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อรวบรมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นแนวในการสร้างเครื่องมือ
2. นาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เพื่อแก้ไขปรับปรุง
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน (ภาคผนวก ข)เพื่อหาความ
เที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Vaiidity) ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของประเด็นหรือด้านกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่กาหนดไว้ (lndex of ltem–Objective Congruence: IOC)นาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีที่
สอดคล้องระหว่างประเด็นหรือด้านกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item–objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อ
คาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามที่คดั เลือกไว้ตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณา
6. นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยการเก็บข้อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการโรงเรียนในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วนาไปดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น
โดยแปลความหมายเทียบเกณฑ์ ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยทดสอบด้วย (t-test) กาหนดความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างประสบการณ์ในการทางาน 1-3 ปี ประสบการณ์ในการทางาน
4-5 ปี และมากกว่า 5 ปี โดยทดสอบด้วยค่าเอฟ (F test) กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
4. ค่าที (t-test)
5. ค่าเอฟ (F test)
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ผลการวิจยั
1. ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตทุ่ ง ครุ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็น ทั้ง 4 ด้าน
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4.การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวม



S.D.

3.92
3.88
3.75
3.81
3.84

0.86
0.87
0.88
0.90
0.87

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2
4
3
-

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร
2.1 จาแนกตามเพศ
ตาราง 2 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยทางด้านเพศชายกับเพศหญิง
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวม
* มีข้อสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ชาย
(N = 59)
S.D.

3.71
.745
3.68
.733
3.67
.798
3.64
.764
3.73
.77

2.2 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน

หญิง
(N = 139)
S.D.

3.69
0.42
3.69
0.52
3.63
0.50
3.55
0.54
3.65
0.46

t-test

Sig

7.00*
3.47*
3.62*
3.97*
1.97*

.00
.00
.00
.00
.00
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ตาราง 3 จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทางด้านประสบการณ์
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวม
* มีข้อสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1-3 ปี
S.D.

3.64 .76
3.70 .86
3.77 .442
3.55 .361
3.68 .523

4-5 ปี
S.D.

3.67 .348
3.69 .58
3.68 .523
3.64 .797
3.66 .529

มากกว่า 5 ปี
S.D.

3.44 .800
3.55
.55
3.69 .767
3.58 .869
3.70 .732

F test

Sig

4.457*
3.749*
5.981*
5.676*
2.40*

.01
.01
.01
.01
.01

สรุปผลการวิจัย
ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตทุ่ ง ครุ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.84, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับ
ความคิ ดเห็น มากทุก ด้า นโดยเรีย งลาดั บตามคะแนนเฉลี่ย จากมากไปน้ อย มากที่ สุด คื อ การมีอิ ทธิ พลอย่ างมี
อุดมการณ์ รองลงมาการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และน้อยที่สุด คือ การ
กระตุ้นทางปัญญา ดังนี้
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 0.86) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้
มากที่สุด คือ ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้ร่วมงาน รองลงมาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลและสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจนและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารแสดงศักยภาพ
และให้ความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจภาพรวมอยู่ระดับมาก (  = 3.88, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุ ด
คือ ผู้บริหารมีมาตรฐานในการทางานสูง เพื่อกระตุ้นและท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน รองลงมาผู้บริหารให้
ความเชื่อมั่นในตัวผู้ร่วมงาน ว่าจะสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นผลสาเร็จและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสร้าง
ค่านิยมในการทางาน โดยให้ผู้ร่วมงานคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวมอยู่ระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 0.88) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุด
คือ ผู้บริหารแจ้งถึงปัญหาของงานที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานให้ผู้ร่วมงานทราบเสมอ รองลงมา ผู้บริหารส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานระบุปัญหาของหน่วยงานโดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเอาเองและน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (  =3.81,
S.D. = 0.90) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ย
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จากมากไปน้อ ย ดัง นี้ มากที่ สุด คื อ ผู้บ ริห ารช่ว ยเหลื อ ชี้แ นะ ให้ค าปรึก ษาในการปฏิบั ติง านแก่ ผู้ร่ วมงานเป็ น
รายบุค คล รองลงมาผู้ บ ริห ารให้ ค วามเอาใจใส่ แ ละเป็น กั น เองต่อ ผู้ ร่ วมงานทุ ก คน และน้ อยที่ สุด คื อ ผู้ บริ ห าร
มอบหมายงาน ให้ผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตทุ่ ง ครุ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ของเพศชาย (  = 3.73, S.D. = 0.77) และเพศหญิง (  = 3.65 ,S.D. = 0.46) เมื่อทาการ
ทดสอบทางสถิติพบว่า เพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตทุ่ ง ครุ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ของประสบการณ์ในการทางาน 1-3 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่า กับ (  = 3.68, S.D. = 0.52)
ประสบการณ์ในการทางาน 4-5 ปี (  = 3.66, S.D. = 0.53) และประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 5 ปี (  =
3.70, S.D. = 0.73) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน ความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่ มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตทุ่ ง ครุ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.84, S.D. = 0.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับ
ความคิ ดเห็น มากทุก ด้า นโดยเรีย งลาดั บตามคะแนนเฉลี่ย จากมากไปน้ อย มากที่ สุด คื อ การมีอิ ทธิ พลอย่ างมี
อุดมการณ์ รองลงมาการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และน้ อยที่สุด คือ การ
กระตุ้ น ทางปั ญ ญา อาจเป็ น เพราะครู ผู้ส อนเห็ น ความส าคั ญ และตระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ กอบศักดิ์ มูลมัย (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยมีผลการวิจัยดังนี้
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
1.2 ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการศึกษาที่พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
สอน ดังนั้น ผู้บริหารและครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความสาคัญและส่งเสริมคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน
ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตทุ่ ง ครุ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ของเพศชาย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ (  = 3.73, S.D. = 0.77) และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเท่ากับ (  = 3.65, S.D. = 0.46) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอาจเป็น
เพราะจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และจานวนข้าราชการครูที่เป็นเพศหญิง มีจานวน
มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ พรฤดี ไพชานาญ (2557) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดั บการทางานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จานวน 248 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน
และแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test,
F test และทางการเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของ Least-Significant Different (LSD) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา มีการทางาน
เป็นทีมในระดับมาก (  = 3.66) โดยครูที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรสและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีรายได้ ตาแหน่งงาน ประสบการณ์
ทางานและสถานศึกษาที่สังกัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน
ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเขตทุ่ ง ครุ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ของประสบการณ์ในการทางาน 1-3 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ (  = 3.68, S.D. = 0.52)
ประสบการณ์ในการทางาน 4-5 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ (  = 3.66, S.D. = 0.53) และประสบการณ์ในการ
ทางาน มากกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ (  = 3.70, S.D. = 0.73)เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่า ครู
ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกันความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ
สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ในการทางานมากย่อมได้ร่วมงานกับผู้บริหาร
หลายท่านทาให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ พรฤดี ไพชานาญ (2557)
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการทางานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลาและเพื่อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลาจาแนกตามปัจจัย
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ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จานวน 248 คน จาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนและแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test, F test และทาการเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของ Least-Significant
Different (LSD) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา มีการทางานเป็นทีมในระดับมาก (  = 3.66) โดยครูที่มีเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กัน ส่วนครูที่มีรายได้ ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน และสถานศึกษาที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนโดยพิจารณาใช้เป็นเกณฑ์อย่างหนึง่
ในการคัดเลือกผู้ที่เข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
2. ควร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่มีวุฒิทางการบริหารการศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถในการบริหารโดยให้ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหาร
การศึกษา
3. ผู้บริหารศึกษาควรกาหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมีกระบวนการ
ตรวจสอบได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพการศึกษากับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร
3. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการประเมินผลงานของผู้บริหารและสถานศึกษาโรงเรียนในเขต
ทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
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NBUE112: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
PARENTS' PARTICIPATION IN ADMINISTRATION BANGKHUNTIENSUKSA SCHOOL,
BANGKHUNTIEN DISTRICT OFFICE, BANGKOK
สินไทย เคนบุบผา 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษา และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและอาชีพ จานวน 195 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียน ของ ธร สุนทรายุทธ (2551) การมีส่วนร่วมมี 4
ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test และ F test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยนาไปทดลองสอบถาม (Try-out)
กับกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46,
S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่วมในการรับผลประโยชน์ (  = 3.75, S.D. = 0.60) ผู้ปกครอง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนระดับมาก และด้านร่วมในการดาเนินงาน (  = 3.53, S.D. = 0.71)
ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนระดับมาก ด้านร่วมในการประเมินผล (  = 3.31, S.D. = 0.82)
และด้านร่วมในการตัดสินใจ (  = 3.25, S.D. = 0.84) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและอาชีพ
2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการร่วมในการดาเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
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คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การบริหารโรงเรียน
Abstract
This research aimed to study parents’ participation in administration of Bangkhuntiensuksa
school and compared the parents’ participation in Bangkhuntiensuksa school, Bangkhuntiean District
office, Bangkok, classified by gender and occupation from 195 samples of parents in administration
Bangkhuntiensuksa school, Bangkhuntien district office, Bangkok. Using a questionnaire concerning
parents' participation in administration school, by Thorn Suntharayut (2008). The fourth point is the
volvement, participation in the decision making, participation in the implementation, participation in the
benefits and participation in the evaluation.The statistics used to analyze data composed of percentage,
mean, Standard Deviation, t-test, the statistics for the f-test, and One-way ANOVA analysis. By bringing to
trial inquiry (try-out) group test (30 people) to find the Correlation Alpha Coefficient as how can the
Cronbach reliability of parents’ participation in administration school equal 0.96
The results were as follows
1. The parents’ participation in administration Bangkhuntiensuksa school. Overall was at a
moderate level. Consider the found participation in the benefits (  = 3.75, S.D. = 0.60). Participation in
the implementation administration school was at a high level (  = 3.53, S.D. = 0.71). The parents’
participation in administration school was at a high level. Participation in the evaluation (  = 3.31, S.D. =
0.82), and participation in the decision making (  = 3.25, S.D. = 0.84). The parents’ participation in
administration school was at a moderate level.
2. A comparison of parents’ participation in administration Bangkhuntiensuksa school,
Bangkhuntiean District office, Bangkok. classified by gender and occupation.
2.1 Gender had influence on the parents’ participation in administration of
Bangkhuntiensuksa school, Bangkhuntiean District office, Bangkok in overall and the aspect of partition
in operation at .05 level of significance.
2.2 Occupation had no influence on their participation in the school administration.
Keywords: Parents' Participation, School Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) กาหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9 (6)
กาหนดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ ามามีส่ว นร่วม ในการจัด การศึกษา เพื่อน าความรู้
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ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า (ธร สุนทรายุทธ. 2551) การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
(ธนสาร บัลลังก์ปัทมา. 2551) ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ การจั ดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดาเนินการและการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผล หากชุมชนมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา
รวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญากับบุตร
หลาน ย่อมเกิดผลดีทั้งต่อโรงเรียนที่ได้บุคลากรเพิ่ม รวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพและนั บถือในตัวผู้ปกครองเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุนชม
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 2,550 คน ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จากรายงานประจาปีของ โรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 จากสรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน พบว่าจานวนนักเรียนลดลงจาก ปีการศึกษาที่แล้ว ซึ่งพบว่าสภาพปัญหาที่ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบางขุน
เทียนศึกษาลดลงนั้น มีผลอันเนื่องมาจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรียน เกิดปัญหาทางด้านครอบครัว
แตกแยก และผู้ปกครองนักเรียนมีการย้ายถิ่น จึงทาให้นักเรียนต้องย้ายติดตามไปด้วย ซึ่งมีผลต่อการเรียนของ
นักเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา นอกจากนี้ ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ค่านิยมต่างๆ รวมไปถึงความแตกต่างทางด้านความคิด
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน ถ้าผู้ปกครองนักเรียนไม่เข้าใจในหลักการบริหารโรงเรียน
และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ก็ย่อมเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ แต่ถ้าผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ก็จะส่งผลให้ผู้เรียน มีคามรู้ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป จากที่มาและความสาคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (รายงานประจาปีโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษา 2558)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับ การมี ส่วนร่วมของผู้ ปกครองนั กเรีย น ในการบริห ารโรงเรี ยนบางขุน เทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนัก เรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและอาชีพ
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จานวน 378 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้ตารางเครจซี และมอร์แกน
จานวน 195 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างแบบง่าย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ จาแนกเป็น เพศชายและเพศหญิง
1.2 อาชีพ จาแนกเป็น อาชีพรับราชการ, อาชีพพนักงานเอกชน, อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพ
ค้าขาย
2. ตัวแปรตาม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา การมี
ส่วนร่วม 4 ด้าน ดังนี้
2.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2.2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
นิยามศัพท์เฉพาะ
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู้ปกครองได้มีส่วนเกี่ยวข้องการตัดสินใจ การดาเนินการ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียน หมายถึง การที่ผู้ปกครองเข้ามาร่วมใน
การตัดสินใจ การดาเนินการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ หมายถึง เป็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
กาหนดความต้องการของผู้ปกครอง เช่น การแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ หมายถึง เป็นขั้นที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การร่วมกิ จกรรมกับ
ทางสถานศึกษา เช่น ด้านทุนทรัพย์ ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน โดยการบริหารงาน ประสานงาน
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการดาเนินการ หมายถึง เป็นการรับ ผลประโยชน์ด้าน
จิตใจซึ่งมากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุ เช่น การแสดงความคุ้นเคย การทักทายการเยี่ยมเยียน เกิด
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ได้รับการบริการที่ดี ผู้ปกครองรับทราบปัญหา และร่วมกันเสนอ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง ขั้นตอนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การมากน้อยอย่างไร
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ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง คนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนสามารถตัดสินใจและรับผิดชอบต่อตัว
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กาหนด
กรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยจากทฤษฎี ธร สุนทรายุทธ (2551) เสนอประเภทของการมีส่วนร่วม
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่
1. เพศ จาแนกเป็น
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อาชีพ จาแนกเป็น
2.1 รับราชการ
2.2 พนักงานเอกชน
2.3 รับจ้างทั่วไป
2.4 ค้าขาย

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียน
บางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ประเภทของการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
2. ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จานวน 378 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง เครจซี และมอร์แกน จานวน 195
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างแบบง่าย
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ของ Likert (Rating Scale) โดยกาหนดคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบของการศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียน
2. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียน
3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน โดยนาแบบสอบถาม
ของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ พระชานนท์จักรใจ และ ธร สุนทรายุทธ มาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ แล้วนา
ฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ของแต่ละข้อคาถามเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้กับผู้ปกครอง
(Try-out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
4. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อานวยการ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 195 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทาง
สถิติ
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมาจานวน 195 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก
2.51–3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย
1.00–1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
2.3 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test
2.4 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน จาแนกตามอาชีพ โดยหาค่าเอฟ (F test)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)’
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
2.1 การหาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้อ หาของแบบสอบถาม จากผู้เชี่ ยวชาญ ของแต่ ละข้ อ
คาถาม เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าเฉลี่ย
2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach. 1970: 161; อ้างใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ . 2543: 137) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยหาค่าทดสอบเอฟ (F test) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)
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สรุปผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ในภาพรวม ผู้ปกครอง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านร่วมในการรับผลประโยชน์ (  = 3.75, S.D. = 0.60 ) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ระดับมาก และด้านร่วมในการดาเนินงาน (  = 3.53, S.D. = 0.71) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนระดับมาก ด้านร่วมในการประเมินผล (  = 3.31, S.D. = 0.82) และด้านร่วมในการตัดสินใจ (  = 3.25,
S.D. = 0.84) ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการร่ วมในการดาเนินงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จาแนกตามอาชีพ
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังต่อไปนี้
1. ผลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สานักงานเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์
(2554: 70) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและ
เขตบางกอกใหญ่ พบว่า ในภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนบาง
ขุนเทียนศึกษานั้น ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุม ขาดการเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นในที่
ประชุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ ( 2554: 70) ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่า ด้านการร่วมวางแผน/ด้านร่วม
ในการตัดสินใจ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่าผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุม เสนอ
ความคิดเห็น กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เสนอปัญหาของโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียนนัดประชุม
1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษานั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้ร่วมในการวางแผน รวมถึงการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ เจตน์สุดา ทศานนท์ (2546: 60) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา พบว่า ด้านการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้า นการมี ส่ว นร่ วมในการรั บผลประโยชน์ ผู้ ปกครองนั ก เรี ย นมีส่ว นร่ว มในการบริ ห าร
โรงเรียนระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ผู้ปกครองได้รับการ
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บริการที่ดี จากทางโรงเรียน ผู้ปกครองยินดีช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองรับทราบ
ปัญหา และร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ผู้ปกครองยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระชานนท์จักรใจ (2554: 11) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านถ้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวม มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีสภาพ
การดาเนินงานมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34)
1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษานั้น ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าร่ วมการประเมินการบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ ( 2554: 70) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่า ด้านการร่วมประเมินผล ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ได้แก่
2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา โดยรวมรายด้าน ของผู้ปกครอง จาแนกตามเพศ พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการร่วมในการดาเนินงาน แตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใน
ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ปกครองบางท่านไม่มีส่วนร่วมในการการบริหารงานของโรงเรียนบาง ขุนเทียนศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ คราวุธ หงษ์วิเศษ (2553: 93) การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้ปกครอง และผู้นาชุมชนในเขตตาบลแหลมกลัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จาแนกเพศ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหาร
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยรวมรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน จาแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ป กครองนัก เรียนทุกคนมีส่วนร่ว มในการบริหาร ซึ่ง เป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา คือ เรียนรู้คู่เทคโนโลยี มากมีวิชาการบริหารอย่างมีส่วนร่วมทาให้ครูโรงเรียนบางขุนเทียน
ศึกษา ได้ร่วมกันคิด และลงมือปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจ ส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับทุกอาชีพ ทุกฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ (2554: 72) ศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ พบว่า ผู้ปกครองที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เพราะว่าทุกอาชีพมี
ข้อจากัดเรื่องเวลาเหมือนกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ที่จะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษามากขึ้น
เพื่อประโยชน์ที่ครอบคลุม และตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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NBUE113: การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บารุง จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model
A STUDY THE ABILITY ON ENGLISH COMMUNICATION OF PRATHOMSUKSA 6 AT
RATBAMRUNG SCHOOL FROM LEARNING TROUGH THE B-SLIM MODEL
อริสา อารมณ์ชื่น 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาความสามารถในการสื่ อสารภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บารุง จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บารุง ระหว่างก่อนและหลัง การจัดการ
เรียนรู้ จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model โดยใช้แบบทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ เลือก
มาจากนักเรีย นระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ค่ามัธยฐาน
ค่าร้อยละ และ Wilcoxon signed rank test
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งหมด 12 คน ที่เรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการเรียน
การสอนแบบ B-SLIM Model ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ปรากฏว่า มีค่า Median เท่ากับ 11 และผลการ
ทดสอบหลังเรียน มีค่า Median เท่ากับ 21 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ
B-SLIM Model เป็นรายบุคคล ต่างกันร้อยละ 33.3-46.6
2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บารุง
ภายหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ, บี สลิม โมเดล
Abstract
This research aimed to study the English communication ability of Prathomsuksa 6 students at
Ratbamrung school from learning through the B-SLIM Model and compare their ability on English
communication of students of Prathomsuksa 6 at Ratbamrung school between before and after learning
from the B-SLIM Model, by using the English test 30 items. The experimental group comprised 12
Prathomsuksa 6 students. The statistics used in data analysis were the median, percentage, and
"Wilcoxon signed rank test.
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The results revealed that
1. Twelve Prathomsuksa 6 students who learning English through the B-SLIM Model had
the median=21 which had the median = 11 for before studying. Comparing their ability in English
communication before and after studying, the Prathomsuksa 6 students learning through the B-SLIM
Model, individually that differently 33.30-46.60 percents.
2. The ability in English communication of the Prathomsuksa 6 students, after learning
through the B-SLIM Model was significant different at .05 level.
Keywords: English communication ability, B-SLIM Model
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของสังคมโลก และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวง ศึกษาธิการ (2551: 190) ระบุไว้ว่า ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกาหนดให้เรียนรู้ตลอดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน
อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จัดทารายวิช า
และจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษา ต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ผู้สอนควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
ต่างๆ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนตามการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ โอเลนก้า บิลาซ ที่สร้างขึ้นเรียกว่า การสอนที่เน้นการสื่อสารแบบ
B–SLIM Model หรือ Bilash’s Second Language Instructional Model (พีชญา สารถี. 2553). เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารโดยอาศัยหลักการและแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์
ปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของวิก็อทสกี (Vygotsky) และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการ
ค้นพบของ บรูน เนอร์ มีการกาหนดขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน
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การสอนแบบ B-SLIM Model จะทาให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model จะทาให้ผู้เรียนมีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราษฎร์บารุง จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ราษฎร์บารุง ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ได้แก่
1. ขั้นวางแผนและการเตรียม เลือกกิจกรรมและเนื้อหาให้
สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรและความสนใจ
ของผู้เรียน
2. ขั้นทาความเข้าใจตัวป้อนหรือข้อความรู้ใหม่อธิบาย
ความรู้ใหม่ โดยตั้งอยู่บนฐานความรู้เดิมของผูเ้ รียน
3. ขั้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึกทักษะ ต้องจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจตัวป้อน และต้อง
ออกแบบกิจกรรมที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก
4. ขั้นผล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษานอก
ห้องเรียนทั้งทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนโดยลักษณะ
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์
5. ขั้นประเมินผล ผู้สอนรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทราบ
ปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาในการสอนครัง้ ต่อไป
และเป็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง การใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด
อ่าน และเขียน ในการสื่อสาร ได้คล่องแคล่วและถูกต้องอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model (Bilash’s Second Language Instructional Model) หมายถึง
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการสอนตามแนวคิดของ โอเลนกา บิลาซ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวางแผนและการเตรียม ขั้นนี้ผู้ สอนจะเลือกกิจกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและความสนใจของผู้เรียน
2. ขั้นทาความเข้าใจตัวป้อนหรือข้อความรู้ใหม่ ขั้นนี้ผู้สอนต้องอธิบายความรู้ใหม่ โดยตั้งอยู่บน
ฐานความรู้เดิมของผู้เรียน
3. ขั้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึกทักษะ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจตัวป้อน
เรียกว่า กิจกรรมเพื่อความเข้าใจ หลังจากที่นักเรียนเข้าใจตัวป้อน ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมที่ยากและซับซ้อนมาก
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึก เรียกว่า กิจกรรมฝึกใช้ภาษา
4. ขั้นผล กิจกรรมขั้นนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษานอกห้องเรียนทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน
5. ขั้นประเมินผล ขั้นนี้เป็นขั้นการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ผู้สอนอาจใช้การประเมินทักษะ
ตามสภาพจริง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกมาจากประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียน
ราษฎร์บารุง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จานวน 12 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 4 แผน และ แบบทดสอบทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 30 ข้อ และดาเนินการ
สร้างเครื่องมือและตรวจคุณภาพ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จานวน 30 ข้อ และการจัดการเรียนรู้โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการสอนที่เน้นการสื่อสาร
B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 4 แผน เมื่อการจัดการเรียนการสอนครบตามแผนการ
จัดการเรียนรู้จึงดาเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ค่ามัธยฐาน (Median) ของคะแนนการทดสอบการใช้การ
สื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดสอบ ค่าร้อยละ (Percentage) ของคะแนนการทดสอบการใช้การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดสอบ และ ใช้ Wilcoxon signed rank test เพื่อเปรียบเทียบนัยสาคัญทางสถิติด้าน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนการ
จัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM
Model ปรากฏ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และ
หลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Median

ก่อนการจัดการเรียนรู้
10
13
13
11
11
15
10
10
11
10
10
11
11

หลังการจัดการเรียนรู้
21
27
23
23
19
26
20
20
21
18
21
25
21

ผลต่าง
11
14
10
12
8
11
10
10
10
8
11
14
10

ร้อยละ
36.60
46.60
33.30
40.00
26.60
36.60
33.30
33.30
33.30
26.60
36.60
46.60
33.30

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนทั้งหมด 12 คน ที่เรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ปรากฏว่า มีค่า Median เท่ากับ 11
และผลการทดสอบหลังเรียน มีค่า Median เท่ากับ 21
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนทดสอบความสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการ
สอนแบบ B-SLIM Model โดยภาพรวมต่างกันร้อยละ 33.33 และรายบุคคลต่างกันร้อยละ 33.30-46.60
การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model
การทดสอบ
จานวน (N)
ก่อนการจัดการเรียนรู้
12
หลังการจัดการเรียนรู้
12
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

Mdn
11.00
21.00

Q.D.

Sig

6.50

.02*
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จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model ได้ผลการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ ปรากฏว่า
คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ก่อนการจัดการเรียนรู้
และหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนการสอนแบบ B–SLIM Model โดย
ภาพรวม ต่างกันร้อยละ 33.33 และรายบุคคลต่างกัน ร้อยละ 33.30-46.60 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการสื่อสาร (B-SLIM Model) ซึ่งมีสอดคล้องกับ ศิริรัตน์ มงคล (2553) ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
อาเภอสีคิ้ว จังหวดนครราสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 25 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model มีค่าเท่ากับ 76.42/70.13 ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model มีค่าเท่ากับ 0.6077
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.77 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราษฎร์บารุง ภายหลังการใช้การเรียนการสอนแบบ B-SLIM Model แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อนาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบเป็นรายบุคคลมีคะแนนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อนามาหา
ค่านัยสาคัญทางสถิติแล้วอยู่ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสาร (B-SLIM
Model) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และยังสอดคล้องกับ อดิศักดิ์ ศรีวรกุล (2556) ได้ศึกษาผลการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับชั้นประถมปี ที่ 4/7 ปีการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 43 คน พบว่า ผลการพัฒนาของหลังการสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. ผลที่ได้จากการศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์บารุง จากการเรียนการสอนที่แบบ B-SLIM Model จะทาให้นักเรียนมีความสามารในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และยังสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อีกด้วย
2. ผลทีไ่ ด้จากการศึกษา สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนได้ในด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษารูปแบบการสอน B-SLIM Model ที่หลากหลาย และสนองต่อความต้องการ
ความสนใจของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบว่าความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใช้ B-SLIM Model ในแต่ละ
ทักษะมีความแตกต่างกันอย่างไร และจะนาไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปอย่างไร
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2. ควรนาวิธีการศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model กับนักเรียน
ระดับชั้นต่างๆ เพื่อศึกษาว่าวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ B-SLIM Model มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเนื้อหา
และระดับชั้นเรียนใด
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NBUE114: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2
EDUCATIONAL PERSONEL’S OPINIONS ON IMPLEMENTING ON INTERNAL QUALITY
ASSURANCE AT THA CHIN KAO NHA SCHOOL, THE NAKHONPATHOM PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
อาทิตยา ละครพล *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของบุคลากรทางการศึกษาต่อ การดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จานวน 120 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.98 สถิติที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ตามลาดับ ดังนี้ ด้านการเตรียมการ ด้านการ
รายงาน และด้านการดาเนินงาน ตามลาดับ
2. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่ ม โรงเรี ย นท่ าจี น ก้ า วหน้ า สั ง กัด สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเตรียมการ ด้านการดาเนินงานและด้านรายงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
Abstract
This research aimed to study the educational personnel’s opinion on implementing of internal
quality assurance at Tha Chin Kao Nha School under the Nakhonpathom Primary Educational Service
Area Office 2. The samples consisted 120 educational personnel. Data were collected by a rating scale
questionnaire which had a reliability of 0.98. Statistics used in data analysis were frequency, percentage,
mean, Standard Deviation, and t-test (Independent samples).
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The results revealed that:
1. Educational Personnel’s opinions on implementing of internal quality assurance at Tha
Chin Kao Nha School under the Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office2 was at a “high”
level in every aspect, as follows: the preparation, the report, and the action, respectively.
2. Working experience had influence on the educational personnel’s opinion in every
aspect at .05 level of significance.
Keywords: Internal Quality Assurance, Educational personnel
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดเป็น
สัง คมที่สามารถติ ด ต่ อสื่ อ สารกั น ได้ อย่ า งรวดเร็ ว และไร้ พ รมแดน การเปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น ดั ง กล่ า ว เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุดที่เรียกว่า ยุค โลกาภิวัตน์ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ผสมผสานกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งทาให้คนในสังคมไทยต้องเผชิญ
กั บ ปั ญ หานานั ป การ และการที่ จ ะเผชิ ญ ปั ญ หาต่ า งๆได้ นั้ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ คื อ “คุ ณ ภาพของคน” (คมกฤช
พุ่มบุญนาก. 2555: 1)
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงกับความต้องการของบุคคล และสังคมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สาคัญที่สุดของประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่ง
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้การอุดมศึกษาได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่ วยงานต้น สังกั ด หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ อง และเปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่ อนาไปสู่ก ารพั ฒนาคุ ณภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546)
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งตาม
ประกาศ และกฎกระทรวง ได้ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา18(2) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ
โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นซึ่งได้กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเต็มศักยภาพ การดาเนินการดังกล่าวให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554ค: 5)
ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้สาเร็จการศึกษามี
ความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด และสังคมต้องการ และสืบเนื่องจากการที่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายบทบาทการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็นหน่วยรับผิดชอบจัด และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้น หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตั้งแต่การวางแผนการดาเนินงาน และตรวจสอบผลการดาเนินงานตาม
ภาระรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด
ที่รับผิดชอบจานวน 10 โรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด 10 คน ครูและ
บุคลากรการศึกษาอื่น จานวน 150 คน โรงเรียนแต่ละแห่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน และ
จากการศึกษาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าจากการนิเทศ ติดตามที่
ผ่านมา พบว่าโรงเรียนบางแห่งมีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในยังไม่เป็นตามกรอบแบบแผน ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งทาให้เกิดความวิตกกังวลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา และจะส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาในอนาคต
จากสภาพดั งกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึ กษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาให้
สามารถดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ทาให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ตลอดจนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าแต่ละแห่งเพื่อเป็นแนวทางในการพั ฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกั บความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
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ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ ด้านการดาเนินงาน และด้านการรายงาน โดยจาแนกตามประสบการณ์การ
ทางานของบุคลากร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ประสบการณ์ในการทางานของบุคลากร
ขั้ น ตอนการด าเนิ น ประกั น คุ ณ ภาพ
ทางศึกษา คือ
ภายในสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา 3
1. ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี
ด้าน ได้จแัยก่
ภาพประกอบ
1
กรอบแนวคิ
ด
ในการวิ
2. ประสบการณ์ทางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
1. การดาเนินการด้านการเตรียมการ
2. การดาเนินการด้านการดาเนินงาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ
ษา หมายถึ
ง กระบวนการบริ
หารจัดการและ
3.กการด
าเนินการด้
านการรายงาน
การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาที่กระทาโดยบุคลากรภายในหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยการดาเนินงานตามขั้นตอนและแนวทางการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา 3 ด้ า น คื อ (ส านั ก คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 16)
1.1 ขั้นการเตรียมการ
1.1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร คือต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการประกั นคุณภาพ
ภายในให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งจัดหาเอกสารคู่มือให้แก่บุคลากร และการส่งเสริมการทางานเป็นทีม
และต้องพัฒนาความรู้ทักษะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ โดยเน้น
เนื้อหาการกาหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
1.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งควรจะประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรกาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
1.2 ขั้นการดาเนินงาน เป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง ซึ่ง
วงจรของเดมมิ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) โดยมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง
1.2.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) จะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายให้ชัดเจน จาก
4 มาตรฐาน กาหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุม (ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ) ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องการใช้
โดยจัดทามาตรฐานการศึกษากาหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน จาทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนการปฏิบัติงาน
รวมถึง การให้ค รู นั กเรีย น ผู้ป กครองและชุ มชนเข้า มามี ส่ว นร่ วมในการจัด ทามาตรฐานการศึ กษา แผนพั ฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1.2.2 การดาเนินการตามแผน (D) ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ ผู้บริหารควรให้การส่งเสริม
สนับสนุน ให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข โดยจัดทาระบบสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานในการดาเนินงาน
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จัดคู่มือการปฏิบัติงานและจัดระบบการทางานให้ ชัดเจน จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
ปฏิบัติ กากับ ติดตามการทางาน และให้การนิเทศ
1.2.3 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (C) โดยวางกรอบการประเมิน
มาตรฐานการศึ ก ษา สร้ า งเครื่ องมื อ การประเมิ น ตามมาตรฐานศึก ษา ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ นตั ว บ่ ง ชี้ ตาม
มาตรฐานการศึกษา ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายทั้งระดับรายบุคคล
และภาพรวมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และต้องสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษา
1.2.4 การนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง (A) สถานศึกษานาผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ แล้วดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในระยะต่อไป สาหรับ
งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
1.3 ขั้นการจัดทารายงาน เมื่อสถานศึกษาดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาเสร็จแล้วจะจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด
ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนตามความเหมาะสม
2. ประสบการณ์การทางาน หมายถึง ช่วงระยะเวลา ของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มบรรจุแต่งตั้งจนถึง ณ
วันที่ตอบแบบสอบถามของบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนท่าจีน
ก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
2.1 ประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี
2.2 ประสบการณ์ ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
3. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ดาเนินงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของกลุ่ มโรงเรียนท่า จีนก้ าวหน้า สัง กัดสานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
4. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
5. กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จานวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียน
วัดดงเกต โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ โรงเรียนท่าข้าม โรงเรียนบ้านหัวอ่าวและ
โรงเรียนบ้านบางประแดง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าจานวน 160 คน
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นข้าราชการ จานวน 120 คน
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบสารวจรายการ (check list )
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งคาถาม
ครอบคลุมเกี่ยวกับการดาเนินการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ ด้านการ
ดาเนินการ และด้านการรายงาน มีข้อคาถามจานวน 37 ข้อ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ ทฤษฎี แนวคิด
และหลักการ ตลอดจนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน นาฉบับร่างเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.8-1.0
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
3. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างในการวิจัย คือ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
จานวน 30 คน ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วนาไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อานวยการ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อขออนุญาต
แจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จานวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
เก็บทั้งหมดด้วยตนเอง
3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
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4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
4.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางคาบรรยาย
4.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีน
ก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า เฉลี่ย (  ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายพร้อมสรุปนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคา
บรรยาย แบ่งตามขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุลากรทางการศึกษากลุ่ มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า โดยจาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานที่มีต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย ทาการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบ t-test กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05
4.5 นาผลการวิเคราะห์ทางสถิติ มาแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ
แปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 101-103)
4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ค่าความเที่ยงตรง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
2. ค่าความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient)
สถิติพื้นฐาน
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  )
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ได้แก่
ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 10 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83 และประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2508

24 มีนาคม 2560

1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 3.78, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน
2. ผลการเปรี ย บเที ยบความคิด เห็ น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อการด าเนิ น งานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โดยจาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามขั้นตอนการ
ดาเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการดาเนินการ และขั้นตอนการรายงาน จากผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีน
ก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดไว้ใน
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 หมวด 1 ข้อ 5 ให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน ข้อ 7
สถานศึกษาต้องนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา หมวด 2 ข้อ 8 การประกันคุณภาพภายในที่กาหนดในส่วนนี้ ให้ใช้บังคับแก่การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554: 4)
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา พลสิม (2558) ทีศ่ ึกษาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์พล แก้วยม (2556) ทีศ่ ึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและเจตคติของบุคลากร และด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน และงานวิจัยของ มนต์ทยา ทองพูล (2550) วิจัยสภาพปัญหาการ
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ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่า มีการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สรุ ป ได้ ว่ า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษากลุ่ ม โรงเรี ย นท่ า จี น ก้ า วหน้ า ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ
ขั้นตอน กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่โรงเรียนพึงปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาเล็งเห็น
ความสาคัญของกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินการทุกขั้นตอนบรรลุผล
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยจาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 3 ด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรทุกคนต่างเล็งเห็นความสาคัญในการ
ดาเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาในทุ ก ภารกิ จ ของกระบวน เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งานบรรลุ ผลตาม
มาตรฐาน และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 หมวด 1 ข้อ 5
ให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วย
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อ 6 ให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อ สาธารณชน ข้อ 7 สถานศึกษา ต้องนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมวด 2 ข้อ 8 การประกันคุณภาพ
ภายในที่กาหนดในส่วนนี้ ให้ใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554ก: 13) นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย มหาโพธิ์ (2551) ได้
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกั นคุณภาพการศึกษา การวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครู พบว่า สภาพการบริหาร การประกันโอกาสการศึกษาของผู้บริหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารการประกันโอกาสการศึกษาของผู้บริหารตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนจาแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร ขนาดของโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการดาเนินการ และด้าน
การรายงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิงหา คงงาม (2549) ที่ได้ศึกษาการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน และอยู่ใน
ขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ มนต์
ทยา ทองพูล (2550) ทาการวิจัยสภาพปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางานและขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปได้ว่า การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติ โดยให้ดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ปกติ และต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณภาพของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัดเทียม
สถาบันอื่น สถานศึกษาจึงควรจัดปฏิบัติทุกภารกิจของกระบวนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะทาให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานที่มี
เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยในการดาเนินการตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นก็จะต้องมี
การประกันคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม
มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารโรงเรียนในด้านที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน 4 ด้านของ
สถานศึกษา หรือการบริหารงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้การ
ดาเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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NBUE115: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
THE TEACHERS’ SATISFACTION WITH BUDGET ADMINISTRATION IN
WANGKHODCHASARN SCHOOLS NETWORK FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT UNDER
PHRANAKHONSRIAYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
จิรัชญา พลเจียก 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยจาแนกตามเพศและระดับการศึกษา
วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 95 คน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพวังคชสาร ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ
ด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ และด้านการรายงานทางการเงิน
และผลการดาเนินงาน โดยนาไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.97
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98,
S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารทาง
การเงินและควบคุมงบประมาณ ( X = 4.13, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ( X =
4.05, S.D. = 0.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ ( X = 3.80, S.D. = 0.60)
2. ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของครูต่ อการบริหารงานงบประมาณ โดย
จาแนกตามเพศและระดับการศึกษา ซึ่งได้ผลดังนี้ 1) เพศที่ต่างกันของครูมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
งบประมาณไม่แตกต่างกัน และ 2) ระดับการศึกษาที่ต่างกันของครูมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณ
ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานงบประมาณ
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Abstract
The purposes of this study were; 1) to study teacher’s satisfaction with budget administration in
Wangkhodchasarn schools network for educational development under Phranakornsriayutthaya primary
educational service area office 1, and 2) to compare teacher’s satisfaction with budget administration in
Wangkhodchasarn schools network for educational development under Phranakornsriayutthaya primary
educational service area office 1, classified by gender and education level. The samples in this study
included 95 teachers teaching in Wangkhodchasarn Schools Network for Educational Development under
Phranakornsriayutthaya primary educational service area office 1. Instrument in the study was measure of
satisfaction with budget administration in Wangkhodchasarn schools network for educational development
used 4 topics included budget planning, the system procurement, financial management and budgetary
control, the financial and operating results. Bring to try out with the experimental group of 30 people for
Alpha Coefficient of Cronbach had the confidence as 0.97. Statistics used in analzing data were percentage,
mean, Standard Deviation, and t-test.
The Findings were as follows:
1. Overall teacher’s satisfaction with budget administration in Wangkhodchasarn schools
network for educational development under Phranakornsriayutthaya primary educational service area
office 1 was at a high level ( X = 3.98, S.D. = 0.56). When considering the side with the highest mean score
was financial management and budgetary control ( X = 4.13, S.D. = 0.62), subordinate was the system
procurement ( X = 4.05, S.D. = 0.61) and the lowest mean score was budget planning ( X = 3.80, S.D. =
0.60).
2. Gender and education level had no influence on the teachers’ satisfaction with budget
administration of school in the Wangkhodchasarn School Network.
Keywords: Satisfaction, Budget Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยน
เร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่คนในสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ได้กาหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นผลให้ภ ารกิจ อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของโรงเรียนปรับเปลี่ยนไป อีกทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวง
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กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ความเป็นนิติบุคคล
ของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะต้องดาเนินงานต่างๆ ภายใต้กรอบของอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและการบริหารงาน
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียนว่า การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอานาจให้โรงเรียนบริหารเอง
โดยตรงนั้น นับว่าเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารการศึกษา ซึ่งการบริหารงบประมาณจะเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนให้
การดาเนินงานตามภารกิจหลักและงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน สามารถดาเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า งบประมาณมีความสาคัญต่อการบริหารองค์กรทุกประเภท หากหน่วยงานหรือ
องค์กรใดมีความพร้อมและมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานในด้านอื่น ๆ
ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ยังประสบปัญหาหลายด้าน อันที่เกิดจากตัวบุคคล เช่น กรณีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านงบประมาณของสถานศึกษาได้รับการย้าย ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้เกิดจากการ
ทางานที่ไม่แล้วเสร็จและขาดความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ (ไอพี หะยีสาแม็ง. 2552: 2) นอกจากนั้นจากการายงานผล
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 พบว่า มีปัญหาในการบริหารงานงบประมาณและการเงินในสถานศึกษาที่ไม่เป็นระบบ ขาดแผนชัดเจน
ในการกาหนดทิศทางทางการบริหาร ไม่สามารถคานวณต้นทุน เพื่อนามาลงในแผนการจ่ายเงิน คาสั่งมอบหมายงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ การเงิน บัญชี พัสดุ ไม่ชัดเจน ไม่ทราบระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่จัดการ
ทาแผนการบารุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2.
2550: 3)
ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงบประมาณ เป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และจาก
ความสาคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีต่อกระบวนการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนว่า การบริหารงบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จของ
การบริหารการศึกษาในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยในฐานะที่มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทาและจัดใช้งบประมาณ
แบบใหม่ จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วังคชสาร ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อนาผลการวิจัยมาเป็น
แนวทางสาหรับผู้บริหารและครูของสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
อันส่งผลให้ด้านการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานที่เป็นไปตามระเบียบและคาสั่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ สู่การขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายในการจัดการบริหารการศึกษา
และบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของครู ต่ อ การบริ ห ารงานงบประมาณในโรงเรี ย นกลุ่ มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
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2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จาแนกตามเพศและ
ระดับการศึกษา
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกั ด
สานักงานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 95 คน ซึ่งได้จากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซีและมอร์แกน ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) (Krejcie; & Morgan. 1970; อ้างถึงใน ชุบรี
ม่วงกุ้ง. 2558: 6)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
1.2 ระดับการศึกษา
1.2.1 ปริญญาตรี
1.2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความยินดี ความสนใจ ความต้องการมีส่วนร่วม ตั้งใจ กระตือรือร้น
เป็นความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความมุ่งมั่น มีขวัญกาลังใจ มีความสนใจส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ
ของสถานศึกษา วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกากับดูแลการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี การจัดทางบประมาณ
ประจาปี จัดทาผลการใช้เงินตามแผนการปฏิบัติการ รายงานผลการใช้เงิน ควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง นิยาม
ความหมาย ดังนี้
การวางแผนงบประมาณ หมายถึง การดาเนินการจัดทากลยุทธ์โดยพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้ชัดเจน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกาหนดโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ จัดทาแผนงาน โครงการ กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและจัดทาแผนปฏิบัติการ
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ประจาปี มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การวางแผนบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายและมีมาตรฐานการวางแผน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ่งของหรือ
บริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว และราคาที่เหมาะสม วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาคู่มือ
และแนวทางปฏิบัติ การจัดความปลอดภัยในการเก็บรักษาหลักฐานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีการบริหารให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายตามที่ราชการกาหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ หมายถึง การดาเนินการเพื่อควบคุมงบประมาณ
ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ วางแผนการใช้จ่ายเงิน กากับการใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแผน และมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ วิเคราะห์ความคุ้มค่าเหมาะสมในการใช้จ่ายเงิน การจัดระบบการเงินให้
เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน หมายถึง การนาเสนอข้อมูลการเงินเพื่อแสดงฐานะและ
ผลการเงิน การรายงานผลการดาเนินงาน ติดตามผลงบประมาณและการประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อแสดง
ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงิน มีการแสดงรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนด
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีจานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุ
อร่ามอุปถัมภ์) โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียนวัดบ้านช้าง โรงเรียนมุสลิม
บารุง โรงเรียนวัดสุคันธาราม โรงเรียนบ้านสร้าง (สาริต ภู่เงินอนุสรณ์) และโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรนุสรณ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความความพึงพอใจ ของครูต่อการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตาม
การบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 58) ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษา 4 ด้าน โดยแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคลของครู ได้แก่
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร
จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
4. การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร จานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร ปีการศึกษา
2559 จานวน 95 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัดความพึงพอใจ แบ่งเป็น
2 ข้อ ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งเป็น
4 ด้าน ให้เลือกตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย
4. นาแบบวั ดความพึง พอใจที่ สร้า งขึ้น เสนออาจารย์ ที่ป รึกษา เพื่อ ตรวจสอบความถูก ต้อ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
0.80-1.00
5. นาแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน จากนั้นนามาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. นาแบบวัดความพึงพอใจไปดาเนินการเก็บข้อมูลกับครูในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบวัดความพึงพอใจจากครูที่ตอบแบบวัดความพึงพอใจด้วยตนเอง จานวน
100 ฉบับ เก็บกลับมาได้ จานวน 95 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95
4. นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ
ในการวิจัย ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
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3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
การบริหารงานงบประมาณ
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3. การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ
4. การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน
โดยรวม

X

3.80
4.05
4.13
3.96
3.98

S.D.
0.60
0.61
0.62
0.59
0.56

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.98, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารทางการเงิน
และควบคุมงบประมาณ ( X = 4.13, S.D. = 0.62) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ
( X = 3.80, S.D. = 0.60)
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลัก ษณะส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของ
ครูต่อการบริหารงานงบประมาณ โดยจาแนกตามเพศและระดับการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี

n

การบริหารงานงบประมาณ
S.D.
t
X

sig.

19
76

3.98
3.98

0.56
0.56

-0.04

.97

80
15

4.01
3.85

0.58
0.38

1.09

.28
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จากตาราง 2 สรุปได้ว่า ครูที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณ
ในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบประเด็นที่
น่าสนใจ ผู้วิจัยนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูฝ่ายบริหารงบประมาณมีบทบาทหน้าที่ในด้านการบริหารงบประมาณมากขึ้นในฐานะ
ที่โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ในการดาเนินงานการบริหารงบประมาณได้อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ ด้วยการมีส่วนร่วมในการทางานอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการบริหารงานงบประมาณ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวิสณีย์ ลอมา (2557: บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรื่ อ ง การบริ หารงบประมาณแบบมุ่ งเน้ นผลงานของสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 พบว่า ระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านการวางแผนงบประมาณ มีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการวิจัยเป็น เช่นนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นความสาคัญของการวางแผนงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เป็นอยู่
และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยข้อมูลกลางในการ
บริหารงานขององค์กร ใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ และสนองตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระเบียบการบริหาร
งบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุบรี ม่วงกุ้ง (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ สถานศึกษามีการกาหนดแผนงาน โครงการ แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกด้าน
1.2 ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูฝ่ายงานบริหารงบประมาณ มีการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดาเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ มีราคาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย สุนนท์นาม (2554:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 พบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียน ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ทั้งในภาพรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
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1.3 ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายงานบริหารงบประมาณ มีการจัดระบบบริหารทางการเงินที่ดี โดยให้
ความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนในการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา รวมทั้งการนิเทศติดตามแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริตา
ศุภการกาจร, อัมเรศ เนตาสิทธิ์ และสุรพล บัวพิมพ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบว่า ด้านการบริหาร
ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ
1.4 ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ พบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายงานบริหารงบประมาณ ตระหนั กถึงความสาคัญของการรายงานทางการเงินและ
ผลการดาเนินงาน อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรกาญจน์
สุขสดเขียว (2556: 107) ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9 พบว่า ด้านการรายงานทางการเงินและผลดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของครูต่ อ การบริห ารงบประมาณในโรงเรีย นกลุ่ม พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยจาแนกตาม
เพศและระดับการศึกษา
2.1 ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะ ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยวสันต์ ศรีคาแหง (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สร้อยวสันต์ ศรีคาแหง (2553:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการวางแผนและจัดทางบประมาณประจาปี เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจอันจะนาไปสู่การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. ผู้บริหารควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและทั่วถึง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ด้านการวางแผนงบประมาณของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและรูปแบบในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
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NBUE116: ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
THE OPINION OF CONDITIONS AND PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF
THE THACHIN KAONA SCHOOL GROUP IN NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA 2
จุฑามาศ สุปรีย์รัตนา *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.08,  =
0.33) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มากทุกด้านโดย ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.16,
 = 0.43) และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ = 4.03,  = 0.29)
2. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมมีอยู่ในระดับน้อย (µ = 1.98,  = 0.03) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า น้อยทุกด้านโดยด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 2.00,
 = 0.01) และด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ = 1.97,
= 0.08)
คาสาคัญ: การบริหารงานวิชาการ
Abstract
This research aims to study the perspectives of government teachers on academic
administration situation and problems from group of thachin a KaoNa school, that is affiliate with the
primary educational service area office 2, Nakhon Pathom. The samples are 120 educational officers.
Rating scale questionnaire the Opinion of Conditions and Problems of Academic Administration of the
Thachin Kaona School Group In Nakhonpathom Primary Educational Service Area 2.was used to gather
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the information. The reliability value of this questionnaire is 0.98. The information analysis techniques are
average, standard deviation.
The results are as follow;
1. Overall, the perspectives of government teachers on academic administration situation
is in the “Agree” level (µ = 4.08,  = 0.33). When considering in each approaches; found that, all of them
is in the “Agree” level. The highest score is “Function Personalization” (µ = 4.16,  = 0.43), and the
lowest score is “Learning Evaluation and Measurements” (µ = 4.03,  = 0.29).
2. Overall, the perspectives of government teachers on academic administration
problems from group of Tha Jeen Kao Nah schools, that is affiliate with the primary educational service
area office 2, Nakhon Pathom, is in the “Disagree” level (µ = 1.98,  = 0.03). When considering in each
approaches; found that, all of them is in the “Disagree” level. The highest score is “Learning Evaluation
and Measurements” (µ = 2.00,  = 0.01), and the lowest score is “Academic Administration according to
the Objective Curriculum” (µ = 1.97,  = 0.08).
Keywords: Academic Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2557 ของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
พบว่า มีผลคะแนนการสอบอยู่ในระดับต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็ น ด่า นแรกของการพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ได้ ม าตรฐานและคุ ณภาพการบริ หารจั ด การของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา
จะประสบผลสาเร็จได้อย่างดีนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายผู้นานั้นถือว่ามีความสาคัญเป็น
อย่ า งยิ่ ง ต่ อการมี ส่ว นร่ว มของผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิน งานทุ ก ประเภทสถานศึ ก ษาหรื อสถานประกอบการใด
ถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นาแล้วย่อมไม่สามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จและเป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะการ
บริหารจัดการในงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการดาเนินงานของโรงเรียนผู้บริหารต้องเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
ด้วย ถ้าโรงเรียนสอนวิชาการได้ดีฝึกหัดให้รู้จักหน้าที่และความเป็นพลเมืองดีให้ได้ผลจริงๆ พร้อมทั้งอบรมให้เข้าใจใน
ศาสนาด้วยก็นับว่าให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างครบถ้วน
งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพซึ่ง ขึ้นอยู่ กับงานวิช าการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็ นกิ จกรรมการจั ดการเกี่ยวกับงานด้า นหลัก สูตรการน า
หลักสูตรไปใช้แบบเรียนงานการเรียนการสอนงานสื่อการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลงานห้องสมุดงาน
นิเทศการศึกษางานวางแผนการศึ กษาและงานประชุม อบรมทางวิชาการทั้ง นี้ เพื่ อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี คุณภาพ
มีความรู้มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามที่ต้องการ บรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ กาหนดไว้ นาความรู้ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตต่อไปได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นซึ่งจาเป็นต้องปฏิบัติให้มีความชัดเจนและมีความ
แข็งแกร่งและเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
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ดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญ ทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร
จัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ในความเป็ น ผู้ น ารู้ เ ท่ า ทั น เหตุ ก ารณ์ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดเวลาโดยสามารถนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน การบริหารเป็นทีมที่มี
ศักยภาพ จะผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียน ให้ความร่วมมือประกอบกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจ และรักที่จะทา
เพื่อผลผลิตที่ออกมาจะดีเยี่ยมดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 120 คน โดยใช้ทั้งประชากร
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 ข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน คือ
1.1.1 ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 10 ปี
1.1.2 ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอน 9 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2.2 ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่
2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
2.4 ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้
2.5 ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
2.6 ด้านการจัดการเรียนรู้
2.7 ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.8 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน
2.9 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
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นิยามศัพท์เฉพาะ
งานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานทุกชนิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครูหรือนักเรียนมี 9 ด้าน คือ
1. การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหมายถึ งการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้แก่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้การนิเทศ
การศึกษาการแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมความรู้ทางด้าน
วิชาการแก่ชุมชนการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2. การจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่หมายถึง บุคคลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของกลุ่มโรงเรียนท่า
จีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต้องมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
บุคลากรจะเป็นหลักถึงความสาเร็จของงานได้ การจัดบุคลากรเข้าทางานในหน้าที่ต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความ
ถนัด ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
3. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึ กษา หมายถึงการส่งเสริมให้ บุคลากรในกลุ่ม โรงเรียนท่าจี น
ก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทาให้เกิด
ทักษะความชานาญ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษานั้นควรมุ่งพัฒนา
ครู ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้การศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่การงานและครูได้พัฒนาตนเองให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
4. การจั ด สื่ อ การเรี ย นรู้ ห มายถึ ง การน าเอาแนวคิ ด วิ ธี ก ารใหม่ ๆ เครื่ อ งมื อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ ทาให้การเรียนการสอน
ระหว่างครูกับนักเรียน มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเข้าใจง่ายประหยัด
เวลา
5. การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรู้จะบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่วางไว้ได้ จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ และฝ่ายธุรการ ให้เข้ามามีบทบาท
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
6. การจัดการเรียนรู้หมายถึงการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครูการควบคุม
กากับให้การจัดตารางสอนของครูเป็นไปตามความเหมาะสมของครู ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการดาเนินการวางแผน
และกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลร่วมกับครูและฝ่ายวิชาการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ครูเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร
7. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และที่สาคัญได้รับการพัฒนาตามความถนัด และความสนใจ
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8. การวัดและประเมินผลการเรียนหมายถึงกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็น
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทาให้ทราบพื้นความรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียน เป็นการ
ตัดสินใจว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด
9. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การสารวจความต้องการการวางแผน การ
สนับสนุนและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาชุมชนมีส่วนสาคัญในการพัฒนา
โรงเรียน ชุมชนที่ดีมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
ความคิดเห็นสภาพการดาเนินงานวิชาการ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของข้าราชการ
ครูที่มีต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า การดาเนินงานที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการจริง หรือ ผลที่เกิดขึ้นจริง
ปัญหาการดาเนินงานวิชาการ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวัง หรือ ผลที่ต้องการให้เกิด
กับสิ่งที่เป็นปัญหาทางานวิชาการจริง หรือ ผลที่เกิดขึ้นจริง
ข้าราชการครู หมายถึงบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานสอน จานวน 120 คน โรงเรียนกลุ่ม
ท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า หมายถึง กลุ่มโรงเรียนที่มีจานวน 10 โรงเรียน เป็นสถานที่ที่ให้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.
2545 พ.ศ. 2551 มีการจัดการเรียนสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ดงเกตุ, โรงเรียนวัดเชิงเลน, โรงเรียนวัดสรรเพชญ, โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์, โรงเรียนบ้านคลองลัด
อ้อมใหญ่, โรงเรียนบ้านบางม่วง, โรงเรียนหัวอ่าว, โรงเรียนบ้านบางประแดงและโรงเรียนวัดบางช้างใต้ เป็นโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตั้งอยู่ใน อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในทางปฏิบัติแล้วสาหรับ
สถานศึกษาในโรงเรียนขอยึดตามแนวทางของกรมวิชาการ
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี
2. ประสบการณ์ทางานตัง้ แต่ 10 ปี ขึ้นไป

ความคิดเห็นของข้าราชการครูตอ่ สภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการกลุม่ โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2ตามแนวทางของกรมวิชาการ
รายละเอียดของงานวิชาการแต่ละด้าน มีดงั นี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่
3. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
4. ด้านการจัดสื่อสารการจัดการเรียนรู้
5. ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
6. ด้านการจัดการเรียนรู้
7. ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
8. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน
9. ด้านการให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร ซึ่งได้แก่ ข้าราชการครูของกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าจานวนทั้งสิ้น 120 คน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
เนื่องจากจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างไม่มาก จึงศึกษากับประชากรทั้งหมด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจั ย เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด
และหลักการที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 สร้างแบบสอบถาม ตามลักษณะของเครื่องมือที่กาหนดใน
9 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ การ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การจัดสื่อการเรียนรู้ การจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
2. นาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะเป็นข้อ
คาถามแบบเลือกตอบ (Check Lists) จะมีคาตอบให้กาเครื่องหมาย  ลงใน ( )
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งคาถามครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ โดยกาเครื่องหมาย  ลงในแบบสอบถาม ตามระดับความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงาน ซึ่ง
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงานมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงานมาก
3 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงานปานกลาง
2 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงานน้อย
1 หมายถึง สภาพและปัญหาการดาเนินงานน้อยที่สุด
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. เสนอร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ทาการตรวจสอบ เพื่อให้ได้คาถามที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับงานวิชาการ 9 ด้าน
2. นาแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00
3. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟา () โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ทางสถิติมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.98
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผู้ เชี่ย วชาญเสนอแนะและจัด พิมพ์ แบบสอบถามที่ผ่า นการ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อนาไปใช้จริงกับประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่วมมือจากผู้อานวยการ
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ ครู จานวน 120 ฉบับ โดยส่ง และรับคืนด้วย
ตนเองทั้งหมด แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนด
3. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าความเที่ยงตรง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
2. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)
โดยใช้สูตรคานวณค่าสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
โดยรวมและแต่ละรายการแยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน ทั้ง 9 ด้าน โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
(ประคอง กรรณสูตร. 2542: 204) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการดาเนินงานในระดับมากที่สุด
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3.50 – 4.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการดาเนินงานในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการดาเนินงานในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการดาเนินงานในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีสภาพและปัญหาการดาเนินงานในระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพการบริหารงานวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(µ = 4.08) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มากทุกด้านโดย ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ =
4.16) และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ = 4.03)
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าความคิดเห็นของข้ าราชการครูต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่ม
โรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย (µ = 1.98) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า น้อยทุกด้านโดยด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (µ = 4.16) และด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ =
1.97)
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียน
ท่าจีนก้าวหน้ามีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยรวม
พบว่ ามี สภาพการบริห ารงานวิ ชาการ อยู่ใ นระดั บมากและปั ญหาอยู่ใ นระดับ น้อ ย ทั้ง นี้อ าจเนื่ องมาจากมี การ
ดาเนินการในโรงเรียนใน 9 ด้านซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานอาจเนื่องมาจากมีการอภิปรายดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และ ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะครูในโรงเรียน มีความพร้อม และมีความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรเป็นอย่างดี
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะครูของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้ามีความพร้อม และมีความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมล ภู่ประเสริฐ (2545) ได้ทาการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา พบว่า ครูมีภารกิจงานในการเรียนการสอนมาก จึงทาให้ไม่มี
เวลาผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนและเตรียมการสอน ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการบริหารหลักสูตรของ
โรงเรียนและมีงบประมาณที่จากัด
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2. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความชัดเจนในการ
ระบุหน้าที่ จะทาให้งานขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อ ปั ญหาการบริ ห ารงานวิ ชาการ ด้ านการจั ดบุ ค ลากรตรงตามหน้ าที่ โดยรวมอยู่ใ นระดั บน้ อ ย สอดคล้อ งกั บ
สานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (2553) กล่าวว่า การจัดครูประจาวิชาให้เหมาะสมนั้น ควรคานึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัดจะทาให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี สามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายได้
3. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก การพัฒนาด้านนี้
มีความสาคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยส่งเสริมครูในการสอน และเป็นขวัญและกาลังใจในการส่งเสริม
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เพราะ
ทางภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยจัดการอบรม การสัมมนาให้ความรู้เพื่อครูนาไป
พัฒนาตนเองได้
4. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับกุลนาถ อัจฉริยะ
สงคราม (2554) พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีระดับ
ปฏิบัติมาก
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชุมศรี ไพบูลย์กุลกร (2549) พบว่า ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ประการหนึ่ง คือ ครูขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงวัสดุท้องถิ่นมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วย งานวิจัยของ นันทะ ศรีเจริญโชติ
(2551) พบว่า ปัญหาคือขาดสื่อต้นแบบ และเครื่องมือใช้ในการผลิตสื่อ สื่อที่ผลิตได้จึงไม่ถาวร และครูใช้เวลาในการ
ผลิตน้อยเกินไป
5. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพบริหารการงานวิชาการ ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นการส่งเสริม
การสอนของครู เป็นสถานที่ครูและนักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในส่วนที่ไม่อยู่ในบทเรียน เพื่อการเรียนการ
สอน และเป็นสถานที่นักเรียนแสวงหาความรู้ทั้งจากที่ครูมอบหมายและความรู้ด้านอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ รวมทั้งเป็น
สถานที่ปลูกฝังให้รักการอ่านหนังสือ
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
6. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2532

24 มีนาคม 2560

พิทักษ์ อักษรศิลป์ (2554) ที่ว่ามีการจัดกิจกรรมบูรณาการทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสานึกต่อ
สังคมและเกิดทักษะกระบวนการ กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและความถนัด จัดกิจกรรม
เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเรียนรู้และนากระบวนการไปใช้ได้จริง กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียนให้ค้นพบและเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการปฏิบัติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เ รีย นเรีย นรู้จ ากสื่อ การเรี ยนรู้ที่ หลากหลาย รวมถึง แหล่ง เรีย นรู้ ที่สามารถจัด หาได้ ใ นท้ องถิ่น อยู่ ใ นระดั บมาก
จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล ความสามารถพิเศษ ครูนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เข้ามาทาการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนเน้นวิจัยในชั้นเรียน
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ ทรงยศ แก้วมงคล
(2553) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้มีความรู้มีทักษะในการร่วมกิจกรรม และมีความรู้ความสามารถร่วมเป็นที่ปรึกษา
กิจกรรมและการจัดกิจกรรมสร้างวินัย จิตสานึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมและปัญหาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือก
เรียนเป็นภาคเรียน
7. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดั บมาก ซึ่งถือว่ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นเรื่องสาคัญต่อผลการเรียนและความสาเร็จของการบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จาเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทั้งผู้บริหารและครูจะมีการวางแผนดาเนินการและกาหนด
กิจกรรมไว้ล่วงหน้าในอันจะช่วยให้กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีลักษณะบริหารแบบมีส่วนร่วมได้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แม้ปัญหาการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะมีอยู่ในระดับน้อยแต่ปัญหาเหล่านั้นจาเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขตั้งแต่ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน ผู้ปกครองต้องมาร่วมมือดาเนินการ
8. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
วิท ยา นุ่ม โฉม (2554) กล่ า วว่ า การวั ดผลประเมิน ผล ต้ องหลากหลาย เช่ น การสั งเกต การตรวจผลงาน การ
สัมภาษณ์ การทาแบบทดสอบให้ทาตามความเหมาะสม ส่วนสภาพเกี่ยวกับโรงเรียนที่จัดอบรมครูเ กี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนและส่งเสริมให้ครูสร้างและปรับปรุงแบบทดสอบในการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมิ นผลการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ที่กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการเรียนการ
สอนของครูและปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน ปรับปรุงระบบการบริหารสถานศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา
9. ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ (2554) ที่ว่าการจัดกิจกรรม เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเรียนรู้และนา
กระบวนการไปใช้ได้จริง กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียนสร้างผลงานจากการปฏิบัติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้จากการใช้สื่อ
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การเรียนรู้อย่างหลากหลาย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก จัดกิจกรรมส่ง เสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล ความสามารถพิเศษ ครูนาภูมิปัญหาท้องถิ่น
เข้ามาทาการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งเป็น
โอกาสในการให้ตัวแทนชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อผลสาเร็จที่ลงสู่การพัฒนา
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องของการเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการ
นาทฤษฎีที่ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรแนวทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและงาน
วิชาการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเลือกใช้แนวทางทฤษฎีที่เหมาะสมแก่การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษานั้นๆ
2. ควรศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องของการจัดการเวลาและการเลือกใช้วัสดุในการผลิตสื่อ
การสอนรวมถึงการระดมสมองในการช่วยจัดการบริหารหลักสูตรให้เหมาะสม
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NBUE117: ความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านใน
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
THE PERSPECTIVES OF TEACHERS ON WORK MOTIVATION COMPOSITION IN
SURAO LAT BUA KHAO SCHOOL, SAPHAN SOONG DISTRICT OFFICE, DEPARTMENT
OF EDUCATION BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ดาราพร บังอร 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาเพชร ภูริปริญญา
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 40 คน และทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสุเหร่ าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 ทาการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก และมี 1 ด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุดและเมื่อเรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านความสาเร็จในชีวติ (  = 4.52)
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน (  = 4.47) ด้านการยอมรับนับถือ (  = 4.46) ส่วนด้านที่มีคะแนน
น้อยที่สุด คือ ด้าน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (  = 4.19)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่า
ลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและจาแนกตามอายุ
2.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่ าลาด
บัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่า ลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้านปัจจัยกายภาพ นอกนั้นไม่แตกต่าง ความคิดเห็น จาแนกตามอายุ ครูที่
มีอายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกต่างจากครูที่มีอายุ 31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคิดเห็น/องค์ประกอบแรงจูงใจ/การปฏิบัติงาน
Abstract
The research aims to study teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao
islamic school, Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan
Administration, categorized by personal qualities. The population is the 40 teachers working at Lad Bua
Khao islamic school, Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan
Administration, with 36 of them used as sample. Research tool is a questionnaire on teachers’ opinion of
motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, Saphan Soong District Office, Department
of Education Bangkok Metropolitan Administration, consists of 2 parts: Personal Information and opinion
of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, Saphan Soong District Office,
Department of Education Bangkok Metropolitan Administration. All 6 education objectives have reliability
value of .96. The data is collected and analyzed using a computer program and descriptive statistics
such as percentage, average, and Standard Deviation.
The results are
1. Teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school, Saphan
Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration, overall is high.
When considered individually, 5 objectives are rated high and 1 is rated very high. When sorted from
least to most, the top 3 are life success (  = 4.52) Career advancement (  = 4.47) Respect (  =
4.46) and the lowest rated is job description (  = 4.19)
2. Comparison of teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic
school, Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration,
categorized by gender and age:
2.1 Teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school,
Saphan Soong District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration has no
difference when categorized by gender, and when individually considered, all objectives do not have
statistically significant differences at .05.
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2.2 Teachers’ opinion of motivation factors to operate in Lad Bua Khao islamic school,
Saphan Sung District Office, Department of Education Bangkok Metropolitan Administration, when
categorized by age, have statistically significant differences both overall and individually at .05. Is Scope
of Practice, Career advancement, job decription, Physical factors opinion of motivation by age teachers
are 30 year old and below differences job description otherwise different by age teachers under 31-50
year and over 50 year significant indifferences at .05.
Keywords: Perspectives, Motivation, Composition
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิบัติระดับสถานศึกษาเท่านั้น ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของคนทั้งประเทศ
ให้ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ ผลการวิจัยจากหลายแห่งเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยการปรับปรุงหน่วยงาน
ระดับสูงที่มีอานาจเหนือสถานศึกษากับไม่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน ในทางตรงกันข้ามการปรับปรุงการบริหาร
ระดับสถานศึกษาในทางกลับกันกับมีผลต่อความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน
ในทุกลาดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรจึงมีผลต่อความสาเร็จของงานและองค์กรรวม อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความสุขของผู้ทางานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กรไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานก็เป็นมูลเหตุที่ทาให้ผลงานและผลการปฏิบัติงานต่าคุณภาพของงานลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามหาก
องค์กรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานคุณภาพงานก็จะมี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากหน่วยงานใดได้เห็นความสาคัญของการสร้างแรงจูง ใจและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของตนและมีความเข้าใจองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือ
ตามเวลาจะช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติง านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ (ณัทฐา กรีหิรัญ.
2550: 21)
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง มีจานวนข้าราชการครู จานวน 40 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจานวน 36 คน
จากการรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง ปี พ.ศ. 2558
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ทุกช่วงชั้นค่อนข้างต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในด้านบุคลากรเห็นว่ามีการปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ
บุคลากรมีความศรัทธาและอุทิศเวลาต่อการศึกษาค่อนข้างต่า ทั้งนี้เกิดจากบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนสุ เหร่าลาดบัว
ขาว ขาดขวัญ กาลังใจ และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ของครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้พิจารณานาผลการศึกษานี้ไปใช้เป็น
แนวทางการบริหารงาน อันจะส่งผลดีต่อการดาเนินงานของโรงเรียนต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
สุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและอายุ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนสุเหร่ าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพาน
สูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย โดยการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
1.2 อายุ
1.2.1 30 ปี หรือน้อยกว่า
1.2.2 31-50 ปี
1.2.3 มากกว่า 50 ปี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู 6 ด้านประกอบไปด้วย ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ด้านปัจจัยกายภาพ ด้านความสาเร็จในชีวิต
นิยามศัพท์เฉพาะ
องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ที่ทาให้
บุคคลมี ความรู้สึกที่ดีต่องานที่ทารวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถทาให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด องค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานสอนของครูตรงกับความรู้ความสามารถ ความสนใจและความ
ถนัด เป็นงานที่ท้าทายให้อยากทางาน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เพื่อนร่วมงาน
ด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ครูได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้รับกาลังใจจากผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จ และได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จ
ของโรงเรียน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การที่ครูได้รับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การมีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นรวมทั้งการมีโอกาสเข้ารับการอบรม
ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน
ด้านปัจจัย หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ในการทางาน สภาพห้องเรียน สภาพอาคารเรียน สวัสดิการ
ด้านความสาเร็จในชีวิต หมายถึง การที่ครูสามารถสอนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ทาให้เกิดกาลังใจในการทางานและส่งผล ถึงความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานด้วย
ความคิดเห็น หมายถึง ระดับความรู้สึกที่มีต่อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานวัดจาก
คะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม
ครู หมายถึง ข้าราชการครูซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ใน
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง ในปีการศึกษา 2559
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.2.1 30 ปีหรือน้อยกว่า
2.2.2 31-50 ปี
2.2.3 มากกว่า 50 ปี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูใน 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านการยอมรับนับถือ
4. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
5. ด้านปัจจัยกายภาพ
6. ด้านความสาเร็จในชีวิต

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้เ ป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่ อง ความคิดเห็ นของครูเกี่ยวกั บ
องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัว แบบสอบถาม ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะเป็นคาถามแบบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยกาหนด
คะแนน 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้า ตารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อนามาจัดทานิยามศัพท์ เฉพาะและ
นานิยามศัพท์เฉพาะมาเป็นแนวทางในการสร้างข้อคาถาม
4. พัฒนาแบบสอบถามใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แนะนาไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ได้ค่า IOC ตั่งแต่ 0.6 – 1.0 แล้วนาไปจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ครู โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง จานวน 30 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้
สถิติในการวิจัย ดังนี้
1. ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ค่า t-test
5. ค่า F test
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สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
สานักงานเขตสะพานสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.37) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ า อยู่ในระดับมาก
และมี 1 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความสาเร็จในชีวิต
2. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 6 ด้านของครูโรงเรียนสุเหร่า
ลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 6 ด้านของ
ครูโรงเรี ยนสุเ หร่ าลาดบั วขาว สานั กงานเขตสะพานสู งกับ อายุ พบว่า อายุที่ ต่า งกั น มีแ รงจูงในการปฏิ บั ติ งาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของอายุดังตาราง 1-4
ตาราง 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติของครู โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามอายุ
องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า
2. 31-50 ปี
3. มากกว่า 50 ปี



3.82
3.69
3.55

30 ปี หรือน้อยกว่า
3.82
-

31-50 ปี
3.69
.56
-

มากกว่า 50 ปี
3.55
.41
.18
-

จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบั ติ
ครูอายุ 31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ
ของครู โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
อายุ
องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า
2. 31-50 ปี
3. มากกว่า 50 ปี



3.82
3.69
3.55

30 ปี หรือน้อยกว่า
3.82
-

31-50 ปี
3.69
.76
-

มากกว่า 50 ปี
3.55
.71
.20
-
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จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ ครูอายุ
31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ตาราง 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงานของครู โรงเรีย นสุเหร่าลาดบั วขาว สานักงานเขตสะพานสูง สั งกัดสานัก การศึกษา
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า
2. 31-50 ปี
3. มากกว่า 50 ปี



3.82
3.69
3.55

30 ปี หรือน้อยกว่า
3.82
-

31-50 ปี
3.69
.86
-

มากกว่า 50 ปี
3.55
.75
.20
-

จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ครูอายุ 31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ 30 ปี หรือ
น้อยกว่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยกายภาพ
ของครู โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
อายุ
องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. 30 ปี หรือน้อยกว่า
2. 31-50 ปี
3. มากกว่า 50 ปี



3.82
3.69
3.55

30 ปี หรือน้อยกว่า
3.82
-

31-50 ปี
3.69
.86
-

มากกว่า 50 ปี
3.55
.75
.20
-

จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านปัจจัยกายภาพ ครูอายุ
31-50 ปี และมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านนี้ดีกว่าครู อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่า ลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยกายภาพ และความสาเร็จในชีวิต
มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับองค์ประกอบแรงของจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
สุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใน 6 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นสุ เ หร่ า ลาดบั ว ขาว สานั ก งานเขตสะพานสู ง สั ง กั ด สานั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปฏิบัติงานการสอนหลาย
ระดับชั้นอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิ จัยเป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานการสอนหลาย
ระดับชั้นเป็นการพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการ
เรีย นรู้ ของครู ผู้สอน เป็น การกระตุ้ นการเรีย นรู้เ รื่อ งต่ างๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้ องกั บงานวิ จัย ของ ปกภณ
จันทศาสตร์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของ
พนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว-จตุจักร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลในด้าน
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อความผูกพันกับองค์กร ส่วนในด้านรายได้ไม่
มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านลักษณะงานในด้านความอิสระในการ
ทางาน และความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผลต่อความผูกพันกับองค์กร ส่วนในด้านความเข้าใจใน
การทางาน ความหลากหลายในการทางาน ความท้าทายในการทางานและงานที่ทาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นไม่มี
ผลต่อความผูกพันกับองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานโดยประสานกับผู้บริหาร
โดยตรงอยู่ในระดั บมากที่สุด สาเหตุ ของผลการวิจัยเป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติง านโดยประสานกั บ
ผู้บริหารโดยตรงเป็นการบริหารงานที่ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสาคัญต่อความสาเร็จของงานอย่าง
ยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส นาราช (2555: 9) ได้ทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาด้านความรับผิดชอบ
โดยใช้แ บบตารางการส่ง งาน พบว่า ผลการพั ฒนาความรับ ผิดชอบในการส่ง ใบงานและส่ งแบบฝึ ก หัดท้ ายบท
มีนักศึกษาจานวน 12 คน สามารถพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้แบบตารางการส่งงานคิดเป็นร้อยละ 85.72 แสดงว่า
สามารถพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาได้โดยการใช้แบบตารางการส่งงาน
1.3 ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นสุ เ หร่ า ลาดบั ว ขาว สานั ก งานเขตสะพานสู ง สั ง กั ด สานั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การได้รับใบประกาศ
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร เมื่อผลปฏิบัติงานสาเร็จเสร็จสิ้นลง และการได้รั บการคัดเลือกจากโรงเรียนให้เป็นบุคลากรแกน
นาด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากความต้องการได้รับความรักและ
การให้ความรักแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและทาให้บุคคลเกิดความ พึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภิญญา
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กาลสังข์ (2553) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตประเวศ ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชกา
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตประเวศ ด้านการยอมรับนับถืออยู่ที่ระดับมาก กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับ
ความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะ
ที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others)
1.4 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมี
โอกาสได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากความต้องการ
การยกย่องบวกด้วยความต้องการประสบความสาเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของ มาสโลว์ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้
พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการพิ จารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง สอดคล้องกับรายงานของ มงคล
โพธิ์แสง (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร:
กรณีศึกษาสถานีตารวจนครบาลปทุมวัน ผลการวิจัยพบว่าระดับแรงจูงใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
สถานีตารวจนครบาลปทุมวันด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านปัจจัยกายภาพ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพอเพียงและความสะดวกของ
วัสดุครุภัณฑ์สานักงานอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากความพอเพียงและ
ความสะดวกของวัสดุครุภัณฑ์สานักงานเป็นการเสริมแรงตามพื้นฐานของการทางานให้สามารถกระทากิจกรรมต่างๆ
ได้ตามเป้าหมาย ดังที่ Human Today (2552: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านกายภาพ เป็นแนวความคิดด้าน
ความต้องการที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์จะขาดแคลนไม่ได้ ได้แก่ ความต้องการปัจจัย 4 และการทาให้
มนุษย์มีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือ การพักผ่อนและการสืบพันธุ์ และกิจกรรมอื่นๆ ถ้าหากมนุษย์ยังขาดสิ่งเหล่านี้ความ
ต้องการ ระดับอื่ นก็ยัง ไม่เ กินสอดคล้อ งกับงานวิจั ยของ ศาสตรา ศรี วะรมย์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อ งปัจจั ยทาง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในการเข้าใช้งาน
ภายในอาคารเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านความสาเร็จในชีวิต พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นสุ เ หร่ า ลาดบั ว ขาว สานั ก งานเขตสะพานสู ง สั ง กั ด สานั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีคุณภาพชีวิตและครอบครัว
ที่ดีจากการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุของผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการมีคุณภาพชีวิต
และครอบครัวที่ดีจากการประกอบอาชีพอยู่ในระดับที่ดีนั้นคือ แรงจูงใจสาคัญในการที่จะกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความรู้ความสามารถที่ สอดคล้องกับ วีรยุทธ โสภี (2554) กล่าวว่าจากงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร: กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร สถานีตารวจทางด่วนขั้นที่ 1ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3
ผลงานวิจัยพบว่า ในด้านความสาเร็จในงานอยู่ที่ระดับมาก โดยค่าต่าสุด คือ โอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
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และวิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและอายุ
2.1 จาแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่ แ ตกต่ างกั น เมื่ อพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ทุ ก ด้ า น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใจในการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเสมอภาคกั น ทั้งเรื่องรายได้ของครูที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากผู้บังคับบัญชาจึงทาให้ครูทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปกภณ จันทศาสตร์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านลักษณะงาน
และแรงจู ง ใจที่ มี ผลต่ อ ความผู ก พั น กั บ องค์ ก รของพนั ก งานเอกชนระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในเขตลาดพร้ า ว-จตุ จั ก ร
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
2.2 จาแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้านปัจจัยกายภาพ นอกนั้นไม่แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเสริมสร้างขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมนั้น ผู้บริหารอาจคานึงถึงอายุของครูผู้ปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากโรงเรียนนั้นยังมี
ครูที่มีอายุน้อยอีกมาก ทางคณะผู้บริหารต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความรู้ที่มากขึ้น จึงได้สนับสนุน
และส่งเสริมครูที่มีอายุน้อยให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการศึกษาต่อในที่สูงขึ้ น ส่วนครูที่มีอายุมากก็จะได้รับการ
ยอมรับในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมากกว่าครูผู้ปฏิบัติงานอายุน้อย จึงทาให้
ครูอายุน้อยและอายุมาก มีขวัญกาลังใจที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ โสภณ พงศ์สุพพัต (2549) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จาแนกตามอายุเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วแรงจูงใจในการ
ทางานอยู่ในระดับปานกลางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดทาสื่อการจัดการเรียนการสอนครบ
2. ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารโรงเรียนควรมอบอานาจให้ตัดสินใจด้วยตนเอง
3. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูนาเสนอผลงานภายในและภายภายนอก
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้เป็นคณะกรรมการในหน่วยงานภายนอก
4. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานผู้บริหารโรงเรียนควรให้โอกาสครูได้ศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น และได้เป็นหัวหน้างาน
5. ด้านปัจจัยกายภาพผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมในเรื่องสวั สดิการด้านที่อยู่อาศัย และควรมีระบบ
บัญชีเงินเดือนปัจจุบัน
6. ด้ า นความสาเร็ จ ในชี วิ ต ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี ทั ก ษะ ความช านาญการในการ
ปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามและชื่นชม มีความมั่นคงในอาชีพการงาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง กับโรงเรียนในเขตการศึกษาอื่น
2. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ง ผลต่ อ ความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สานักงานเขตสะพานสูง
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NBUE118: ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงาน โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบล
ทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
THE SATISFACTION OF TEACHERS AND PARENTS TO ADMINISTRATION OF
WATUNGKYAIKIN SCHOOL, TUNGKYAIKIN SUB-DISTRICT KLAENG DISTRICT, RAYONG
PROVINCE
โสภิดา มีโสภา *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่ง
ควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยสุ่มตัวอย่าง จานวน 97 คน ใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และ F test ได้
กลุ่มตัวอย่างรวม 97 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Try-out) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบล
ทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านกิจการนักเรียน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านธุรการและ
การเงิน 5) ด้านอาคารสถานที่ 6) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จาแนก
ตามเพศและระยะเวลาการทางาน มีความคิดเห็น ทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ/ครู/การบริหารงาน
Abstract
The objective of this research was to study the satisfaction of teachers and parents in
administration of Watungkyaikin school, Tungkyaikin sub-district, Klaeng district, Rayong province,
classified by gender, and years of work. Samples were 97 teachers and students’ parents of the
Watungkyaikin school. The every method used a questionnaire with a reliability of .97. The statistics used
for data analysis were percentage, average ( X ), Standard Deviation (S.D.), t-test and F test.
The research found that the satisfaction of teachers and parents in administration of the
Watungkyakin school was at a “high” level in aspect, as follows: 1) academic administration, 2) student
affairs 3) personnal 4) financial, 5) building, and 6) social relationship, respectively. Gender and years of
work had no influence on their satisfaction on the Watungkyakin school
Keywords: Satisfaction/teacher/Administration
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมที่จะดารงตนอยู่ในสังคมแห่งยุคสังคมข่าวสารได้
เป็นอย่างดี หน่วยงานที่จัดการทางด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่ โรงเรียน โดยมีผู้นาในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้นาองค์กร และเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะครูในโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ ในชุมชน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาจึงต้องอาศัย
ความเป็นผู้นา รวบรวมพลังต่างๆ มาช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อมให้บรรลุผลสาเร็จในการดาเนินงาน
หรือบรรลุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีความตระหนักในความเป็นผู้นา รู้เท่าทันเหตุการณ์
และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดเวลา โดยสามารถนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน การบริหาร
เป็นทีมที่มีศักยภาพที่จะผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือประกอบกิจกรรมทุกอย่างด้วยความเต็มใจ
และรักที่จะทา ผลผลิตที่ออกมาจะดีเยี่ยม และการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นด่านแรกของการพัฒนา
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบ ผลสาเร็จได้อย่างดีนั้น
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้นานั้นถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานทุกประเภท สถานศึกษาหรือสถานประกอบการใด ถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นาแล้วย่อมไม่
สามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จและเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการในงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจ
สาคัญในการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาทางด้านวิชาการด้วย จึงจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการสมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (สุมน อมรวิวัฒน์. 2545: 1)
การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครู การที่ครูจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมทาให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน ยินดีทุ่มเทกาลังและสติปัญญาและ
อุทิศเวลาให้กับงาน ทาให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่งผลไปสู่การพัฒนาประเทศชาติโดยส่วนรวม การบริหารสถานศึกษา
เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความสาคัญและมีบทบาทอย่างสูงในการบริหาร
โรงเรียนเป็นตัวแทนขององค์การและเป็นศูนย์รวมแห่งพลังร่วมของบุคลากรในองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นเหมือน
หลักชัยในการดาเนินงานโดยเฉพาะสาหรับผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานในส่วนรวม ความสามารถและลักษณะ
ทางผู้นาของผู้บริหารมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพและคุณค่าขององค์การที่จะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานนั้นเป็นอย่างดี การพัฒนาในประเทศจะสาเร็จต้องอาศัยผู้นาที่มีวิสัยทัศน์
สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม การเป็นผู้นาของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่จะนามาซึ่งความสาเร็จของการบริหารงาน เพราะผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้กระตุ้น ชักจูง และชี้นา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
2541: 50)
ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนมีความสาคัญ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนสามารถ
ที่จะบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานในโรงเรียน
ทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ครู
ผู้บริหารและผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาของนักเรียนที่เป็นทรัพยากรของชาติ และผลจาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนามาปรับปรุง พัฒนาหรือสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของครู และผู้ ปกครองต่อการบริ หารงานโรงเรียนวัด ทุ่ง ควายกิน ต าบล
ทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบล
ทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง จาแนกตามเพศและระยะเวลาการทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบในการปฏิบัติงาน 6 ด้าน
คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้านบุคลากร ด้านธุรการและการเงิน ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์
กับชุมชน
บุคลากร หมายถึง ครูที่ทาการสอนอยู่ในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดทุ่ง
ควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจาปีการศึกษา 2558
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบล
ทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจาปีการศึกษา 2558
การบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานโรงเรียน 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการนักเรียน
ด้านธุรการและการเงิน ด้านอาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ด้านวิชาการ หมายถึง งานในด้านหลักสูตรการนาหลักสูตรไปใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน งานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน งานนิเทศ
ภายใน งานประชุมทางวิชาการ ส่งเสริมการนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ดาเนินงานวิชาการในโรงเรียน
ด้านกิจการนักเรียน หมายถึง งานในด้านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน และกิจกรรมของนักเรียนอื่น ๆ ยกเว้น
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ประกอบด้วย การจัดบริการและสวัสดิการ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอน และการจัดบริการแนะแนว
ด้านธุรการและการเงิน หมายถึง งานในด้านหลักฐาน เอกสาร และสารบรรณที่เกี่ยวกับการวางแผน
การพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดงบประมาณ และการบันทึกรายรับ รายจ่าย
ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ การตกแต่งบริเวณ การใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานที่ การจัดหาครุภัณฑ์ และการบารุงรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง การดาเนินงานของโรงเรียนในการแสดงบทบาทของการให้ และ
การรับความร่วมมือการสนับสนุน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลและองค์กรภายนอก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากแนวคิด
สมิท และคณะ (Smith; et al. 1961: 170) จึงได้ขอสรุปการบริหารงานโรงเรียน 6 ด้าน ดังภาพประกอบ
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ครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
วัดทุ่งควายกิน
1. เพศ
2. ระยะเวลาการทางาน

2550

24 มีนาคม 2560
ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวัดทุง่ ควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง การบริหารงานโรงเรียน 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านกิจการนักเรียน
3. ด้านบุคลากร
4. ด้านธุรการและการเงิน
5. ด้านอาคารสถานที่
6. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน จานวน 11 คน และผู้ปกครองของนักเรียน
จานวน 122 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ใช้แบบเจาะจง
และสุ่มอย่างง่ายตามส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 97 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบ และวิธีการสร้างเครื่องมือ
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
3. สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับครูและผู้ปกครอง
นักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่ง
ควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านกิจการนักเรียน 3) ด้าน
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บุคลากร 4) ด้านธุรการและการเงิน 5) ด้านอาคารสถานที่ 6) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน แบบสอบถามมาตรา
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรียงลาดับจากระดับปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ถึงน้อยที่สุด
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้า 2 ตอน
นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี้
ถ้าเห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1
ถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1
คานวณค่า IOC จากสูตร
IOC =

R
N

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้อง
R คือ คะแนนความคิดเห็น
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าต่ากว่านั้น จะต้องนามา
ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้
นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
2. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient)
ของ Cronbach
3. ปรับปรุงเครื่องมือหากพบว่ามีคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ มีค่าความเชื่อมั่นต่ากว่า
0.80
4. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาออกหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูและผู้ปกครองนักเรียนพร้อมแนบแบบสอบถาม
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามถึงครู จานวน 11 คน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 86 คน ด้วย
ตนเองที่โรงเรียนและรับกลับคืนด้วยตนเองโดยเป็นฉบับสมบูรณ์ทั้ง 97ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1. คานวณค่าสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. คานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach
3. ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานที่กาหนดไว้ด้วยค่า t-test แบบ independent
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ผ่านมาเป็นผลที่นาไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิดในการ
วิจัยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ สามารถนาไปพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถ
บรรลุเป้าหมายทุกๆ ด้าน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ในรูปของการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน
(Krejcie; & Morgan) ใช้แบบเจาะจงและสุ่มอย่างง่ายตามส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรครูและผู้ปกครองของนักเรียน
ของโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยองรวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 97 คน
จานวน คนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในสถานศึกษา ประกอบด้วย โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
สารวจตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
จานวนและร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการ
บริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง จาแนกตาม พบว่า เพศหญิง จานวน
68 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ เพศชาย จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 จาแนกตามประสบการณ์
พบว่า ระยะเวลาการทางาน 1-3 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 คือ 3-5 ปี 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9
มากกว่า 5 ปี จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ด้านวิชาการ ในภาพรวมระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = 0.70) และการบริหาร
ของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ( X = 3.93,
S.D. = 0.86) การบริหารของโรงเรียนได้นาวัสดุประกอบหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและงานนิเทศมาใช้พัฒนาการ
สอน ( X = 3.81, S.D. = 0.70) การบริหารของโรงเรียนมีการส่งเสริมการนาเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้
ดาเนินงานวิชาการในโรงเรียน ( X = 3.62, S.D. = 0 .80) ตามลาดับ
ด้านกิจการนักเรียน มีการปฏิบัติในภาพรวมระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. =
0.79) การบริหารของโรงเรียนมีการสนับสนุนด้านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน และกิจกรรมของนักเรียนอื่น ๆ ( X = 3.63,
S.D. = 0.71) การบริหารของโรงเรียนได้จัดบริการและสวัสดิการ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
จัดบริการแนะแนว ( X = 3.59, S.D. = 0.90) การบริหารของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนด
กิจกรรมสาหรับนักเรียน ( X = 3.43, S.D. = 0 .75) ตามลาดับ
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ด้านบุคลากร ในภาพรวมมีก ารปฏิบัติในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 0.38) การบริหารของ
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทางานดีขึ้น ( X = 3.77, S.D. = 0.37) การบริหาร
ของโรงเรียนมีการสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานอั นจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ( X = 3.57,
S.D. = 0 .33) การบริหารของโรงเรียนมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิผลต่อ ( X = 3.54, S.D. = 0 .44) ตามลาดับ
ด้านธุรการและการเงิน ในระดับมากการในภาพรวม ( X = 3.78, S.D. = 0.38) มีการปฏิบัติบริหาร
ของโรงเรียนและการบันทึกรายรับ รายจ่าย ( X = 3.89, S.D. = 0.33) การบริหารของโรงเรียนมีการจัดการเอกสาร
และสารบรรณที่เกี่ยวกับการวางแผนการพัสดุครุภัณฑ์ การจัดงบประมาณ ( X = 3.77, S.D. = 0.37) การบริหารของ
โรงเรียนมีการชี้แจงด้านธุรการและการเงิน ( X = 3.68, S.D. = 0.44) ตามลาดับ
ด้านอาคารสถานที่ มีการปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก ( X =3.50, S.D. = 0.84) การบริหาร
ของโรงเรียนมีการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ร่วมกับผู้ปกครอง ( X = 3.56, S.D. = 0.77) การบริหาร
ของโรงเรียนการวางแผน การใช้ การตกแต่ งบริเวณ การใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ ( X = 3.51, S.D. = 0.87)
การบริหารของโรงเรียนการจัดหาครุภัณฑ์ และการบารุงรักษาอาคาร สถานที่ของโรงเรียน ( X = 3.45, S.D. = 0.89)
ตามลาดับ
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน การปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก ( X = 3.78, S.D. = 0.38) การ
บริหารของโรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ( X = 3.89, S.D. = 0.33) การบริหารของโรงเรียนมีความร่วมมือ
การสนับสนุน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลและองค์กร ( X = 3.77, S.D. = 0.37) การบริหารของ
โรงเรียนให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ชุมชน ( X = 3.68, S.D. = 0.44) ตามลาดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร ครู และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ระยะเวลาการทางานแตกต่างกัน
ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ปัญหาและอุปสรรคของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
1.1 ด้านวิชาการ มีการปฏิบัติในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 2) ได้กล่าวถึง
การบริหารงานวิชาการ ถ้ามองในด้านกระบวนการดาเนินงานแล้ว การบริหารงานวิชาการ คือ กระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง
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พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และสอดคล้อง จันทรานี
สงวนนาม (2545: 142) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นั้น แม้จะมีความสาคัญเช่นเดียวกัน
แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
1.2 ด้านกิจการนักเรียน สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 64)
ให้ความหมายว่า งานกิจการนักเรียน หมายถึง งานที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียนทั้งมวลยกเว้นกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุผลยิ่งขึ้น และสรุปได้ว่า
ขอบข่ายของงานกิจการนักเรียนไว้ ดังนี้ 1) กิจกรรมที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการจัดทาสามะโนนักเรียน 2) กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการให้
นักเรียน เช่น บริการสุขภาพการจัดอาหารกลางวันการแนะแนว 3) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีขึ้นในโรงเรียน เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมสหกรณ์ 4) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ศิษย์เก่า เช่น การติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา การตั้งสมาคมศิษย์เก่าและ
1.3 ด้านบุคลากร มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านธุรการและการเงิน มีการปฏิบัติในระดับ ด้านอาคาร
สถานที่มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยทั้งหมด สอดคล้องกับ วิเชียร
อินทจันทร์ (2545) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ส่งแบบสอบถามไปยังครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 เขต จานวน 431 ฉบับ และได้รับกลับคืนมา 431 ฉบับ
ผลการวิจัยพบว่า 1) งานด้านวิชาการครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อคาถาม 15 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับ
ความพึงพอใจมากทั้ง 15 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การแจ้งกาหนดการงานด้านวิชาการให้ทราบล่วงหน้า
ส่วนการสนับสนุนให้ใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อการสอนหรือใช้ประกอบการสอนครูมีอันดับความพึงพอใจต่าที่สุด 2) งาน
ด้านบุคลากรครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อคาถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมากทั้ง
10 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การกากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและจรรยาครู ส่วนการ
จัดครูเข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดครูมีอันดับความพึงพอใจต่าที่สุด 3) งานด้านกิจการนักเรียน
ครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อคาถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมากทั้ง 9 ข้อ และพึงพอใจ
มากที่สุด 1 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสงสุด ได้แก่ การจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ส่วนการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความมีวินัยในโรงเรียนครูมีอันดับความพึงพอใจต่าที่สุด 4) งานด้านธุรการและการเงิน ครูส่วนใหญ่มีระดับความพึง
พอใจมาก จากข้อคาถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมากทั้ง 10 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การ
จัดทาทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ ส่วนการจัดทารายงานการเงินของโรงเรียนให้ครูได้ทราบครูมีอันดับความพึงพอใจต่าที่สุด
5) งานด้านอาคารสถานที่ ครูส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก จากข้อคาถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจ
มากกว่า 10 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ส่วนการ
จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนครูมีอันดับความพึงพอใจต่าที่สุด 6) งานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ครูส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจมาก จากข้อคาถาม 10 ข้อ ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจมาก 9 ข้อ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
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1 ข้อ ความพึงพอใจอันดับสูงสุด ได้แก่ การประชุมผู้ปกครองประจาปี ส่วนการจัดสนับสนุนให้มีการตั้งชมรมศิษย์เก่า
หรือสมาคมผู้ปกครองครูมีอันดับความพึงพอใจต่าที่สุด
1.4 ด้านธุรการและการเงิน ในภาพรวมระดับมาก การมีการปฏิบัติบริหารของโรงเรียนและการบันทึก
รายรับ รายจ่าย การบริหารของโรงเรียนมีการจัดการเอกสารและสารบรรณ ที่เกี่ยวกับการวางแผนการพัสดุครุภัณฑ์
การจัดงบประมาณ การบริหารของโรงเรียน มีการชี้แจงด้านธุรการและการเงิน ตามลาดับ
1.5 ด้านอาคารสถานที่ มีการปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก การบริหารของโรงเรียนมีการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ร่วมกับผู้ปกครอง การบริหารของโรงเรียนการวางแผน การใช้ การตกแต่งบริเวณ การใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานที่ การบริหารของโรงเรียนการจัดหาครุภัณฑ์ และการบารุงรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน
ตามลาดับ
1.6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน การปฏิบัติในภาพรวมในระดับมาก การบริหารของโรงเรียนมีการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมการบริหารของโรงเรียน มีความร่วมมือ การสนับสนุน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ
จากบุคคลและองค์กร การบริหารของโรงเรียนให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ชุมชน ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง คิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศและระยะเวลาการทางานที่
แตกต่างกัน ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง พบว่า ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ วลัดดา คาจุมพล (2551) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนสาคริชวิท ยา
จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน
สาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ด้านการ
นิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่าสุด เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้น พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 3 ช่วงชั้น 2) การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชั้น พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชัน้ มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
2. ด้านกิจการนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียน
3. ด้านบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเพิ่มพูนความรู้ ควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนา
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา และ
จัดทาแผนและดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากกระบวนการการปฏิบัติงานและผลงาน ตามสภาพจริง
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4. ด้านธุรการและการเงิน ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านนี้ให้มากขึ้น และส่งเสริมการใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุ
5. ด้านอาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ
พัฒนางานวิชาการ มาปรับใช้กับอาคารและสถานที่
6. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และทางานแบบบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารงานที่มีผลต่อความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง
ต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
เอกสารอ้างอิง
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NBUE119: ความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
TEACHERS’ SATISFACTION ON PARTICIPATIVE MANAGEMENT OF TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO SCHOOL SAMUTPRAKAN
กิตติเกียรติ นิลดา *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุ ด มศึ ก ษาน้ อ มเกล้ า สมุ ท รปราการ สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 6 จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ จานวน 108 คน
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนก
รายด้ า น พบว่ า ด้ านบริ ห ารวิช าการ และด้ า นบริห ารทั่ ว ไปอยู่ ใ นระดับ มาก ด้ านบริ ห ารงบประมาณ และด้ า น
บริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 2) ครูเพศต่างกันและมีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่ว ม ได้แก่ ด้านวิชาการ ควรจัดครูเข้าสอนโดยคานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัดของแต่ละบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ควรให้ครูมีส่วนร่วมใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และด้านบริหารทั่วไป ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารงาน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม
Abstract
This research aimed to find-out the teachers’ satisfaction with the participative administration of
Triamudomsuksanomklao School, the Samutprakan Secondary Educational Service Area Office 6,
according to their gender and working experience. The samples used in this study consisted 108
Triamudomsuksanomklao school teachers under the jurisdiction of the Samutprakan Secondary
Educational Service Area Office 6 by simple random sampling. The tool used in the study was a
questionnaire with a reliability of 0.87. Statistics used to analyze data were frequency, percentage. mean,
Standard Deviation, t-test, and One-way analysis of variance.
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The results of this study showed that 1) the teachers’ satisfaction on the participate
administration of Triamudomsuksanomklao Samutprakan was at a “high” level. Considering each aspect
found 2 aspects at high level: the academic and the general administration aspects, and 2 aspects at
moderate level: the budget and the personnel administration aspects. 2) Gender and working experience
had no influence on their satisfaction. The recommendations concerning the participate administration in
the academic administration aspect: Should provide teachers with regard to knowledge, skills,
experience and aptitude of the individual. In the budget administration aspect: teachers should be
involved in the supply and assembly operations. The personnel administration aspect: teachers should
be involved in determining the personnel to perform various functions. The general administration aspect:
teachers should participate in the development of information systems and learning management.
Keywords: Satisfaction, Participative management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งต้องอาศัย
ทรัพยากรบริหารได้แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการซึ่งต้องทางานร่วมกัน ความสาเร็จหรือความล้มเหลวใน
การทางานจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการทางานกับคน การบริหารการศึกษามีความแตกต่างไปจากการบริหาร
อย่างอื่นโดยเฉพาะการที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายไม่มุ่งหวังผลกาไรจึงจาเป็นต้องเปิดโอกาสให้บุคคลหลาย
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อช่วยให้งานในองค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสถานศึกษาได้กาหนด
เป้าหมายที่จะปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรด้านการบริหารการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษา
นอกจากการบริหารการจัดการศึกษาตามอานาจหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้วรัฐบาลได้มีการ
ปฏิรูประบบราชการให้มีความพึงพอใจมากขึ้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน มีภารกิจต้อง
รับผิดชอบขอบข่ายงานในการบริหาร 4 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 7) คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มุ่งกระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาเกิด
อิสระคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้สถานศึกษามีความเข้าแข็งในการบริหารจัดการและเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อมุ่งหวังให้งานมีประสิทธิภาพ และทุกคนมีส่วนร่วม โรงเรียนในฐานะที่เป็น
องค์กรที่สาคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาระบบบริหาร และจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดารงพล ดอกบัว (อ้างถึงใน รัตนา อยู่นุช. 2552: 3) กล่าวว่าการเปิดโอกาสให้ครู
มี ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารโรงเรี ย นมี โ อกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น และปรึ ก ษาหารื อ ใน
ลักษณะร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมใจ และร่วมรับผลประโยชน์อันเกิดจากงานทาให้บุคลากรครูมีความพึงพอใจมีขวัญและ
กาลังใจดีขึ้น โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนจึงควรตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นที่ครูควรมีส่วนร่วมในก าร
บริหารโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปผู้บริหารโรงเรียนและครูจึงต้องมี
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ความรู้ความเข้าใจการบริหารทรัพยากร ซึ่งคน เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการบริหารงาน ดังนั้นในการดาเนินการ
บริหารการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจของบุคคลจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานตั้งแต่วางแผน ดาเนินงาน และติดตามประเมินผล
ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานใน
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 ทั้งนี้เพื่อจะได้นาผลของการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียน อันจะส่งผลดีต่อ
คุณ ภาพสถานศึ ก ษา และคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ร วมทั้ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู้ เ รี ย นให้ ได้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยจาแนกตามเพศและประสบการณ์การ
ทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพทั่วไปของครู ได้แก่
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
- ต่ากว่า 10 ปี
- ตั้งแต่ 10–20 ปี
- มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในขอบข่ายงานบริหาร
โรงเรียนทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการบริหารวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระดับความพึงพอใจการมีส่วนร่วมต่อ
ขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งวัดได้จากผลการตอบแบบสอบถาม การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในการใช้
รูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ครูร่วมกันคิด ตัดสินใจ กาหนดนโยบายและกิจกรรมการบริหารในโรงเรียน ซึ่งวัดได้
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จากระดับการมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ งานการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งาน
ห้องสมุดงานนิเทศภายใน และงานประชุมอบรมทางวิช าการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียน
การบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารมุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์แ ละบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้ น
ผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารรายได้จากาการบริการมาใช้ในการบริหา ร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน
การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจในการดาเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรทั้งในการสรรหา
คัดเลือกการจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงานการบารุงรักษา และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเสริมสร้างหลักประกันเมื่อ
บุคลากร ต้องพ้นจากหน้าที่จากสาเหตุต่างๆ ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรและสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
การบริหารทั่วไป หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่นๆ
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและ
การอานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการสถานศึกษาทุกรูปแบบ
ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ระยะเวลาที่ครูได้ทางานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทางานจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ ประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า
10 ปี, ประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 10–20 ปี, ประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูโ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จานวน 148 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จานวน 108 คน ได้มาจากวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และ
กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง (Krejcie; & Morgan. 1970)
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีวิธีดาเนินการดังนี้ ประเภทของข้อมูล
เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มาเอง โดยผ่ า นการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามแล้ว ประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การทางาน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แบ่งเป็น
ด้านๆ ละ 10 ข้อ ได้แก่
1. ด้านบริหารวิชาการ
มีจานวน 10 ข้อ
2. ด้านบริหารงบประมาณ
มีจานวน 10 ข้อ
3. ด้านบริหารงานบุคคล
มีจานวน 10 ข้อ
4. ด้านบริหารทั่วไป
มีจานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale)
ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นกาหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งคาถามเป็นปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อนามาสร้างเครื่องมือ
2. สร้างเครื่องมือให้ ครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเครื่องมือจาก อาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6–1

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2562

24 มีนาคม 2560

3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง
จานวน 30 คน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ Alpha
Coefficeint) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
4. นาเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุง
แก้ไขจัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปให้ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จานวน 108 คน ตอบแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ช่วยเหลือในการแจกและเก็บแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559–8 พฤศจิกายน
2559
การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การทางาน
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้สถิติทดสอบที (t-test independent)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
วิเคราะห์โดยค่าOne Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงนา
ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hot Comparison)
5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสาหรับผู้ทาวิจัยนามาจัดกลุ่ม
ของคาตอบแล้วเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่ อการบริห ารแบบมีส่วนร่ วม โรงเรียนเตรีย มอุดมศึกษาน้อมเกล้ า
สมุ ทรปราการ สัง กั ดสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 6 ครู โรงเรีย นเตรี ยมอุ ดมศึ กษาน้อ มเกล้ า
สมุทรปราการ จานวน 108 คนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ และด้านบริหารทั่วไป ส่วนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจควรนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่ อการบริห ารแบบมีส่วนร่ วม โรงเรียนเตรีย มอุดมศึกษาน้อมเกล้ า
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าโรงเรียน
มีระบบการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยมีครูร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา
อยู่นุช (2552) การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เพราะครูควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน การเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และ
มีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันมากขึ้น ส่งผลทาให้การดาเนินนโยบายสาเร็จไปสู่จุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้
สามารถแยกอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้
ด้านบริหารวิชาการโดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากว่างานวิชาการซึ่ง
ถือว่าเป็นหัวของการบริหารโรงเรียนเพราะในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนและนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกิดความพึงพอใจ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จซึ่งก็หมายความถึงว่าได้เป็นเจ้าของร่วมกัน
ซึ่งรุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (อ้างถึงใน ศิริพร พงษ์ญาติ . 2553: 32-33) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครู
จะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการ
ดาเนินชีวิตและมีทักษะในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ การจัดการเรียนการสอนตามแนวของหลักสูตรใหม่ จึงน่าจะ
มีหลักการและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระสามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นได้จากข้อมูลที่มี 3) นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
ครูเป็นเพียงแหล่งข้อมูลหนึ่งจากหลายๆ แหล่งและเป็นผู้อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 4) เน้นการปฏิบัติที่ควบคู่
ไปกับหลักการและทฤษฎี 5) เน้นวิธีการสอนจากการเรียนรู้หลายๆรูปแบบ 6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
มากกว่าการค้นคว้าหาคาตอบที่ตายตัวเพียงคาตอบเดียว 7) ถือว่ากระบวนการเรียนรู้มีความสาคัญมากกว่าเนื้อหา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2564

24 มีนาคม 2560

เพื่อให้ผู้เรียน มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ 8) ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกัน และเรียนรู้
ด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนา การคิดของ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์
โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองเข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทาง
อารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา อยู่นุช (2552) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ครูในโรงเรียนเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานงานวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากว่างานวิชาการซึ่งถือว่าเป็นหัว ใจของการ
บริหารโรงเรียนเพราะในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้บริหารจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ซึ่งจะทาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จซึ่งก็หมายความถึงว่าได้เป็น
เจ้าของร่วมกัน นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งการที่ผู้บริ หารเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายด้าน เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางการ
พัฒนาและสอดคล้องกับมาโนช แสงสว่าง (2554) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูต่อ
การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ตาบลสระแก้วอาเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
รองลงมาคื อ ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ และด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ทั้ ง นี้ เ พราะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าโรงเรียน
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียน 3 ลาดับแรก ได้แก่
1. ครูมีส่วนร่วมจัดทาวิจยั ในชั้นเรียน ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะครูเป็นบุค ลากรหลักในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทราบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรี ยนได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับ จริน ถาวรสิน (2551: 48) ผลการวิจัยพบว่า งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครู ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆ ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดีครูต้องมีความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อผู้เรียน
2. ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพราะ สถานศึกษาต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ธีระ รุญเจริญ (2546: 71-74) กล่าวว่า ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีค รู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริน ถาวรสิน (2551: 48) ผลการวิจัยพบว่า ครูมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
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3. ครูมีส่วนร่วมในการจัดให้มีแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และทุกกลุ่มประสบการณ์ ทั้งนี้เพราะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการดาเนินชีวิตและมีทักษะในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้
ซึ่งสอดคล้องกับ อุเทน บุญสีลา (2550: 35) ได้กล่าวว่างานที่นับว่าเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารโรงเรียนให้ผู้เรียน
สามารถดารงชีวิตได้ด้วยความสุขตามนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเน้นจุดหมายแตกต่างกันตามแต่ละดับ
ชั้น ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อให้งานวิชาการของโรงเรียนดาเนินไปด้วย
วิธีการที่ถูกต้องบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่ามี
การบริห ารจั ดการบริ หารงานงบประมาณยัง ไม่มี การกระจายอานาจเท่า ที่ควรการบริ หารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มี ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องอาศัยการ
ทางานเป็นทีม มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการกาหนด วางแผนการใช้
งบประมาณ จัดทาระบบการบริหารงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนหลักการทั่วไปของต้นสังกัด สารวจความจาเป็น
และความต้องการในการใช้ทรัพยากรจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตามความสาคัญและความเหมาะสม อีกทั้งยัง
สามารถระดมทรัพยากรและจัดหาแหล่งกองทุนต่างๆ เพื่อการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา อยู่นุช (2552)
การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า พบว่าครูโรงเรียนเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่าครูต้องมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของ
โรงเรียนแก่ชุมชน ขาดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณต้องมีการติดตามและประเมินผลการเงินและ
พัสดุ รวมทั้งการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ในแต่ละงานให้ทราบทั่วกัน และสอดคล้องกับทวิท ระโหฐาน
(2552) การมีส่วนร่วมของครู ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินว่า สถานศึกษาเป็น
หน่วยบริหารการเงินที่สามารถกาหนดความต้องการ งบประมาณของตนเองมีความเป็นอิสระและคล่องตัวควบคู่กั บ
ระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มุ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนกุล (อ้างถึงใน อุเทน บุญสีลา. 2550: 40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 3 ลาดับแรกได้แก่
1. ครูมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการจัดการศึกษา เช่น
การทอดผ้าป่าการเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เพราะภารดร พวงดี (อ้างถึงในรัตนา อยู่นุช. 2552: 40)
กล่ า วว่ า การบริห ารการเงิ น เป็น งานที่ ส่งเสริม สนั บสนุ น ให้ โรงเรี ยนได้ด าเนิ น กิ จกรรมต่ า งๆ ไปสู่ เ ป้า หมายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่กาหนดไว้อย่างเรียบร้อยราบรื่นซึ่งในการจัดการเกี่ยวกับงานงบประมาณจัดเป็นภารกิจที่
สาคัญยิ่งของการบริหารโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย นกเผือก (2554: 89) พบว่า การมีส่วนร่วมพิจารณา
หาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การมีส่วนร่วมแสวงหากองทุนในการช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลน การมีส่วนร่วมพิจารณาหาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการเงิน
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2. ครู มี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล ชี้ แ จง ท าความเข้ า ใจในนโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานงบประมาณทั้งนี้เพราะภารดี อนันต์นาวี (2552: 286287) กล่าวว่า 1) เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2)
เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 3) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่
ได้อย่างเพียงพอตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ (2551: 83) กล่าว
ว่า ผู้บริหารโรงเรียนจึงจาเป็นต้องให้ครูมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน
3. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งโดยยึ ด หลั ก ความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ทั้ ง นี้ เ พราะการบริ ห ารงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมทั้ง
จัด หารายได้ จากบริ ก ารมาใช้ บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ประโยชน์ท างการศึ ก ษาส่ ง ผลให้เ กิ ดคุ ณ ภาพที่ดี ขึ้ นต่ อ ผู้เ รี ย น
สอดคล้องกับ ประเสริฐ สุนทรชัย (2554: 68) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
ของโรงเรียนซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบมาใช้เงินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ
งานเป็นอย่างมาก
ด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใ นระดับปานกลาง ในการบริหารงาน
บุคคลเป็นการบริหารเกี่ยวกับบุคคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องบริหารให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งผู้บริหารมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ครูมี
ส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาครูให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ และมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และควรได้รับการยกยกเชิดชูเกียรติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน (2552) การมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า บริหาร
บุคคลความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูมีหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศ และสอดคล้องกับอุทัย นกเผือก (2554: 89) แนวทางการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ
ในการพัฒนาอาชีพของบุคลากรในโรงเรียนนิพนธ์ กินาวงศ์ (อ้างถึงใน ศิริพร พงษ์ญาติ. 2553: 25) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 3 ลาดับแรก ได้แก่
1. ครูมีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจยินดี และปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสาเร็จของงาน
ทั้งนี้เพราะการส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล
สาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ กัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ (2551: 85) พบว่าการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลกรประจาปีของโรงเรียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการนาเอาทรัพ ยากรต่างๆ
มาใช้ในการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ครูมีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพศรัทธาในวิชาชีพทั้งนี้เพราะการ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่ างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ สอดคล้องกับ จริน ถาวรสิน (2551: 50) พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัย
และดาเนินการทางวินัย การพิจารณาความดีความชอบให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งนี้เพราะการให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้ องกับ กัญญาภัค
ทองศรีสมบูรณ์ (2551: 85) พบว่า ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่และพึง
พอใจในงานนั้นๆ ควรพัฒนาบุคลากรด้ว ยวิธีการต่างๆ ทั้งการส่งไปอบรม สัมมนา และการส่งไปศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ด้านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยงานบริหารทั่วไปมีบทบาท
หลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษามุ่งพัฒนา
สถานศึ ก ษาให้ ใ ช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผลสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของพิ ม พกานต์ เบ้ า คา (2553) การมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห าร
การศึกษา โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ในตาบลนาสักอาเภอสวี จังหวัด
ชุมพร ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยอยู่ในระดับมาก และด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเพราะ
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการในเรื่องของการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ บรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด
ร่มรื่นน่าอยู่อ ยู่เสมอ มีการประสานความร่วมมือกั บผู้ ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนและชุมชน มีการจัดระบบข้อมูล ที่ได้มาตรฐานสามารนาข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนในการดาเนินงาน
มอบหมายงานให้ครูที่มีความรู้ความสามารถในงานรับผิดชอบอย่างทั่วถึง บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กาหนดวางแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ ณัฐพงษ์ กิตทรัพย์กาญจนา (2551: 42) การมีส่วน
ร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารทั่วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในสภาพเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการบริหารสถานศึกษาที่ตนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน 3 ลาดับแรก ได้แก่
1. ครูมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมได้สะอาด
สวยงาม และการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพราะการให้บริการ สนับสนุน
ส่งเสริม ประสานงาน และอานวยการ ให้การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดีต่อโรงเรียน สอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี (2552: 309-310) กัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ (2551:
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86) พบว่ า อาคารสถานที่ เ ป็ น งานที่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเนื่ อ งจากการสร้ า งภู มิ ทั ศ น์ และจั ด การ
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องพึ่งครูมาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใสศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี (2552: 309310) และณัฐรฎา พวงจันทร์ (2553: 90) ที่พบว่า สถานการณ์เรียนรู้ของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดจาก
การสัมผัสแตะต้องการมองเห็นหรือจากการได้ประโยชน์และเกิดจากการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ การเลือกทาเล
ที่ตั้งของโรงเรียน การจัดห้องเรียน การปลูกต้นไม้ภายในบริเวณ นับว่ามีความสาคัญที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมที่
จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
3. มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เพราะการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัดนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการดาเนินการจัดการศึกษานั้นต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่
เป็นทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ทรัพยากรดังกล่าวมีจานวนจากัด ผู้รับผิดชอบจึงจะต้องหาทาง
ใช้ท รัพยากรให้ เป็ นประโยชน์ หรื อเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสูง สุด โดยอาศัยความสาคัญ เร่ง ด่ว นและวั ตถุป ระสงค์ ของ
หน่วยงานเป็นเครื่องตัดสิน สอดคล้องกับ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2546: 158) และจริน ถาวรสิน (2550: 49) ที่พบว่า
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมด้านการทาเก็บรักษายืมและทาลายหนังสือเอกสารทางราชการน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านนี้
เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของระเบี ย บที่ ก ฎหมายก าหนดผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจขั้ น ตอน การ
ดาเนินการอย่างถ่องแท้
2. จากการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของครู ที่ มีต่ อ การบริห ารแบบมีส่ว นร่ว มโรงเรีย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ความพึงพอใจของครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จานวน 108 คน ที่มีต่อความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่มีเพศ
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจสืบเนื่องมาจากความ
เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย เพราะโลกทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าในในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ประเทศไทยที่มี ก ารแข่ง ขั นกั น ในทุ กๆ ด้า น ไม่ ว่า จะเป็ น ด้า นเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อ ง ซึ่ งล้ ว นแต่ มีค วาม
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความเสมอภาคและสิ ท ธิ ต่ า งๆ ในการใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมทั้ ง สิ้ น และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นฉบับปัจจุบัน ได้ระบุไว้ในมาตรา 30 ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันจึงส่งผลให้ครูที่มีเพศต่างกันมีความ
พึงพอใจในการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา อยู่นุช (2552) ที่พบว่า ครูที่มี
เพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเอกชนทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ณัฐรฎา พวงจันทร์
(2553) ทีพ่ บว่า การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ครูที่มีเพศส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน เพราะประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกันใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และประสบการณ์ของแต่ละคน ร่วมกันปรับปรุง
งานในหน่วยงานของตน ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด และสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุดจะ
แก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุดเรียนรู้การทางานเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามีความภูมิใจและทางานเต็ม
ความสามารถ (สมเดช สีแสง. 2547: 230)
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3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจสืบเนื่องมาจากการศึกษาเป็น
สิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากในทุกๆ ด้านของตัวเรา ซึ่งอาจจะเห็นได้จากการขวนขวายเพื่อจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทางานต่อไปในอนาคต และในยุคปัจจุบันมีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย ส่งผลทา
ให้ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เท่าเทียมกันในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ให้ความสาคั ญในการพัฒนาครูโดยการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน
มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับ มนตรี แก้วสาโรง (2553) ที่พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฏีการจูงใจที่เกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วน
ร่วมได้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจที่เกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจทฤษฏีนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเพราะเขาจะเพิ่มความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะทางาน
ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะเขาจะเพิ่มความสนใจในงาน
และมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะทางานซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผู้
ปฏิบัติไม่พึงพอใจในการทางานก็จะเกิดความท้อถอยในการทางานและทาให้ผลงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎี
ดังกล่าวคือ ถ้าบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจ จะส่งผลให้บุคลากรในองค์การเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้น ทาให้ประสบผลสาเร็จในการพัฒนาได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านบริหารวิชาการผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับครูในการมีส่วนร่วมในการจัดครูเข้าสอนโดย
คานึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์และความถนัดของแต่ละบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ด้านบริหารงบประมาณผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับครูในการมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบการการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน
3. ด้า นบริ ห ารงานบุ ค คลผู้ บริ ห ารควรให้ ครู มี ส่ว นร่ ว มในการเสนอแนะในการแต่ ง ตั้ง พิ จารณา
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อการทางานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านบริหารทั่วไปผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหา และความต้องการการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
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2. ควรทาการศึ ก ษาในเรื่ อ งปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบริห ารงานของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาใน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
3. ควรทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารที่มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเขตพื้นที่การศึกษา
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NBUE120: การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ตามความคาดหวัง
และการปฏิบัติจริง ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร)
THE EXPECTATION AND ACTUAL PRACTICE ON SCOUT–GIRL GUIDE ACTIVITIES
ADMINISTRATION IN KLONGBANGKAEW SCHOOL (PHIROMPRACHARATR)
กิตินันท นาเสถียร *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของผูกํากับลูกเสือ–
เนตรนารี สามัญ ในการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของโรงเรียนคลองบางแกว(ภิรมย
ประชาราษฎร) และเพื่อศึกษาความตองการของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โดยมีผูใหขอมูล คือ ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของโรงเรียนคลองบางแกว
(ภิรมยประชาราษฎร) จํานวน 54 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น .85 สถิติ
ที่ใช ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัย พบวา
1. ความคาดหวังของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก สวนการปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลาง ทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน
2. ความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรม
การเรีย นการสอนลู กเสื อ–เนตรนารี สามัญ ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย ประชาราษฎร) มีค าเฉลี่ยของความ
คาดหวังสูงกวาการปฏิบัติจริงทุกดาน
3. ผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ มีความตองการดังนี้ การเปดโอกาสใหรวมทําแผนดําเนินการ
โดยเทาเทียมกัน การจัดสรรงบประมาณชวยเหลือในแตละดับชั้น จัดหาอุปกรณที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ –
เนตรนารี สามัญ การสนับสนุนในการเขารับการอบรมทุกครั้ง การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร
คําสําคัญ: การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน, ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ
Abstract
The purposes of this research were to study and compare the expectation and actual practice
of scout and girl guide learning activity administration In Klongbangkaew School (Phirompracharatr) and
to find-out the needs of scout and girl guide learning activities administration. The respondents of this
study were the 54 scouts master and girl guides master in Klongbangkaew School (Phirompracharatr).
The tool was a questionnaire with a reliability of .85 Statistic used in data analysis composed of
percentage, mean, and Standard Deviation.
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The findings of this study were as follows:
1. The expectation of scouts master and girl guides master on learning activities in overall
and each aspect were at an excellent level and actual practice in overall and each aspect were at a
moderate level.
2. There were different between the expectation and actual practice on scout and girl
guide learning activities.
3. The scouts master and girl guides master needed for equal chance in performance
plan, budget supporting in each level, equipment on senior scout and girl guide learning activities,
enhancing for training, learning activities that corresponds with the curriculum and needed for supervise
based on the curriculum, respectively.
Keyword: Instrucftional activity management, Scout and Girl Guide
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกในยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะฝกฝนใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงคไดเปนอยางดี เสนาะ ปนวิเศษ ได
อางประกาศของสํานักงานลูกเสือโลก ซึ่งมีขอความดังนี้ “ในกระบวนการพัฒนาทั้งหลาย ไมมีกระบวนการใดๆ ใน
โลกที่จะพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมที่ตนดํารงชีวิตอยู และชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน อันเปนพื้นฐานแหงความมั่นคงของประเทศชาติ เทากับกระบวนการลูกเสือ” กระทรวงศึกษาธิการก็ได
กําหนดนโยบาย เกี่ยวกับการใหดําเนินการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญรุนใหญไวอยาง
ชัดเจน โดยกําหนดนโยบายใหผูบริหารตองผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือชั้นสูง (A.T.C) เปนอยางนอย และครู
ที่ทําหนาที่เปนผูสอนตองผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือเบื้องตน (B.T.C) สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานไดให
ความสําคัญกับการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี มีหนาที่ตรวจติดตามการดําเนินการ และให
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสนับสนุนสงเสริม ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนี้ โดยถือเปนความดี
ความชอบเปนกรณีพิ เศษ จาการวิจัย ของ นคร จินนิ กร พบวา บทบาทของการลูก เสื อไทยโดยทั่ วไปในทศวรรษ
2534–2558 มุงพัฒนาใหเยาวชนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ดวยตนเองมีอุดมการณที่แนวแน และมีวัตถุประสงค
ที่จะดํารงไวซึ่งคุณธรรม มุงพัฒนาชีวิตและสังคมใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเปนประโยชน มุงจะทําคนใหมีคุณธรรม
เสี ย สละเพื่ อ ประโยชน ต อ ส วนรวม ก อ สวั สดิ พ าณิ ช ย ได ก ล าวว า การลู ก เสื อ เป นกระบวนการที่มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเยาวชนใหเปนผูที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีวินัย และคุณธรรม ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวา การลูกเสือคื อกระบวนการสรางคนให เปนคนดี นอกจากนี้ สมมาตร สังขพัน ธ ไดกลาวถึ งวิชาลูกเสือ ที่
ปรากฏอยู ใ นหลั ก สู ต รตั้ ง แต ต น จนถึ ง ป จ จุ บั น นอกจากจะสอนให นั ก เรี ย นมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย รูจัก ชวยเหลือผูอื่ นและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือแลว ยังมุง พัฒนาลูกเสือ ทั้งทางกาย สติปญญา
จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนา เพื่อความสงบสุขและ
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ความมั่นคงของประเทศชาติ แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่ตองการเนนตามวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ตองการเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ตองการเนนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางวินัยความซื่อสัตย อดทน
และการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี ซึ่งเนนเรื่องการพัฒนาคนในดานความรู ความสามารถ อาชีพ คานิยม อุดมการณ
การปรับตัวใหเขากับสังคม รูจักการนําเอาวิชาความรูทางลูกเสือไปใชอยางถูกขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ทําใหเปน
คนมีคุณคาทางสังคม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดใชหลักสูตรวิชาลูกเสือ–เนตรนารี ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ค า นิ ย ม ตลอดจนการมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย อั น เป น พื้ น ฐานแห ง ความมั่ น คงของ
ประเทศชาติ จึ ง ต อ งมี ก ารศึ ก ษากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการลู ก เสื อ –เนตรนารี ให มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า ง
สอดคลอง สมหมาย พึ่งทองหลอ ไดกลาววา สําหรับผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
มีหน าที่ต ามที่ ขอบั งคับ คณะลูกเสือแหงชาติกํ าหนดไว กวา งๆ วามี หนา ที่อํา นวยการทั่วไปในโรงเรีย น ต องพั ฒนา
เยาวชนของชาติ อยางตอเนื่อง จึงตอ งใหค วามสนใจในกิจ กรรมลูกเสือ–เนตรนารี พร อมทั้ งชวยแกปญหาตา งๆ ที่
เกิดขึ้นใหดําเนินไปสูเปาหมายของลูกเสือ–เนตรนารี ใหได จากสภาพปจจุบันผูวิจัยไดรับแตงตั้งจากสํานักงานคณะ
กรรมการบริห ารลูก เสือ แห งชาติ ให ดํา รงตํ าแหน งผูช วยผูต รวจการประจํ าสํ านั กงานคณะกรรมการบริห ารลูก เสื อ
แหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2557 และผูใหการฝกอบรมและไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 3 ทอน (A.L.T.) แลวจึงไดรับการ
แตงตั้งจากสํานักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการใหเปนวิทยากรฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน-ขั้น
ความรูชั้ น สู ง ให กับ บุ ค ลากรทั่ว ๆ ไปอยู เป น ประจํ า พร อ มทั้ง ได รับ เชิ ญจากโรงเรีย นในสั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในจังหวัดสมุทรปราการอยูเปนประจําใหไปนิเทศการเตรียมความพรอม
เพื่อขอตรวจขั้นที่ 5 นอกจากนั้น ผูวิจัยยังไดทําหนาที่ผูกํากับลูกเสือโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ซึ่ง
โรงเรีย นไดจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ตั้ งแตระดับชั้นประถมศึก ษาปที่ 1
(ดาวดวงที่ 1) ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ลูกเสือเอก) โดยทางโรงเรียนไดขอจัดตั้งกลุมและกองลูกเสือขึ้นรวม 3 กลุม ๆ
ละ 6 กองโดยที่ทางสํานักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการไดอนุมัติแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ และจัดตั้งกลุมและ
กองลู ก เสื อ ของโรงเรี ย นคลองบางแก ว (ภิ รมย ป ระชาราษฎร ) ให สัง กั ด สํ า นั ก งานลู ก เสื อ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ในฐานะผูวิ จัยทํา หนาที่ เปนหั วหน ากิจกรรมพั ฒนาผู เรีย นลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรี ยนคลองบางแก ว
(ภิ รมย ป ระชาราษฎร ) ซึ่ ง มี ห น า ที่ สง เสริ ม พั ฒ นาให ผูกํ า กั บ ลู ก เสื อ –เนตรนารี ในโรงเรี ย นคลองบางแก ว (ภิ รมย
ประชาราษฎร) มีความรูความเขาใจในกิจกรรมลูกเสืออยางแทจริง และนําไปปฏิบัติในกองลูกเสือที่รับผิดชอบอยูให
เกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตร
นารี สามัญ ของโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ในดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัด
กิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
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2. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ของ
โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยป ระชาราษฎร) ในดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและ
หลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
3. ทราบความตองการของผู กํ ากั บลู กเสื อ–เนตรนารี สามั ญที่ มี ตอการบริ หารกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร) ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดาน
การจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงใน
โรงเรียนคลองบางแกว(ภิรมยประชาราษฎร)ตามรายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมินี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ

- ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
- ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร
- ดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การบริห ารกิ จกรรมการเรีย นการสอนลู กเสือ–เนตรนารี สามัญ หมายถึง การดํ า เนิ นการใน
ด า นการบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากร ด า นการจั ด กิ จ กรรมและหลั ก สู ต ร และด า นการจั ด สรรทรั พ ยากรและ
การเงิ น เพื่ อ ให ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนลู ก เสื อ –เนตรนารี สามั ญ เป น ไปตามเป า หมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ความคาดหวังต อการบริห ารกิ จกรรมการเรี ยนการสอนลูก เสือ –เนตรนารี สามัญ ของโรงเรีย น
คลองบางแก ว (ภิ รมย ประชาราษฎร) หมายถึง ความคาดหวั งถึ งการบริห ารและการพั ฒนาบุค ลากร ดา นการจั ด
กิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
1.2 การปฏิ บัติจ ริง ตอการบริห ารกิจ กรรมการเรีย นการสอนลู กเสือ –เนตรนารี สามัญ ของโรงเรีย น
คลองบางแกว (ภิรมย ประชาราษฎร ) หมายถึง การปฏิบั ติจ ริง ตอ การบริห ารและการพัฒ นาบุค ลากร ด านการจั ด
กิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
2. ผูกํ ากั บลู ก เสื อ–เนตรนารี สามั ญ หมายถึ ง ผูสอนที่ ผา นการฝ กอบรมวิ ช าผู กํา กับ ลู กเสือ –เนตร
นารี สามัญ และไดรับการแตงตัง้ ใหทําหนาที่สอนวิชาลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ประจํากองลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ
ในโรงเรี ยนคลองบางแก ว (ภิ รมยป ระชาราษฎร ) สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุท รปราการ
เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2558
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหาร
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ และเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ของผูบริหาร
และครู ที่ มี ต อ การบริ ห ารกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนลู ก เสือ –เนตรนารี สามั ญ ในโรงเรี ย นคลองบางแก ว (ภิ รมย
ประชาราษฎร) จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
การวิจัยครั้งนี้มีแบบแผนการวิจัย แบบกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการวัดครั้งหลังครั้งเดียว (The one shot
non–experimental case study)
ประชากรในการวิจั ยครั้ง นี้ ได แก ผูกํ ากั บลู กเสือ –เนตรนารี สามั ญ โรงเรี ยนคลองบางแก ว (ภิ รมย
ประชาราษฎร) จํานวน 54 คน การเลือกกลุมตัวอยาง กลุมประชากรทั้งหมดเปนผูใหขอมูล จํานวน 54 คน
โดยใชเครื่องมือในการวิจัยคื อแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่ องการบริ หารกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ลูกเสือ–เนตรนารี สามัญตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางเครื่องมือในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การปรั บปรุงพั ฒนาเครื่อ งมื อ โดยการนํา แบบสอบถามจากการวิจัย ของนายบุ ญส ง
แปนนอย (2539) เรื่องทัศนะของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–
เนตรนารี สามัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร)ที่ไดเก็บขอมูลจริง
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง
การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในโรงเรียนคลอง
บางแกว (ภิรมยประชาราษฎร)
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับ ผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียน
วัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ สพป. 2 จํานวน 30 คน
ขั้น ตอนที่ 5 นํา แบบสอบถามที่ไ ด รับ มาวิเ คราะห ขอ มู ล และปรั บปรุง แก ไ ขและคํา นวณหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (α) (Alpha–Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach)
ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น .85
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลที่เปนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการรวบรวมขอมูลแลวแจงนับตามความถี่
(f) และคารอยละ (percentage)
2. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน 5 ระดับ
3. วิเคราะหระดับ ความคาดหวังและการปฏิบัติจริ ง โดยนําคะแนนทั้งหมดมาหาค าเฉลี่ย แลวนํ า
คาเฉลี่ยมาแปลผล
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4. หาคาความแตกตางระหวางความคาดหวังกับการปฏิบัติจริง โดยใชวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
5. วิเคราะห เนื้อหาการบริหารและความตองการจากคําถามแบบปลายเปด โดยเรียบเรี ยงเนื้อหา
ตามความถี่ (f) และวิเคราะหเปนคารอยละ (%)
สรุปผลการวิจยั
1. ความคาดหวั งของผูกํ ากั บลูก เสือ –เนตรนารี สามั ญ เกี่ยวกับการบริหารกิ จกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ในดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการ
จัดสรรทรัพยากรและการเงิน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก สวนการปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลาง ทั้ง
ในภาพรวมและรายดาน
2. ระดั บ ความคาดหวั ง และการปฏิ บั ติ จ ริ ง ของผู กํ า กั บ ลู ก เสื อ –เนตรนารี สามั ญ ที่ มี ต อ การบริ ห าร
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร)ในดานการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน มีคาเฉลี่ยของ
ความคาดหวังสูงกวาการปฏิบัติจริงทุกดาน
3. ความตองการของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในโรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมยประชาราษฎร)
มีความตองการตามลําดับตอไปนี้คือ การเปดโอกาสใหรวมทําแผนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ โดยพรอมเพรียงกัน
การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ การสนับสนุนในการเขา
รับการอบรมตางๆ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร
อภิปรายผล
ความคาดหวังของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–
เนตรนาริ สามัญ ในภาพรวมอยูในระดับมากสวนใหญ จึงมีความคาดหวังตอการรับการพัฒนาตนเองทางดานลูกเสือ
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ในระดับที่สูงขึ้นไป อีกในสวนรายดานนั้น ดานบริหาร
และพั ฒ นาบุ ค ลากร ให ยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห ง ชาติ และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก
การปฏิบัติจริงของผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ที่มีตอการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–
เนตรนารี สามัญ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ปานกลาง โดยเรียงจากดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร ดานการ
จัด สรรทรัพ ยากรและการเงิ น และด า นการบริ หารและพัฒ นาบุค ลากรตามลํ า ดับ โรงเรี ยนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร) เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีขนาดเล็ก และ
ไดรบั งบประมาณการบริหารงานภายในโรงเรียนมีจํานวนไมเพียงพอกับการจัดสรรแบงตามความตองการของแตละ
หมวดงานในโรงเรียน
เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางความคาดหวังและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับดานการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน พบวา ความคาดหวังสูงกวา
การปฏิ บั ติ จ ริ ง ทั้ ง ในภาพรวมและรายด า นและมี ข อ คิ ด เห็ น ดั ง นี้ คื อ การบริ ห ารกิ จ กรรมกองลู ก เสื อ ควรจั ด เป น
กระบวนการที่มีองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งคือการประเมินดานการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนากิจกรรมและ
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ดานการจัดหาทรัพยากร จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ กระบวนการจะเปนตัวกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติของการฝก
กิจกรรม ดังนั้นผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการฝกกิจกรรม ควรใหความสําคัญในเรื่องของกระบวนการอยางมาก
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ โรงเรียนคลองบางแกว (ภิรมย
ประชาราษฎร) ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริง ผูวิจัยไดนําขอคนพบตางๆ มาวิเคราะห มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ขาดประสบการณ
จึงควรมีการสงเสริมและพัฒนาผูกํากับลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ใหไดเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม
2. ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนขาดการนิเทศและติดตามการจัดกิจกรรมและ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ เพราะผูบริหารไมใหความสนใจและขาดประสบการณในกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหาร
โรงเรียนควรใหความสนใจและศึกษาหาความรู เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและหลักสูตรของลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ อยู
ตลอดเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ดานการจัดสรรทรัพยากรและการเงิน โรงเรียนไมจัดสรรงบประมาณให เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ–
เนตรนารี สามัญ ทําใหขาดอุปกรณทเี่ กี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ผูบริหารควรใหความสนใจและ
สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวม
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NBUE121: ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
THE SATISFACTION OF TEACHERS ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF SRIPRUETTA
SCHOOL BANGKOK SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
เกรียงศักดิ์ ปักโคทานัง 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาเพชร ภูริปริญญา
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา 2559 จานวน
140 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ซึ่งกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 103 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อ มั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s
Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of
variance) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc comparison)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 103 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด
2. ครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทุกด้าน
3. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ
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Abstract
Teacher’s Satisfaction towards Academic Administration of Sripruetta School in Bangkok
Secondary Educational Service Area Office 2. The population in this study included 103 samples, using
Krejcie and Morgan table by simple random sampling. The instrument of this study was a questionnaire
with a reliability 0.94. The statistics, which include the frequency, percentage, mean, Standard Deviation,
t-test, one-way analysis of variance, and Scheffe’s Post hoc comparison, were used in the computer
program to analyze the data.
The results are as follows:
1. Regarding the status of the 103 respondents, it was found that most of the respondents
are female with more than 10 years of working experiences.
2. The teachers of Sripruetta School under Bangkok Secondary Educational Service Area
Office 2 had satisfaction towards the academic administration in general and every aspect at high level.
3. Gender had influence on the teachers’ satisfaction towards the academic
administration of the Sripruetta School at .05 level of significance.
4. Working experience had influence on the teachers’ satisfaction towards the academic
administration of the Sripruetta School at .05 significance.
Keywords: Satisfaction, Academic Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันและในอนาคตการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น สิ่งที่จาเป็นและสาคัญที่สุด คือ การ
พัฒนาคุณภาพของประชาชนและประชาชาชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสาคัญของการจัดการ
ศึกษาเพราะการศึกษาถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความสอดคล้องและสาคัญยิ่งที่จะทาให้มนุษย์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนให้ดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถนาเอาความรู้นั้นไปเกื้อหนุนต่อการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ของสังคมไทยปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์
งานวิ ชาการถือเป็นหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็น
กระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบด้วย การศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาและการนาหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน
และสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริมการสอน การวัดและประเมินผล การดาเนินงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการ
ประชุมทางวิชาการ (ศิริพร เมฆวิทยา. 2548: 2)
การที่สถานศึกษาจะประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลาย
ก็เนื่องมาจากความสามารถในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมี คุณภาพเป็นที่
เชื่อถือของสังคม จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอบโอเนต ประจาปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมของ
นักเรียนของโรงเรียนศรีพฤฒาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2581

24 มีนาคม 2560

นักเรียนมีผลการสอบอยู่ในระดับที่ 5 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผล
คะแนนการสอบโอเนตเป็นที่ไม่น่าพึงพอใจ
ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา ในการบริหารงานวิชาการ จึง
นามาวิจัยในงาน 4 ด้าน คือ งานด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ งานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานด้านสื่อการเรียนการสอน และงานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นศรี พ ฤฒา สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร เป็นการช่วยสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ ได้แก่ ข้ าราชการครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จานวน 140 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี
และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) ซึ่งกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 103 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ กรอกแบบสอบถาม จาแนกเป็น เพศแบ่งเป็น 1) ชาย และ 2)
หญิง และประสบการณ์การการทางานแบ่งเป็น 1) น้อยกว่า 5 ปี 2) 5-10 ปี และ 3) 10 ปี ขึ้นไป
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตร
ไปใช้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 4) ด้านการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชื่นชอบ ชอบใจ เห็นด้วย ในการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนให้ได้ ผลดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
ใน 4 ด้าน คือ
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1. ด้านหลักสู ต รและการนาหลัก สูตรไปใช้ หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับหลั กการจุด หมาย
โครงสร้างหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนการสอน การหาเอกสารประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น แนวทางแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรการประเมินผลการใช้หลักสูตร
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริมเทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริมเทคนิคการเลือกใช้สื่อการสอน การผลิตสื่อการ
สอน การใช้ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การจัดและดาเนินการที่เกี่ยวกับการจัดอบรมให้ครู
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การจัดทาแบบทดสอบ การกากับดูแ ลให้การวัดผลและการ
ประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ การวิเคราะห์ผลและการจัดทาข้อมูลสถิติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครู หมายถึง ผู้ปฏิบัติการสอนประจาโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิช าการของโรงเรียนศรีพฤฒาครั้งนี้ ใช้
กรอบแนวคิดของ แดง นิ่มอนงค์ (2548) ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 10 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครูที่มตี ่อการบริหารงานวิชาการ
ได้แก่
1. ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ ครู โ รงเรี ย นศรี พ ฤฒา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2
กรุงเทพมหานคร จานวน 140 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcieและ
Morgan) ซึ่งกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 103 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกับความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพและข้ อ มู ลส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
จาแนกเป็นเพศและประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและ
การนาไปใช้ จานวน 9 ข้อ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 10 ข้อ 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน
จานวน 12 ข้อ และ 4) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จานวน 8 ข้อ รวม 39 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2542: 107-108)
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลมาเป็น แนวทางในการกาหนดกรอบ
โครงสร้างของแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
3. สร้างแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามของ แดง นิ่มอนงค์ มาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับ
เนื้อหาที่ต้องการ แล้วนาฉบั บร่างเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้อ ง
เหมาะสม ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
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เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแต่ละข้อคาถาม
แล้วนาข้อคาถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (lndex of ltem Objective: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อคาถาม
แต่ละข้อ ดังนี้
+1 หมายถึง เมื่อแน่ใจข้อความตรงตามประเด็นของเนื้อหา
0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความตรงตามประเด็นของเนื้อหา
-1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อความไม่ตรงตามประเด็นของเนื้อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (lndex of ltem Objective: IOC) ระหว่าง 0.6–1.0 ซึ่งค่าเฉลี่ยที่
ยอมรับได้ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 117)
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาแบบสอบถามที่
มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว
3. นาแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach, Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น
ไปใช้จริงกับครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยทาหนังสือขอความร่วมมือ พร้อมทั้งแบบสอบถามให้ครู
โรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จานวน 103 คน
2. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ โดยมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยนาค่าเฉลี่ย
ของแบบสอบถามทีละข้อไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (รัชนก โสภาพิศ. 2542: 103) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จาแนกเป็นเพศและประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลที่ได้รับจากตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ 1)
ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 4) ด้านการ
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วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของ (กลุ่มตัวอย่าง) ใช้การทดสอบค่าคงที่ (t-test) เมื่อเปรียบเทียบตัว
แปรเพียง 2 ตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวใช้ One Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปทาการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Posthoe
Companison)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามของแต่ละข้อคาถามหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
2.2 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach,Alpha Coefficient)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 จาแนกตามเพศโดยใช้สถิติ t-test
3.2 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานหาค่าทดสอบ F-test โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffes)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 31 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 เป็นเพศหญิง
72 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 69.9 ส่ว นประสบการณ์ ในการปฏิ บัติ ง าน ครู ที่มี ป ระสบการณ์ ปฏิ บั ติ งานน้ อยกว่ า 5 ปี
มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 5-10 ปี มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4
และครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 10 ปี ขึ้นไป มีจานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ตามลาดับ
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูโรงเรียนศรีพฤฒา มีความพึ งพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 4.17, S.D. = 0.29) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับ
ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (  = 4.19, S.D. = 0.36) ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ (  =
4.18, S.D. = 0.34) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (  = 4.17, S.D. = 0.34) และด้านสื่อการเรียนการสอน
(  = 4.13, S.D. = 0.34)
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สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 103 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์การทางาน 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีประสบการณ์ก าร
ทางานน้อยกว่า 5 ปี
2. ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1 ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีกับ 5-10 ปี
มีความพึงพอใจต่อการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
4.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 510 ปี มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นศรี พ ฤฒา สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
4.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
4.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ 5-10ปี มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 10 ปี ขึ้นไป
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ



1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
รวม
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลุ่ม 1
4.21
4.20
4.22
4.17
4.20



กลุ่ม 2
3.89
3.91
4.79
3.95
3.89



กลุ่ม 3
4.27
4.26
4.23
4.29
4.26

F

Sig

12.850
10.373
19.201
7.999
18.742

.000
.000
.001
.000
.000

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านภาพรวม
ประสบการณ์



1. น้อยกว่า 5 ปี
4.20
2. 5-10 ปี
3.89
3. 10 ปี ขึ้นไป
4.26
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 5 ปี
4.20
-

5-10 ปี
3.89
.31*
-

10 ปี ขึ้นไป
4.26
.38*
-

จากตาราง 2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านหลักสูตร
ประสบการณ์



1. น้อยกว่า 5 ปี
4.21
2. 5-10 ปี
3.98
3. 10 ปี ขึ้นไป
4.27
*แตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 5 ปี
4.21
-

5-10 ปี
3.89
.32*
-

10 ปี ขึ้นไป
4.27
.38*
-

จากตาราง 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบการณ์



1. น้อยกว่า 5 ปี
4.20
2. 5-10 ปี
3.91
3. 10 ปี ขึ้นไป
4.26
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 5 ปี
4.20
-

5-10 ปี
3.91
.30*
-

10 ปี ขึ้นไป
4.26
.36*
-

จากตาราง 4 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านสื่อการ
เรียนการสอน
ประสบการณ์



1. น้อยกว่า 5 ปี
4.22
2. 5-10 ปี
3.80
3. 10 ปี ขึ้นไป
4.23
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 5 ปี
4.22
-

5-10 ปี
3.80
.42*
-

10 ปี ขึ้นไป
4.23
.43*
-

จากตาราง 5 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน ด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้
ประสบการณ์



1. น้อยกว่า 5 ปี
4.14
2. 5-10 ปี
3.95
3. 10 ปี ขึ้นไป
4.29
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

น้อยกว่า 5 ปี
4.14
-

5-10 ปี
3.95
-

10 ปี ขึ้นไป
4.29
.33*
-

จากตาราง 6 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ
10 ปี ขึ้นไป
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเ ขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
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1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มากเป็นอันดับ1 รองลงมาคือ
ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ และอันดับสุดท้าย คือ สื่อการเรียนการสอน
1.1 ด้านหลั กสู ตรและการน าไปใช้ โดยภาพรวมและรายด้ า นการพัฒนาหลัก สูต รและการ
นาไปใช้ โดยภาพรวมและรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงว่า คณะครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
การสอน โรงเรียนมีการกากับ นิเทศและประเมินผลการสอนของครูให้เป็นไปตามหลักสูตร มีการนาหลักสูตรที่มีการ
พัฒนาขึ้นในสถานศึกษาไปวิเคราะห์หาคุณภาพของหลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2547: 79)ได้ศึกษา
ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมั ธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ ว
ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับ มาก งานวิชาการเป็นงานที่
สาคัญ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเองให้รู้และ
เข้าใจงานวิชาการ สามารถเป็นผู้นาของครูด้านงานวิชาการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารงานหลักสูตร เพราะ
เป็นงานที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ซึ่งหมายถึงมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้นให้นักเรียนทั้ งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาในทุกด้าน ทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติ และสงัด อุทรานันท์ (2532: 260-261) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหาร
ในการนาหลักสูตรไปใช้ว่า ต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูต รที่โรงเรียนใช้อยู่อย่างชัดเจน ให้บริหารวัสดุหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆ แก่ครู และดาเนินการนิเทศ ติดตามผล การใช้หลักสูตรในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายด้าน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่า ครูมีการจัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นแรงดึงดูดนักเรียนให้สนใจ
การเรียนมากขึ้น มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสอนตรงกับวุฒิการศึกษาของตนเอง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ
กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาหมายถึงการบริหารที่เ กี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษา
ตามที่คาดหวังและสอดคล้องกับ รัศมี ต่อแต้ม (2547: 76) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า ด้านคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสาคัญของงาน
วิชาการที่เป็นงานหลักของโรงเรียน ซึ่งภารกิจของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับ นักเรียนเพื่อให้
เยาวชนมีความรู้ ความสามารถบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้ องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาความรู้ แสวงหาคาตอบ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของนักเรียน โดยใช้วิธีที่หลากหลายให้ความสาคัญกั บการจัดสรรงบประมาณ
ด้านวิชาการ บริหารงานวิชาการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนหรื อแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
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1.3 ด้านการนสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดพึงพอใจอยู่ ในระดับ
มาก แสดงว่า โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน ครู
ได้มีการสร้างมุมหนังสือขึ้นภายในห้องเรียน สาหรับให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ และโรงเรียนมีห้องสมุดสาหรับครู นักเรียนมีหนังสือที่หลากหลายให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนและในการสอนของครูก็จะมีการใช้สื่อประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วย ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ธารง บัวศรี (2532: 215-217) ให้ความหมายว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์การเรียนการสอน และตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
สอดคล้อง รัศมี ต่อแต้ม (2547: 76) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อาเภอเมือ งสระแก้ว สัง กัดสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการศึก ษาพบว่ า ด้านคุณ ภาพการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสาคัญของงานวิชาการที่เป็นงานหลักของ
โรงเรียน ซึ่งภารกิจของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการ
ของผู้เรียน
1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ครูมีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลังจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แล้วก็นาผลการวัดผลมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนต่อไป ครูมีการวัดผลที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการคุณธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ มีการวัดผลที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ตุ๊ จงรัก (2543) ที่ได้ศึกษา
กระบวนการวั ด และประเมิ น ผลการเรีย นในโรงเรีย นประถมศึ กษา ศึ ก ษากรณี โรงเรีย นปฏิ รู ปการศึ ก ษา สัง กั ด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่รู้และเข้าใจหลักการ วิธีการประเมินผล
เรี ย นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนการประเมิ น เพื่ อ ตั ด สิ น ผลการเรี ย น การสอนซ่ อ มเสริ ม นั ก เรี ย น การสร้ า ง
แบบทดสอบแบบเลือกตอบและจัดทาเอกสารประเมินผลค่อนข้างดีแต่ไม่เข้าใจวิธีการเลือกเครื่องมือและสร้าง
เครื่องมือวัดคุณลักษณะของนัก เรียนด้านทักษะพิสัยและจิตพิสัย ครูส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสอนแบบบรรยาย ใช้
สื่อประกอบเป็นบางครั้ง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ ไม่สอดคล้อง
กับหลักการประเมินผลการเรียน ครูวัดผลการเรียนด้วยวิธีการสังเกต สอบถามให้นั กเรียนทาแบบฝึกหัด ในบาง
บทเรียน การทดสอบปลายภาคเรียนดาเนินการสอบตามระเบียบการประเมินผล ลักษณะของข้อสอบส่วนมาก
วัดพฤติกรรมความรู้ ความจา คุณภาพเครื่องมือวัดผลโดยภาพรวมมีความตรง และความเที่ยงต่า ผลการวิเคราะห์
พบว่า กระบวนการวัดประเมินผลการของโรงเรียนบ้านห้วยแก้วสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาค่อนข้างน้อย เพราะครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
บริหารงานวิชาการเน้นความถูกต้องตามระเบียบทางราชการมากกว่าผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ปัญหาและอุปสรรค
ทางด้านวัดประเมินผลการเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนมีปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก ทั้งงานด้านการสอนและ
งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทาให้ครูมีเวลาและความพร้อมในการเตรียมการสอนน้อยในขณะเดียวกัน พบว่า
นักเรียน ร้อยละ 40 มีพื้นฐานความรู้ต่ากว่าระดับชั้นเรียน นั กเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน เพราะผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ความสนใจติดตามการเรียนของลู กหลานค่อนข้างน้อย นอกจากนั้นยังมีปัญหา
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ความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการประเมินผลที่กาหนดไว้ในระเบียบ การประเมินผลการเรียนที่
กาลังใช้อยู่
2. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเพศหญิ งจะมีความพึงพอใจสูงกว่า
เพศชาย ทั้งนี้เพราะ ในการทางานนั้นเพศหญิงเป็นเพศที่มีความรับผิ ดชอบ มีความตั้งใจในการทางาน เพศหญิงมี
ความอดทนที่จะทางานที่ต้องใช้ฝีมือและงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
มัจฉรี โอสถานนท์. (2539: 40-41 ) ลักษณะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับลักษณะของงานรวมทั้งเพศ
หญิงมีความอดทน ละเอียดรอบคอบมากกว่าเพศชาย เพศหญิงจึงมีความคิดที่ละเอียดคิดรอบคอบในเรื่องเกี่ ยวกับ
ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ สูงกว่าเพศชาย ประกอบกับระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีความเหลื่อมล้าส่งผล
ให้ความรู้สึกพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ มีผดุง (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้าจุน โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ใ นระดับมาก ข้าราชการครูเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้าจุน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กับ
5-10ปี มีความพึงพอใจของครูที่มีต่อกาบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีพฤฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้เป็นเพราะ ครูที่มีประสบการทางาน
มากกว่า ย่อมมีความชานาญ มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของงานวิชาการ และสัมผัสระบบงานวิชาการของ
สถานศึกษามายาวนานกว่า เป็นผู้ทรี่ ่วมคิดร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการวางแผนงานวิชาการของสถานศึกษาด้วน
ตนเอง จึงมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มัจฉรี โอสถานนท์ (2539:
40-41) ประสบการณ์ในการทางานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจงานของบุคคลที่ทางานนานจนมีความรู้ความ
ชานาญในงานมากขึ้น ทาให้เกิดความพึงพอใจกับงานที่ทาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิทย์ บูรณโกศล
(2545) ศึก ษาเรื่อง ปัญ หาหารบริหารงานวิช าการของผู้บ ริหารโรงเรี ยนประถมศึก ษาตามความคิดเห็นของครู
ปฏิบัติการสอน สังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอแก่งหางแมว จั งหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์
ทางานมากจะมีทักษะ ความชานาญในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ตนมีใช้ในการปฏิบัติงานและมีแนวทางใน
การแก้ปัญหาได้ดีกว่า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการศึ กษาความพึ ง พอใจของครู ต่อ การบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ยนศรี พ ฤฒา สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
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1. ด้านหลักสูตรและการนาไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมครูและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เพื่อทาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้และเข้าใจหลักสูตรการสอน กาหนดสัดส่วนของเวลาใน
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกาหนดให้ครูเตรียมการสอน
ล่วงหน้า จัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และฝ่ายวิชาการควรนิเทศการสอนแก่ครู
อย่างสม่าเสมอ
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตเอกสารการสอน สามารถ
สร้างสื่อการสอนและนวัตกรรมมีปรับปรุงพัฒนาการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนให้ครูสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ และนาผลประเมินการใช้สื่อมาปรับปรุงพัฒนาประกอบการเรียนการสอน
4. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้และ
เข้าใจในการวัดผลและประเมินผล กาหนดให้ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และ
ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
เครือข่าย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
2. ควรทาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูและผู้บ ริหารที่มีต่อการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
3. ควรท าวิ จั ย แนวเดิ ม แต่ เ ปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามเป็ น แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตหรือใช้หลายรูปแบบร่วมกัน
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NBUE123: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการ
บวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรู
แบบการวาดแบบจําลอง (Bar Model)
PRATOMSUKSA 5 SUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ON THE
ADDITION, SUBTRACTION, MULTIPLICATION AND DIVISION PROBLEM-SOLVING
LEARNING THROUGH BAR MODEL
สุพจน แปนจํารัส *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกโจทยปญหา
การบวก การลบ การคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน จังหวัดนนทบุรี จาก
การจัด การเรีย นรู แบบการวาดแบบจํ าลอง (Bar Model) วิธี การศึ กษาไดจ ากประชากรทั้ง หมดที่ เป นนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 7 คน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง ใชเวลาจัดการเรียนรูทั้งหมด 15
ชั่วโมง และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ที่มีคาความเที่ยงตรงระหวาง 0.80–1.00 คาความยากงาย ระหวาง
0.45–.75 คาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.25–0.40 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.85 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คามัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนควอไทล
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการแก โจทย ป ญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar Model) จากการทดสอบหลังเรียน
นักเรียนผานเกณฑระดับดี หรือไดคะแนนรอยละ 75 ขึ้นไป ทุกคน ซึ่งคิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังจากการเรียนรูแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar Model) เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวาดแบบจําลอง (Bar Model)
Abstract
The purposes of this research were to study and compare Pratomsuksa 5 students’ learning
achievement on the addition, subtraction, multiplication and division problem-solving, Watlakkorn school,
Nontaburi province by using draw model. 7 students were population for using the draw model, spent 15
hours for experimentation. The achievement test had an accuracy 0.80–1, a difficulty between 0.45–0.75,
a discrimination between 0.25–0.40, and a reliability about 0.85. The statistics used to analyze data
composed of median deviation quartile.
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The results revealed that
1. The students’ learning achievement on the addition, subtraction, multiplication and
division problem-solving learning through Bar model found that each student passed 75 percents and
up, representing 100 percent of all students.
2. The students’ learning achievement after learning through the Bar Model on the
addition, subtraction, multiplication and division problem-solving was higher than before at .01 level of
significance.
Keyword: Learning achievement, Bar model
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ไดบรรจุสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไว เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูมีความรู
ความสามารถทางคณิตศาสตร สามารถนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ พรอมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชได ประกอบ
กับมี ทักษะกระบวนการที่จํ าเป น ไดแ ก การแกป ญหาดว ยวิ ธีการที่ หลากหลาย การใชเหตุผล การสื่อสาร การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ต ศาสตร แ ละการนํ า เสนอ การเชื่ อ งโยงความรู ต า งๆ ทางคณิ ต ศาสตร แ ละการเชื่ อ มโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
โรงเรีย นวั ด ลากค อนเป น โรงเรีย นในสํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานนทบุ รี เขต 2 ซึ่ งเป น
โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจํานวน 79 คน และครูจํานวน 8 คน ซึ่งสภาพแวดลอมโดยรอบโรงเรียนหรือภายในชุมชน
จะเปนชนบท ประกอบอาชีพเกษตรและรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ผูปกครองของนักเรียนตองทํางานหาเชากินค่ํา
ทํา ให ไ มค อ ยมี เ วลาในการดูแ ลและคอยให คํา แนะนํ าหรื อคํ าปรึ กษาเกี่ ย วกั บเรื่ องการเรีย นหลั งจากที่ นั กเรี ยนได
กลับไปจากโรงเรียนแลว ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญ แตผลการจัดการเรียนการสอนที่ผานมานั้นยัง
ไมประสบผลสําเร็จ เทาที่ควรเห็นไดจากผลการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในการทดสอบขอสอบกลาง
LAS ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนระดับเฉลี่ยอยูที่ 29.32 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 2 อยูที่ 33.64 และต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยูที่ 36.23 และพบวานักเรียนไมสามารถเลือกตัว
ดําเนินการทางคณิตศาสตร (+, -, x, ÷) ใหถูกตองเหมาะสมกับขอมูลที่โจทยกําหนดมาใหได เนื่องจากนักเรียนไม
เขาใจความสัมพันธของขอมูลในโจทยปญหา ทําใหไมสามารถหาคําตอบที่ถูกตองของโจทยปญหาคณิตศาสตรได
สงผลใหระดับผลการเรียนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ต่ําไปดวย
จากป ญหาและสาเหตุดั งกล าว ถ าใชก ารจัด การเรี ยนรูแ บบการวาดแบบจํ า ลอง จะเป นการแก ปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ต่ํากวาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศจากผลการสอบขอสอบ
กลาง (LAS) จึงไดทําการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการวาดแบบจําลอง (Bar Model) ซึ่งเปนวิธีการแกโจทยปญหาโดยการ
วาดแบบจําลองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเพื่อแทนขอมูลตางๆ ในโจทยปญหาที่กําหนดมาใหเพื่อที่นักเรียนจะสามารถ
มองความสัมพันธของขอมูลตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้นและนําไปสูการหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตร
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จากการวาดแบบจําลองจะแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางขอมูลในโจทยปญหาคณิตศาสตร จึงเปน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะชวยใหนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี จากขอดีของการแก
โจทยป ญหาคณิ ตศาสตรโ ดยวิ ธีก ารวาดแบบจํา ลอง จึ งไดนํ ามาจัด การเรี ยนการสอนเพื่ อแกไ ขปญหานักเรีย นไม
สามารถหาวิธีการดําเนินการและไมสามารถหาคําตอบไดถูกตอง จึ งทําใหผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิช าคณิตศาตร
ต่ําลง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ
และการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน ภายหลัง จากการจัดการเรียนรูแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar-Model)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนเรียนเและหลังเรียน เรื่องการ
แกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน จาก
การจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู
แบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model)

ตัวแปรตาม
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นวิ ชาคณิต ศาสตร
เรื่อ งการแก โจทย ปญหาการบวก การลบ
การคู ณ และการหาร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดการเรียนรูโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งครูผูสอนเปนผูชี้แนะ ใหคําปรึกษา ในการหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
เพื่อเปนแบบจําลองในการอธิบายสถานการณหรือแสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆ ในโจทยปญหาคณิตศาสตรที่
กําหนดให เพื่อนําไปสูการหาคําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรนั้นๆ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
หมายถึง ความรูความสามารถทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก การ
ลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียน จากการสอนโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน จังหวัดนนทบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 7 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตาราง 1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคาคุณภาพของเครื่องมือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. พิจ ารณาตรวจสอบความถู ก ตอ ง ตามหลั ก การสร า งและ
ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับตัวชี้ วัดความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
แก โ จทย ป ญ หาการบวก การลบ การคู ณ และการหา โดยมี
ผู เ ชี่ ย วชาญ 5 คน เพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล อ งระหว า ง
แบบทดสอบกับตัวชี้วัด
2. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมประชากร
ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน
วัดลากคอน จํานวน 30 คน
3. นําคะแนนผลการทดสอบของนักเรียนที่ไมใชประชากรไปคิด
หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความ เชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ

คาคุณภาพ
มีคาความเที่ ยงตรง (IOC) อยูระหวาง 0.801.00

มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.5– 0.75,
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25–0.40,
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.85

วิธีการรวบรวมขอมูล
ตาราง 2 วิธีการรวบรวมขอมูลจากการจัดการเรียนรูโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Mode) เรื่องการแก
โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน
การจัดการเรียนรูโดยการใชแบบการวาดแบบจําลอง
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร
เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก การลบการคูณและการหาร ไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดลากคอน
จํานวน 7 คน
2. จัดการเรียนการสอนโดยการใชแบบการวาดการหาร โดยแบง
ออกเปน 4 ขั้น ดังนี้
2.1 ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจโจทยปญหาหรือวิเคราะหปญหา

จุดประสงค
เพื่ อ รวบรวมบั น ทึ ก คะแนนเป น รายบุ ค คลไว
เปนคะแนนกอนเรียน (Pre-test)

เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถแก
โจทยปญหาไดอยางถูกตอง
เพื่อใหผูเรียนนักเรียนมีทักษะอานโจทยปญหา
และทั กษะการแปลความหมายทางภาษา ซึ่ ง
ผูเ รี ย นควรแยกแยะไดว า โจทย กํ า หนดข อ มู ล
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จุดประสงค
อะไรใหมาบางและโจทยตองการใหหาตําตอบ
อะไร หรือพิสูจนขอความใด

เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะในการนํ า ความรู
หลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรูมาแลวนํามาใชใน
การแก โ จทย ป ญ หา โดยวิ ธี ที่ เ หมาะสมและ
ถู ก ต อ ง เช น การเลื อ กใช ก ารเขี ย นรู ป หรื อ
แผนภาพ ตาราง เปนตน
2.3 ขั้นที่ 3 ดําเนินการแกโจทยปญหา
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะในการคิ ด คํ า นวณ
หรือการดําเนินการทางคณิตศาสตร ทักษะใน
การพิ สู จ น ห รื อ อธิ บ ายและแสดงเหตุ ผ ล
นักเรี ยนลงมือ ปฏิบัติ การแกโ จทยป ญหา โดย
การวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เพื่อเปนแบบจําลอง
ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย ส ถ า น ก า ร ณ ห รื อ แ ส ด ง
ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ในโจทยปญหา
คณิตศาสตรที่กําหนดใหและหาคําตอบ
2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลหรือคําตอบ
เพื่ อ ให ผูเ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะในการคํ า นวณ การ
ประมาณคําตอบ การตรวจสอบผลลัพธที่หาได
เพื่อเปนการตรวจสอบใหแนใจวา ผลลัพธที่ไ ด
ถู ก ต อ งสมบู รณ โดยพิ จ ารณาและตรวจดู ว า
ผลลัพธถูกตองและมีเหตุผลที่นาเชื่อถือหรือไม
ตลอดจนกระบวนการในการแก ป ญ หา ซึ่ ง
อาจจะใชวิ ธีการอีกวิธี หนึ่งตรวจสอบเพื่ อดูว า
ผลลัพธที่ไดตรงกันหรือไม
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เพื่ อ รวบรวมบั น ทึ ก คะแนนเป น รายบุ ค คลไว
เรื่องการแก โจทยป ญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร เปนคะแนนหลังเรียน (Post-test)
ไปทดสอบกับนั กเรีย นชั้ นประถมศึ กษาปที่ 5 ภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดลากคอน จํานวน 7 คน
7. นํ าคะแนนจากการทดสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนกอ น เพื่ อ นํ า ผลกา รทด ลอง ไปวิ เคราะห โด ย
เรี ย นและหลั ง เรี ย นมาเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนน เปรี ย บเที ย บคะแนนก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย น
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
จากการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar-Model )
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การวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ และการหาร ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
เกณฑคะแนนและระดับคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระหวางกอนและหลังจากการจัดการ
เรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) เรือ่ งการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Singed-Rank Test คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาสวนเบี่ยงเบน
ควอไทล (Deviation quartile)
สรุปผลการวิจัย
ตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก การลบ
การคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบการ วาดแบบจําลอง (BarModel)
เกณฑตัดสินของ คะแนนเต็ม
กระทรวงศึกษาฯ
(20)
80-100
16-20
75-79
14-15
70-74
12-13
65-69
10-11
60-64
8-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช
ปรับปรุง

จํานวน
(คน)
2
5
-

รอยละ

Χ

S.D.

28.57
81.43
-

17.00
14.33
-

1.41
.57
-

จากตาราง 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณและการหาร ของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรี ยนวัดลากคอน หลั งจากการจัดการเรียนรูแบบการวาด
แบบจําลอง (Bar-Model) มีนักเรียนอยูในเกณฑระดับคุณภาพตั้งแตดีขึ้นไป หรือผานเกณฑคะแนนรอยละ 75 ขึ้นไป
เปนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
การแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model)
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวน (N)
7
7

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Mdn
8.85
14.85

Mean Rank
4.0

Sig
.01
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จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก การลบ
การคูณ และการหาร ของนัก เรีย นชั้ นประถมศึก ษาปที่ 5 โดยใชการจั ดการเรียนรูแบบการวาดแบบจํา ลอง (BarModel) ได ผลการทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ปรากฏว า คะแนนทดสอบหลั ง เรี ย นสูง กว า ก อ นเรี ย น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. จากการทดลองใชการจัดการเรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) เรื่อง การแกโจทยปญหา
การบวก การลบ การคูณและการหาร ถือเปนวิธีการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่มีความเปนรูปธรรม เนื่องจากเปน
การวาดแบบจํ า ลองเป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า แทนข อ มู ลที่ โ จทย ถ ามและกํ า หนดมาให ส ง ผลให นั ก เรี ย นมองเห็ น
ความสัมพัน ธของขอมูลตางๆ ในโจทยป ญหาคณิตศาสตรแ ละสามารถแกโจทยปญหาคณิ ตศาสตรในขอนั้น ๆ ได
อยา งถูก ตอง ทํ าให ผลปรากฏว าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นวิ ชาคณิตศาสตรห ลังการจั ดการเรียนรูโดยใชการจัด การ
เรียนรูแบบการวาดแบบจําลอง (Bar-Model) ผานเกณฑระดับคุณภาพตั้งแตดีขึ้นไปหรือผานเกณฑคะแนนรอยละ
75 ขึ้นไป เปนจํานวนทั้งหมด 7 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไวในขอ 1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติมา คงเมือง(2553) ไดทําการศึกษาความสามารถในการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชวิธีการวาดแบบจําลอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงขึ้นและชวยในกระบวนการคิดในการพิจารณาเลือกตัวดําเนินการ
ทางคณิตศาสตรและเขียนประโยคสัญลักษณใหเหมาะสมกับโจทยปญหานั้นๆ ตลอดจนใชแบบจําลองชวยในการหา
คําตอบของโจทยปญหาคณิตศาสตรและสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพา โสกัณฑัต (2552) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวดวยกลวิธีที่หลากหลาย
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย นสั น ทรายวิ ท ยาคม จั ง หวั ด เชี ย งใหม ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยสามารถแกโจทยปญหา โดยใชกลวิธีที่หลากหลายได ซึ่งกลวิธี
ที่นักเรียนเลือกใชสวนใหญขึ้นอยูกับชนิดของโจทยและพบวากลวิธีที่นักเรียนชอบใชมากที่สุดในการแกโจทยปญหา
สมการเชิ งเสนตั วแปรเดี ยวเกี่ย วกั บจํ านวน คือ กลวิ ธีก ารวาดแบบจํ าลอง โดยนั กเรียนให เหตุผลวา การวาดภาพ
จําลองทําใหเห็น ภาพชั ดเจน โดยเฉพาะโจทยที่เ กี่ยวกั บเศษสวน เพราะสามารถหาคํ าตอบไดเลย อีก ทั้งยัง พบว า
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการวาดภาพจําลองไปสูการใชตัวแปรและสรางสมการ เพื่อใชในการหาคําตอบของโจทย
ปญหาได
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาการบวก การลบ
การคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบ
การวาดแบบจํา ลอง (Bar-Model) แตกตางกันคือ คะแนนสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรีย น มีคามัธยฐาน
เทากับ 8.85 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคามัธยฐาน เทากับ 14.85 กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอ 2
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ BanHar et. (2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชวิธีการวาดแบบจําลองในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับประถมศึกษา พบวาการวาดแบบจําลองจะชวยพัฒนาความสามารถในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรนําแบบทดสอบคณิตศาสตรไปทําการทดลองกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในเรื่องอื่นๆ
2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบการวาดแบบจําลองกับรูปแบบการ
สอนอื่นๆ
3. ควรนํารูปแบบและกระบวนการศึกษาทดลองในครั้ง นี้ไปทําการทดลองกั บเนื้อหาวิ ชาของกลุ ม
สาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูที่หลากหลายและสามารถนําไปแกปญหาในรายวิชาตางๆ ได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ครูผูสอน ศึกษานิเทศก และผูมีสวนเกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทางในการสอน
และพั ฒนาการเรีย นการสอนในกลุม สาระการเรีย นรูอื่ นๆ ไดโ ดยคํ านึง ถึงความแตกต างด านวั ยและศัก ยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล
2. ผูบริหารควรใหการสนับสนุนครู ในการอบรมดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนและสนับสนุนดาน
งบประมาณ เพื่อผลิตสื่อที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอนักเรียน และใหความสําคัญแกครูที่พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน
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NBUE124: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
TEACHERS’ OPINION TOWARDS ADMINISTRATOR’S ROLES IN THE INTERNAL
SUPERVISION OF SAMAKEBUMRUNG SCHOOL, THUNGKHRU DISTRICT OFFICE,
BANGKOK
สวรรค์ กวดขุนทด 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจั ยพบว่า ความคิด เห็น ของครูเ กี่ยวกับบทบาทของผู้บริ หารสถานศึก ษาในการนิเ ทศภายใน
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณารายด้ าน พบว่ า อยู่ใ นระดั บมากทุก ด้า น ตามลาดับ ดัง นี้ ด้า นการวางแผนการนิเ ทศภายใน ด้า นการ
ดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน
คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, การนิเทศภายใน
Abstract
The purpose of this research was to study teachers’ opinions towards the school administrator’s
roles in internal supervision of Samakebumrung school, Thungkhru District office, Bangkok. The
population consisted 42 teachers working at the school. The instrument of the research was a
questionnaire with a reliability of 0.87. Statistics used in data analysis composed of percentage, mean,
and Standard Deviation.
The results showed that the teachers’ opinion on the school administrator’s roles in internal
supervision of the Samakebumrung school, Thungkhru District office, Bangkok was at a “high” level in
every aspect, as follows: the internal supervision planning, the internal supervision implementation, the
summarize and report, and the internal supervision of current education, problem and requirement,
respectively.
Keywords: School administrator’s role, internal supervision
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดไว้
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักจั ดการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และตามหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการ
ดาเนินงานและการจัดจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สั ต ว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศู น ย์ ก ารกี ฬ าและนั น ทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิ ทธิภาพ และตามหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต เพื่อให้มีเงินสนับสนุน
การผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 16) วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
โรงเรี ย นสามั ค คี บ ารุ ง ส านั ก งานเขตทุ่ ง ครุ เป็ น สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษา ในระดั บ ชั้ น อนุ บ าล –
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนนักเรียน 704 คน นับว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จากรายงานประจาปีของโรงเรียน
สามัคคีบารุง ประจาปีการศึกษา 2558 จากสรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่
ผ่านทุกกลุ่มสาระ สาเหตุมาจากขาดการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนของผู้บริหารสถานศึกษา จากที่มาและความสาคัญ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม อายุ ประสบการณ์
ในการสอน วุฒิการศึกษา และระดับชั้นที่ทาการสอน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษา
โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา และ
ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีผู้ศึกษาและเสนอแนวทางเกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศภายในไว้หลายท่าน นามาประยุกต์
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วนามากาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงาน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 42 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
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2.1 ตัว แปรอิ สระ คื อ สถานภาพของครู ใ นโรงเรี ย นสามั ค คี บ ารุ ง สั ง กั ด สานั ก งานเขตทุ่ ง ครุ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
2.1.1 อายุ
2.1.2 ประสบการณ์ในการสอน
2.1.3 ระดับการศึกษา
2.1.4 ระดับชั้นที่ทาการสอน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ตามแนวคิดหลักการและ
ทฤษฎีในการ ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของนักวิชาการหลานท่าน ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2541: 7) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 232) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545: 28) วันฤดี ปุยะติ (255: 27) นามา
ประยุกต์และกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเป็น 4 ด้าน ได้แก่
2.2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน
2.2.2 ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
2.2.3 ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
2.2.4 ด้านการสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน
3. ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2559
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดาเนินการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดขึ้น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องครู ใ นโรงเรี ย นสามั ค คี บ ารุ ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตทุ่ ง ครุ
กรุงเทพมหานคร
2. บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการนิเทศภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จาแนกบทบาทของผู้บริหารเป็น 4 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน
2.2 ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
2.3 ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
2.4 ด้านการสรุปและรายงานผลการดาเนินการนิเทศภายใน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึ ก ษา โรงเรี ย นสามัค คี บารุ ง สั งกั ดสานัก งานเขตทุ่ งครุ กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดกรอบแนวคิดไว้ ดั ง
ภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

สถานภาพของครู
1. อายุ
2. ประสบการณ์ในกาสอน
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับชั้นที่ทาการสอน

ตัวแปรตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ บทบาทของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคี
บารุง
1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ในการนิเทศภายใน
2. ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
3. ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
4. ด้านการสรุปและรายงานผลการดาเนินการนิเทศภายใน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 42 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ
ภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ของ Likert (Rating Scale อ้างใน สุบิน ยุระรัช. 2550) โดยกาหนดคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สดุ
4 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง
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2 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบของความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัด
สานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
2. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา ความคิดเห็นของครู
3. สร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ บทบาทของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตาม
แนวคิ ดหลัก การและทฤษฎีใ นการ ปฏิ บั ติง านนิเ ทศการศึก ษาของนั ก วิช าการหลานท่ าน ได้แ ก่ สานั กงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 7) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 232) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2545: 28)
วันฤดี ปุยะติ (255: 27) นามาประยุกต์แก้ไขปรับปรุง แล้วนาฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมสารนิพนธ์
เพื่อพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ของแต่ละข้อคาถามเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ 1.00
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้กับครู (Tryout) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
4. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปขอความร่วมมือจากผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีบารุง เพื่อขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมาจานวน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูเกี่ยวบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
ในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ยและค่า ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ดังนี้
4.50–5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.50–4.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
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2.50–3.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.50–2.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารทีป่ ฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย
1.00–1.49 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 นาข้อมูลที่ได้ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้วจิ ัยได้ใช้สถิตใิ นการวิจัย ดังนี้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกั บ บทบาทของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการนิ เ ทศภายใน
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมและ ราย
ด้าน รายละเอียดแสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามองค์ประกอบ
ของบทบาท 4 ด้าน โดยรวมและรายด้าน
(N = 42)
ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการนิเทศภายใน
µ
ระดับ

ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
4.07
0.42
มาก
ในการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
4.14
0.42
มาก
ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
4.10
0.48
มาก
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน
4.09
0.38
มาก
เฉลี่ยรวม
4.12
0.42
มาก
จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามองค์ประกอบของบทบาท 4 ด้าน
โดยภาพรวมพบว่ามอยู่ในระดับมาก (µ= 4.12, = 0.42) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บทบาทด้านการวางแผนการนิเทศภายใน (µ = 4.14, .= 0.42) ด้านการ
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ดาเนินการนิเทศภายใน µ = 4.10, = 0.48) ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน (µ = 4.09, 
= 0.38) และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน (µ = 4.07, = 0.42)
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
ของครูผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมและรายด้าน
N = 42
อายุ
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
ผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
(n = 10)
(n = 18)
(n = 5)
(n = 9)
µ
µ
µ
µ




ด้ า นการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา 4.04 0.35 4.03 0.47 4.26 0.03 4.07 0.43
และความต้องการ ในการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
4.13 0.31 4.13 0.50 4.16 0.46 4.13 0.37
ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
4.10 0.45 4.14 0.54 4.23 0.47 3.94 0.41
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผล 4.06 0.37 4.06 0.34 4.28 0.38 4.08 0.45
การนิเทศภาย.o
เฉลี่ยรวม
4.08 0.37 4.09 0.46 4.23 0.42 4.05 0.42
จากตาราง 2 พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจาแนก
ตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ครูที่อายุ 41-50 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก (µ = 4.23,  = 0.42) รองลงมา
ได้แก่ ครูที่มีอายุ 31-40 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
(µ= 4.09,  = 0.46) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีอายุ 20-30 ปี และ 51 ปี ขึ้นไป มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.08,  = 0.37 และ (µ = 4.05,  = 0.42)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูที่มีอายุ 20-30 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการวางแผนการนิเทศภายในอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกับ ครูที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป
(µ = 4.13,  = 0.31) และ (µ = 4.13,  = 0.37) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีอายุ 31-40 ปี มีความเห็นต่อบทบาทขอ
ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการดาเนินการนิเทศภายในอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.14,  = 0.54) และครูที่มีอายุ 41-50
ปี มีความเห็นต่อบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 4.28,  = 0.38) ตามลาดับ
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ตาราง 3 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศกึ ษาโรงเรียนสามัคคี
บ ารุ ง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตทุ่ ง ครุ กรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ ใ นการสอนของครู ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยรวมและรายด้าน
(N = 42)
ประสบการณ์ในการสอน
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
1-2 ปี
3-10 ปี
11-20 ปี
21 ปี ขึ้นไป
ในการนิเทศภายใน
(n = 9)
(n = 12)
(n = 14)
(n = 7)
µ
µ
µ
µ




ด้ า นการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา 4.08 0.33 4.26 0.43 3.99 0.46 3.89 0.42
และความต้องการ ในการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
4.14 0.34 4.28 0.42 4.11 0.49 3.94 0.36
ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
4.16 0.44 4.26 0.52 4.09 0.54 3.78 0.37
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผล 4.08 0.37 4.22 0.32 4.07 0.39 3.93 0.46
การนิเทศภายใน
เฉลี่ยรวม
4.12 0.37 4.25 0.42 4.06 0.47 3.88 0.40
จากตาราง 3 พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจาแนก
ตามประสบการณ์ ในการสอนโดยภาพรวมพบว่า อยู่ใ นระดับมาก โดยครูที่ ประสบการณ์ ในการสอน 3-10 ปี มี
ความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึก ษาในการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก (µ =
4.25,  = 0.42) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 1-2 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
บทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.12,  = 0.37) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีประสบการณ์ในการ
สอน 11-20 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.06,
 = 0.47) และครูทมี่ ีประสบการณ์ในการสอน มากกว่า 20 ปี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 3.88,  = 0.40) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 3-10 ปี มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.26,  = 0.43) ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน ครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน 3-10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.28,  = 0.42) ด้านการ
ดาเนินการนิเทศภายใน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 3-10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(µ = 4.26,  = 0.22) และด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน
3-10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.22,  = 0.32)
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ตาราง 4 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศกึ ษาโรงเรียนสามัคคี
บารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษาของครูผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวม
และรายด้าน
(N = 42)
ระดับการศึกษาของครูผู้ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับบทบาทของผู้บริหาร ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สถานศึกษาในการนิเทศภายใน
(n = 3)
(n = 32)
(n = 7)
µ
µ
µ



ด้ า นการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และความ 4.43
0.33
4.07 0.41 3.89 0.47
ต้องการในการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
4.43
0.28
4.13 0.40 4.01 0.55
ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
4.29
0.48
4.11 0.47 3.98 0.54
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศ 4.50
0.29
4.10 0.38 3.89 0.38
ภายใน
เฉลี่ยรวม
4.41
0.35
4.10 0.42 3.94 0.49
จากตาราง 4 พบว่ าความคิ ดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บ ริหารสถานศึกษาในการนิเ ทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจาแนก
ตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยครูที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า ปริญญาตรี มีความเห็นต่อ
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (µ = 4.41, 
= 0.35) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.10,  = 0.42) รองลงมาได้แก่ ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มี
ความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 3.94,  = 0.49)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการนิเทศ
ภายใน ครูที่มีระดับการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.43,
 = 0.33) ด้านการวางแผนการนิเทศภายในครูที่มีระดับการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.43,  = 0.28) ด้านการดาเนินการนิเทศภายในครูที่มีระดับการศึกษาระดับต่า
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.29,  = 0.48) และด้านการประเมินผล
สรุปและรายงานผลการนิเทศภายในครูที่มีระดับการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ = 4.50,  = 0.29)
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ตาราง 5 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคี
บารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับชั้นที่ทาการสอนของครูผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยรวมและรายด้าน
(N = 42)
ระดับชั้นที่ทาการสอน
ความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ในการนิเทศภายใน
ปีที่ 1-3 (n = 24)
ปีที่ 4-6 (n = 18)
µ
µ


ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
4.19
0.38
3.91
0.47
ในการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
4.27
0.37
3.96
0.48
ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน
4.20
0.42
3.97
0.57
ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน
4.20
0.35
3.94
0.41
เฉลี่ยรวม
4.21
0.38
3.94
0.48
จากตาราง 5 พบว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
กรณีศึกษา โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจาแนก
ตามระดับชั้ นที่ท าการสอนโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ มาก โดยครูที่ท าการสอนระดั บประถมศึ กษาปี ที่ 1-3
มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.21,  = 0.38)
รองลงมาได้แก่ครูที่ทาการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก (µ = 3.94,  = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูที่ทาการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความเห็น
ต่อความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาด้านการวางแผนการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก
(µ= 4.27,  = 0.37) รองลงมาได้แก่ ครูทที่ าการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความเห็นต่อความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับบทบาทขอผู้บริหารสถานศึกษาด้านการดาเนินการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก (µ= 3.97,  = 0.57)
ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียน
สามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามองค์ประกอบของบทบาท 4 ด้าน โดยภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก (µ = 4.12, = 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน (µ = 4.14, .= 0.42) ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน (µ = 4.10,  =
0.48) ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน (µ = 4.09,  = 0.38) และด้านการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายใน (µ = 4.07,  = 0.42)
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษา
โรงเรียนสามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในกรณีศึกษาโรงเรียน
สามัคคีบารุง สังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผลสรุปและรายงานผลการนิเทศภาย และด้านการศึ กษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายในตามลาดับ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นความจาเป็นและ
ถือเป็นนโยบายที่จะต้องมีการพัฒนาตนโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดาเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนแก่ครูและบุคลกรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จัดให้มีการนิเทศติดตามการปฏิบั ติงานของครูใน
รูป แบบคณะกรรมการ เพื่ อพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพการท างานของครู อยู่ เ สมอ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ นารี
เต่าสุวรรณ (2554: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับกระบวนนิเทศภายใน
ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในสงกั ดสานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 ผลการวิจั ยพบว่ า 1)
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมสมรรถนะอยู่ ในระดับมากเรียงตามลาดับ คือ สมรรถนะด้านจริยธรรม
สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะด้านการบริการที่ดีสมรรถนะ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ และสมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) กระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเรียงเรียงตามลาดับคือ การสารวจความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา การวางแผนการนิเทศการ
ดาเนินการนิเทศภายใน การปรับปรุงแก้ไขและการประเมินผลการนิเทศ และ 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษามีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ตัวแปรทั้งสองมีความแปรปรวนร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานด้านการนิเทศภายในโรงเรียน ควรนา
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนองตอบความต้องการของครูในการได้รับ โอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกั น นอกจากนั้นผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องควรนาระบบสารสนเทศมาจั ดทาข้อมูลพื้นฐานของครูรายบุคคล แล้วนาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาดาเนินการ
พัฒนาครู โดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้านการดาเนินการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีบารุง และโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดสานักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานการศึกษาของสานักงานเขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับกรมีส่วนในการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนในด้านใดบ้าง เพื่อให้การนิเทศภายใน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง
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NBUE125: ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
บานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ WORK MOTIVATIONS AND
EFFECTIVENESS OF BANMAPTAPUT SCHOOL, RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 1
ศุภกิจ อินทรวิเศษ 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรี ยนบ านมาบตาพุ ด สั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาระยอง เขต 1 กลุ มตัวอยางที่ ใชใ น
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 จํ านวน 63 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่ง แบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.40–0.76 มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.8-1 และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.46–0.76 มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง
0.8–1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ประกอบดวย คาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation)
ผลการวิจัย พบวา
1. แรงจู งใจในการปฏิบัติง านของครูโรงเรีย นบา นมาบตาพุด สั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุ ด
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาระยอง เขต 1 พบวา มีค วามสั มพั น ธกั นในระดั บ สูง มากอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติของครู, ประสิทธิผลของโรงเรียน
Abstract
The objective of this research was to study between working motivation of teachers and
effectiveness of Banmaptaput school under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The
samples of this study consisted 63 teachers in the Banmaptaput school The instrument was a rating scale
questionnaire concerning working motivation of teachers. The discrimination power of 0.40 to 0.76, the
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reliability value of 0.8-1. and the discrimination power of the questionnaire in a part of school
effectiveness from 0.46 to 0.76 with a confidence score of 0.8-1. (Pearson’s product moment correlation).
Statistics for data analysis were mean, Standard Deviation, and Pearson’s product moment correlation.
The results were as follows:
1. The working motivation of teachers in Ban map ta put school under the Rayong Primary
Educational Service Area Office 1 was at a “high” level.
2. The effectiveness of Ban map ta put school under the Rayong Primary Educational
Service Area Office 1 was at a “high” level.
3. The relationship between working motivation of teachers and school effectiveness in
Banmaptaphut school under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1 found correlated at
.05 level of significance.
Keywords: Working motivation of teachers, School effectiveness
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรงเรียนบานมาบตาพุดมีการดําเนินงานของสถานศึกษาในปการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยูในระดับดี
นัก เรี ย นมี ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นอยูใ นเกณฑ ที่ น า พอใจ ดา นการจั ด การเรี ย นรูแ ละการพั ฒ นาหลั ก สู ตร จั ด ทํ า
หลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่นอยูในเกณฑดีไดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก
ชุมชนสงบุตรหลานเขาเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาอัตราสวนครูกับนักเรียนเกินเกณฑที่กําหนด ดานอาคาร
สถานที่ มีอาคารเรียนที่มั่นคงสะอาด ปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกและมีหองเรียนเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน การจัดสภาพแวดลอมไดอย างเหมาะสม มีสภาพภูมิทั ศนสวยงามรมรื่น มีแหล งเรีย นรูอยา งหลากหลาย
ห อ งสมุ ด มี สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น มี ก ารสร า งและพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ภ ายใน
สถานศึกษาและใชประโยชน จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการแลกเปลี่ย นเรีย นรูระหวา ง
บุคลากรและองคกรหนวยงานอื่นจัดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด ดานการ
บริหารจัดการใชหลักการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA การดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีคุณภาพ รอยละ 94.50 แตในปจจุบันครูไดรับภาระงานนอกเหนือจากการ
สอนเพิ่ ม มากขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากบุ ค ลากรมี ไ ม เ พี ย งพอต อ หน า ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน มี ภ าระงานที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
นอกเหนือจากการสอนเปนอยางมาก คาครองชีพ ความกาวหนาในหนาที่การงานเปนไปดวยความยากลําบาก ทําให
ครูที่ดี เกง มีการโยกยายไปอยูในหนวยงานอื่นหรือลาออกกอนเกษียณอายุราชการ การบริหารงานมีความซ้ําซอนไม
อํานวยใหบุคลากรกาวหนาในหนาที่การงาน เหตุผลดังกลาวหนาเชื่อถือไดวาครูขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนางานอยางเปนระบบ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบานมาบตาพุด (2558)
จากการศึ ก ษาข อ มู ลดั ง กล า วข า งต น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ระหว า ง
แรงจู ง ใจในการทํ า งานของครู กั บ ประสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งนับวาจะเปนประโยชนและนาสนใจเพราะขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย สามารถนํามา
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ประยุกตในการเสริมแรงการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาและผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการบริหารเพื่อนํา
องคการไปสูความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บแรงจู งใจในการทํ า งานของครู โ รงเรี ย นบ านมาบตาพุ ด สัง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1
3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
1. การไดรับความสําเร็จงาน
2. ความยอมรับนับถือ
3. ลักษณะของงาน
4. ความรับผิดชอบ
5. ความกาวหนา

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลของโรงเรียน
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน
4. ความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรียน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. แรงจู ง ใจในการทํ า งาน หมายถึ ง แรงผลั ก ดั น ภายในของแต ละบุ ค คลที่ ก ระตุ น ให เ กิ ด พฤติ ก รรม
บางอยางที่เปนไปในทางบวก ซึ่งสามารถสงผลใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและจะเกิด
ความพึงพอใจเมื่องานนั้นไดผลประโยชนตอบแทน ผลตอบแทนนั้นอาจเปนทางวัตถุหรือทางจิตใจก็ได
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากความสามารถของผูบริห ารและครู ในโรงเรียนบา น
มาบตาพุด สั งกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการทํางานจนบรรลุเ ปาหมายและ
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา และสามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถพัฒนานักเรียนใหมี
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เจตคติทางบวก สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอมรวมทั้งสามารถแกปญหาภายใน
โรงเรียนไดอยางดี พิจารณาจากผลที่เกิดจากความสามารถ 4 ประการ
3. ครู หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติงานในหนาที่การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนบานมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
4. สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 1 หมายถึ ง หน ว ยงานในกํ า กั บ ดูแ ลของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กํากับดูแลโรงเรียนในจังหวัดระยอง 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง อําเภอบาน
ฉางอําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง และอําเภอนิคมพัฒนามีโรงเรียน (รัฐบาล) ในสังกัด ทั้งสิ้น 115 โรงเรียน 1
สาขา จําแนกขนาดโรงเรียนออกเปนโรงเรียนขยายโอกาส 30 โรงเรียน 1 สาขา (เปดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3) และโรงเรียนประถมศึกษา 85 โรงเรียน (เปดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
แบงออกเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 4 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ 12 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 77 โรงเรียน
และโรงเรียนขนาดเล็ก 23 โรงเรียน
วิธดี ําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ประชากร ไดแ ก ครูโ รงเรีย นบา นมาบตาพุด สั งกัด สํา นักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษา
ระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 75 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปการศึกษา 2559 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ได
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) จํานวน 63 คน จากนั้นทําการ
สุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) และการสุมอยางงาย (Simple random sampling)
วิธีการสุมกลุมตัวอยาง สุมจากครูผูสอนโดยจําแนกตามระดับชั้น ตามขั้นตอนดังนี้
1. แบงจํานวนประชากรตามระดับชั้น คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชตารางคํานวณกลุมตัวอยางของ
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) จากจํานวนประชากรเปนครูผูสอน จํานวน 75 คน ไดกลุมตัวอยาง
จํา นวน 63 คน ซึ่ งแบง เป น 4 ระดับ คื อ ครูป ฐมวัย ครู ประถมศึก ษาปที่ 1-2 ครู ป ระถมศึก ษาป ที่ 3-4 และครู
ประถมศึกษาปที่ 5-6
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางเครื่องมือ
2. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ มีทั้งหมด 2 ตอนซึ่งผูวิจัยไดนํา
เครื่องมือนี้จากงานวิจัยของ พนิดา จิระสถิตถาวร (2550) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนประภัสสร
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และสิริวรรณ สังขตระกูล (2554) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ มาปรับปรุงและพัฒนา
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดและหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานและ
ประสิทธิผลขององคการจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศจากแหลงความรูตางๆ
2. นําขอ มูลที่ไ ดจากการศึ กษามาสรา งเปน แบบสอบถามเกี่ย วกับแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านและ
ประสิทธิผลขององคการ
3. แบบสอบถามที่ ส ร า งเสร็ จ แล ว เสนอต อ ประธานกรรมการควบคุ ม งานนิ พ นธ แ ละเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะไดพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อที่จะ
ไดนําขอมูลที่ไดรับการพิจารณาและขอเสนอแนะในดานตางๆ จากผูทรงคุณวุฒิมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามใหมีความสมบูรณและเหมาะสม ไดคา IOC คาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.8-1 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.15
4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวและไดรับความเห็นชอบ
จากประธานกรรมการและกรรมการที่ควบคุมงานนิพนธไปทดสอบกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ฉบับ
แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจของแบบสอบถามเปนรายขอในแตละดาน ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson product moment Correlation Coefficient) ไดคาอํานาจจําแนก ตอนที่ 1 เทากับ 0.40-0.76
และตอนที่ 2 เทากับ 0.46–0.76
5. นํ า แบบสอบถามมาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม ด ว ยวิ ธี ก ารหาค า อั ลฟา
(Coefficient Alpha) Cronbach (1990) ไดคาอัลฟาของตอนที่ 1 เทากับ 0.96 และ ตอนที่ 2 เทากับ 0.95
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวนําไปสอบถามกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย นอร ท กรุ ง เทพ เพื่ อ ทํ า หนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ถึ ง
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือเก็บขอมูล
2. นํา แบบสอบถามจํ านวน 75 ฉบั บ ไปแจกใหค รูใ นโรงเรี ยนบา นมาบตาพุด ที่เ ลือ กสุ มเปน กลุ ม
ตัวอยางตอบแบบสอบถาม และผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองและไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 63 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 84
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 แรงจูง ใจในการทํ างานของครู โรงเรีย นบ า นมาบตาพุด สั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดาน
(n = 63)
แรงจูงใจในการทํางานของครู
1. การไดรับความสําเร็จงาน
2. ความยอมรับนับถือ

Χ.

S.D.

แปลผล

อันดับ

4.01
3.70

0.67
0.77

มาก
มาก

1
4
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แรงจูงใจในการทํางานของครู
3. ลักษณะของงาน
4. ความรับผิดชอบ
5. ความกาวหนา
รวม
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S.D.
0.84
0.77
1.13
0.83

Χ.

3.94
3.93
3.24
3.78

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

อันดับ
2
3
5
-

ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1
ตาราง 2 คา เฉลี่ ย สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บและอัน ดั บของประสิท ธิ ผลของโรงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดาน
n = 63
1.
2.
3.
4.

ประสิทธิผลของโรงเรียน

Χ.

S.D.

แปลผล

อันดับ

ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน
เฉลี่ย

3.94
4.10
4.23
4.11
4.10

0.90
0.71
0.71
0.77
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
3
1
2
-

ตอนที่ 3 วิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกั บประสิทธิผลของ
โรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตาราง 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X

Y1
r
.60**
.53**
.62**
.70**
.64**
.73**

Y2
p
.00
.00
.00
.00
.00
.00

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

r
.36**
.59**
.39**
.50**
.45*
.54**

Y3
p
.00
.00
.00
.00
.00
.00

r
.48**
.59**
.56**
.58**
.53**
.64**

Y4
p
.00
.00
.00
.00
.00
.00

r
.51**
.63**
.60**
.63**
.60**
.70**

Y
p
.00
.00
.00
.00
.00
.00

r
.58**
.69**
.64**
.71**
.65**
.77**

p
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผูวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้
1. แรงจู ง ใจในการทํ า งานครู โ รงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.78, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ย สูงสุดไปหาต่ําสุ ด ดังนี้ ดานการไดรับ ความสํ าเร็จงาน ( Χ =4.01, S.D.= 0.67) และดา นความกาวหน า
( Χ =3.24, S.D.= 1.13) เมื่อพิจารณาแตละดาน สรุปไดดังนี้
1.1 ดานการไดรับความสําเร็จงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Χ =4.09, S.D.= 0.67)
เมื่อ พิจารณารายข อ เรียงลํา ดับจากคาเฉลี่ ยสูง สุดไปหาต่ํา สุด ดัง นี้ ครูมี โอกาสไดใ ชค วามรูความสามารถในการ
ทํางานสําเร็จลุลวงไดดี ( Χ =4.33, S.D.= 0.67) และผูบริหารชื่นชมตอผลการทํางานของทาน ( Χ =3.68, S.D.=
0.69)
1.2 ดานความยอมรับนับถือ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Χ =3.70, S.D.= 0.77) เมื่อ
พิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่นนอกโรงเรียนชื่นชมกับ
ผลงานของทาน ( Χ =3.89, S.D.= 0.76) และครูไดรับรางวัลจากการสงผลงานเขาประกวดในสถานที่ตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ ( Χ =3.22,S.D.= 1.02)
1.3 ดานลัก ษณะของงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Χ =3.94, S.D.= 0.84) เมื่ อ
พิจารณารายขอ เรีย งลําดับจากคาเฉลี่ยสู งสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ งานที่ทํา ใหครูไดเพิ่ มพูนความรูใหมๆ ( Χ =4.24,
S.D.= 0.62) และงานที่ทําตั้งแตตนจนสําเร็จทําใหทานไมเบื่อหนาย ( Χ =3.70, S.D.= 0.93)
1.4 ดานความรับ ผิด ชอบ โดยรวมมี คา เฉลี่ยอยูใ นระดั บมาก ( Χ =3.93,S.D.= 0.77) เมื่ อ
พิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ ครูภูมิใจที่สามารถดูแลนักเรียนในชั้นไดอยางทั่วถึง
( Χ =4.32,S.D.= 0.69) และครู มีอิสระในการคิ ดแก ปญหาและขจั ดอุป สรรคที่ เกิด ขึ้นในการทํา งาน ( Χ =3.57,
S.D.= 0.95)
1.5 ดานความกาวหนา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.24, S.D.=1.13) เมื่อ
พิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ( Χ =3.97, S.D.=0.95) และครูมีโอกาสไดเขารั บคัดเลือกใหไปดูงานในประเทศและตา งประเทศ
( Χ =2.49, S.D.=1.32)
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Χ =4.10, S.D.=0.75) เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด
ไปหาต่ําสุด ดังนี้ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ( Χ =4.23, S.D.=0.71) และความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง( Χ =3.94, S.D.=0.90)
2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( Χ =3.94, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ การพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ( Χ =4.37, S.D.=0.61)และในรอบปที่ผานมานักเรียนไดรับรางวัลดานวิชาการ
จากหนวยงานรัฐหรือเอกชนภายนอกโรงเรียน ( X =3.49, S.D.=1.13)
2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( Χ =4.10, S.D.=0.71) เมื่อพิ จารณารายข อ เรียงลําดั บจากคา เฉลี่ ยสูง สุดไปหาต่ําสุ ด ดั งนี้ นักเรียนรูจั ก
ประชาธิปไตยและเข าใจในระบบการเลื อกตั้งผู แทนนัก เรียน ( Χ =4.25, S.D.=0.74)และนักเรียนในโรงเรี ยนเคย
ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักเรียนตัวอยางที่มีความประพฤติดีในระดับตางๆ ( Χ =3.94, S.D.=0.76)
2.3 ด า นความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นา โดยรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก
( Χ =4.23, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ ครูมีการปรับเปลี่ยนให
เขากับสภาพแวดลอมในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว( Χ =4.41, S.D.=0.64) และครูมีความเขาใจ
และสามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลใหสามารถรองรับหลักสูตรใหม ( Χ =4.00,
S.D.=0.74)
2.4 ด า นความสามารถในการแก ป ญหาภายในโรงเรี ย น โดยรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก
( Χ =4.11, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณารายขอ เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ โรงเรียนสงเสริมใหครูบุคลากรเกิดความสามัคคีในโรงเรียน ( Χ =4.29,S.D.=0.94) และความสามารถของครูในการประสานความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ( Χ =3.84,S.D.=0.79)
3 แรงจูงใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในระดับมาก 0.77 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. แรงจู ง ใจในการทํ า งานของครู โ รงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน ทําใหครูพอใจงานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
โดยปฏิบัติงานดวยความทุมเทตั้งใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ครูสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว
ครูเกิ ดความภาคภูมิ ใจในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ งานครูมี อิสระในการเลื อกวิ ธีการปฏิบั ติงานตาม
ความคิดของตนเองและสงผลใหครูมีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปและผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมให
ครูมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานในโรงเรียนตางๆ และเปดโอกาสใหเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน สงผลใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบานมาบตาพุด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานดานสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริวรรณ สังขตระกูล (2554) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย
พบว า แรงจู งใจในการปฏิ บัติ ง านของครู โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ดกลางดอนเมื องชลบุ รี สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู ในระดับ มาก และยังสอดคลองกั บงานวิ จัยของ สิริลักษณ สุอังคะ (2553)
ศึก ษาความสัม พัน ธระหวา งแรงจูง ใจในการทํ างานของครูกั บประสิท ธิผลของโรงเรีย นประถมศึก ษา สั งกั ดสํ านั ก
บริหารงานคณะกรรมการการสงเสริ มการศึก ษาเอกชนเขตพื้น ที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิ จัย พบว า
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษา
เอกชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
1 โดยรวมและรายดา นอยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเป นเพราะผูบ ริห ารโรงเรี ยนมีก ารจัด การส งเสริ มใหค รูมี การจั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กไดเกิดการเรียนรู จึงทําใหเด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตาม
วัตถุประสงค การจัดการเรียนการสอนของครูมีการสํารวจ ครูมีการจัดทําแผนการการจัดการเรียนการสอนลวงหนา
และสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามจุดประสงคที่ตั้งไว มีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมอยูเสมอ มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากสถานการณจริง อีกทั้ง
ยังเปนการสอนใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูการเขาสังคม รูจักการยอมรับนับถือผูอื่น ผูบริหารและครูมีการประชุมทบทวน
เปา หมายและนโยบายการจั ดการศึก ษา หลั กสู ตร เพื่อ ใหสอดคล องกับ ความต องการของทอ งถิ่น ผู บริ หารมี การ
พัฒนาโรงเรียนในดานการเรียนการสอน โดยไดรับความรวมมือจากทั้งบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงเรียน
เมื่ อ พิ จ ารณาแต ละด า นส ง ผลให ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด านอยู ในระดั บมาก สอดคล อ งกั บงานวิจั ยของ สิริลัก ษณ สุ อัง คะ
(2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษา
พบวา ประสิท ธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดั บมาก และยั งสอดคลอ งกับ งานวิจัย ของ สมหมาย
นาควิเชียร (2552) ศึกษาความสัมพันธแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษา พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก
3. แรงจูงใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธกันระดับสูงมากกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตา
พุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะแรงจู ง ใจในการทํ า งานเป น สิ่ ง สํ า คั ญที่ จ ะทํ า ให ก ารทํ า งานประสบผลสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย ผู บ ริ ห ารให
ความสําคัญกับครูผูสอน โดยการใหทํางานตามความสามารถ ความถนัดของแตละบุคคล อีกทั้งยังมีการสงเสริมให
ครูไดแสวงหาความรูเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวางนโยบายของโรงเรียน ซึ่งทําใหครูมี
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน จึงทํางานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน
จึงสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุดอยูในระดับที่สูงมาก กลาวคือ ถาแรงจูงใจในการทํางานของครูมี
สูงก็จะทําผลการทํางานของครูสูงไปดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแรงจูงใจในการทํางาน เปนตัวประกอบที่ชวยสรางให
เกิดแรงจูงใจหรือเกิดความพึงพอใจ ถือไดวาเปนเครื่องกอใหเกิดแรงจูงใจภายในที่จะชวยใหมุงไปยังผลการทํางานให
ไดผลดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย นาควิเชียร (2552) ศึกษาความสัมพันธแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูกับ ประสิทธิ ผลของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกั ดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา ความสั มพั น ธระหว างแรงจูง ใจในการปฏิ บัติ งานของครู กับ ประสิท ธิ ผลของสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐาน สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
สิริลักษณ สุอั งคะ (2553) ศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างแรงจูง ใจในการทํ างานของครูกั บประสิท ธิผลของโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ผล
การศึกษา พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธกันกับประสิทธิผลของโรงเรียน
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตา
พุดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ควรมีการสงเสริม ดังนี้
1. แรงจู ง ใจในการทํ า งานของครู โ รงเรี ย นบ า นมาบตาพุ ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ควรมีการสงเสริมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 ด า นการได รั บ ความสํ า เร็ จ งาน ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรชื่ น ชมผลงานของคุ ณ ครู เ มื่ อ ได รั บ
ความสําเร็จ
1.2 ดานความยอมรับนับถือ ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับรางวัลจากการประกวดใน
ระดับตางๆ อยางสม่ําเสมอ
1.3 ดานลัก ษณะของงาน ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมการทํางานของครู ใหครูเ กิดการทํางาน
อยางมีความสุข
1.4 ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางมีอิสระ
1.5 ด า นความก า วหน า ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรส ง เสริ ม ให ค รู ไ ด รับ การคั ด เลื อ กให ไ ปดู ง านใน
ประเทศและตางประเทศ
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 ควรมีการสงเสริมในดานตางๆ ดังตอไปนี้
2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผูบริหารโรงเรียนควร
สง เสริ ม ให ค รู สง เด็ ก นั ก เรี ย นเข า แข ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการจากหน ว ยงานรั ฐ หรื อ เอกชนภายนอกโรงเรี ย นอย า ง
สม่ําเสมอ
2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริม
นักเรียนไดรับการคัดเลือกใหนักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนนักเรียนตัวอยางที่มีความประพฤติดีในระดับตาง ๆ
2.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครู
มีความเขา และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผล ใหสามารถรองรับหลักสูตรใหม
2.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนควรนําความคิดเห็นที่
แตกตางของครูที่ขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนมาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ กษาป จจั ยที่ สง ผลตอ ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนบา นมาบตาพุด สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบานมาบตาพุด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
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NBUE126: ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL’S OPINION ON SCHOOL
ADMINISTRATOR’S ADMINISTRATION OF WAT PAH KA CHAROEN WITTAYA
SCHOOL, THE PHANAKORNSRI-AYUTTHAYA PROVINCIAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION
ศรัญญู มหิงสพันธุ์ 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนก
ตามเพศและระดับการศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดป่าคา
เจริญวิทยา จานวน 73 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ใน 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ด้านการกระจายอานาจในสถานศึกษา 3) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร 5) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และ 6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิ ดเห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่มี ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษาของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (  =
4.47, S.D.= 0.67) ด้านการพัฒนาบุคลากร (  = 4.28, S.D.= 0.59) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (  =
4.28, S.D.= 0.57) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ (  = 4.24, S.D.= 0.52) ด้านการกระจายอานาจในสถานศึกษา
(  = 4.23, S.D.= 0.55) และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (  = 4.16, S.D.= 0.64)
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, การบริหารสถานศึกษา
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Abstract
This research aimed to study the opinion of teachers and educational personnel on
administration of Wat Pah Ka Charoen Wittaya school administrator, Phanakornsri-ayutthaya Provincial
Administration Organization, classified by gender and education level. The samples included 73 teachers
and educational personnel from Wat Pah Ka Charoen Wittaya school. The questionnaire with a reliability
of 0.97 includes 6 aspects: 1) education reform, 2) decentralize powers in educational administration, 3)
educational standards and quality assurance, 4) educational personnel development, 5) resources and
investment for education, and 6) technologies for education. The data were analyzed by frequency,
percentage, average, Standard Deviation, and t-test.
The results revealed that
1. Overall, the teachers and educational personnel’s opinion on administrator’s
administration of Wat Pah Ka Charoen Wittaya school, Phanakornsri-ayutthaya Provincial Administration
Organization, was at a “high” level (  = 4.28, S.D. = 0.50), also found at high level in every aspect, as
follows: technologies for education (  = 4.47, S.D.= 0.67), educational personnel development (  =
4.28, S.D.= 0.59), educational standards and quality assurance (  = 4.28, S.D.= 0.57), education reform
(  = 4.24, S.D.= 0.52), decentralize powers in educational administration (  = 4.23, S.D.= 0.55), and
resources and investment for education (  = 4.16, S.D.= 0.64), respectively.
2. Gender and education level had no influence on their opinion.
Keywords: perspective, administration, the school administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาของไทยเท่าที่ผ่านมายังไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากพอ การปฏิรูปการศึกษาใน
รอบทศวรรษที่ผ่านมายังไม่ประสบความสาเร็จ ยังมีปัญหาทางด้านคุณภาพการศึกษาที่ยังต้องการ การปรับปรุง
แก้ไขอีกมาก โดยเฉพาะในด้านการปฏิรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษาและครู อาจารย์
หลักสูตรและ กระบวนการเรียนการสอน และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได้สรุปว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ พ บว่ า เหมื อ นกั น ในทุ ก ระดั บ ชั้ น คื อ ตั ว แปร
คุณลักษณะของครู แสดงให้เห็นว่า การที่ครูมีลักษณะที่ดีย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทางที่ดี
ด้วย และยังมีปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยคือความสามารถในการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร เชียงกูล.
2553: 9)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 1
กาหนดความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่ สมบูร ณ์ทั้งร่ างกาย จิต ใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิ ต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมาตรา 8 กล่าวว่า การจัดการศึกษา (1) ต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
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สาหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (3) มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรา 9 กล่าวว่า มีการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก (1)
มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (4) มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้ งพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง และ (5) มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา รวมถึงการบริการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 และ 42 ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กาหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิ ทธิจัดการศึกษาตามความพร้อมความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่น โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึก ษาขององค์ ก รการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวง ซึ่ งกรมส่ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น
ได้จัดทามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องเป้าหมายการจัดการศึกษาและ
เพื่ อ รองรั บระบบการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาตามที่ พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ง ชาติ ก าหนด นอกจากนั้ น
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่
5 สถานศึก ษามีท รั พยากรและสภาพแวดล้ อมที่เ อื้อ ต่ อการจัด การศึก ษาอย่า งมี ประสิ ท ธิภาพ มาตรฐานที่ 6
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร มาตรฐานที่
7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ประกอบกับสภาพจริงในปัจจุบัน
จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจานวนลดน้อยลงจากปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 155 คน ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 150 คน และปี
การศึกษา 2559 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 147 คน ดังนั้น บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน 6 ประเด็นสาคัญ
คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ (หมวด 4) การกระจายอานาจในสถานศึกษา (หมวด 5) การประกันคุณภาพการศึกษา
(หมวด 6) การพัฒนาบุคลากร (หมวด 7) การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา (หมวด 8) และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 9)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นวั ด ป่ า คาเจริ ญ วิ ท ยา สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความเป็ น จริ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ ข องพ่ อ แม่
ผู้ปกครองให้ไว้วางใจในการส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านที่สุด เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของตน
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึ ง อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนจะได้มีโอกาสใกล้ชิดสถานศึกษาในชุมชนมาก
ยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของชุมชนตลอดไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บ ริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ต่อการบริหารสถานศึกษา
1. ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้
2. ด้านการกระจายอานาจในสถานศึกษา
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
5. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
6. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านการตัดสินใจ ความรู้สึกและจิตวิญญาณ ที่มีต่อคาพูด การ
กระท าและอื่ น ๆ ด้ ว ยการแสดงออกทางการพู ด การกระท า และอี ก มากมาย โดยอาศั ย ความรู้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของสถานศึกษาที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุม
เนื้อหา 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนสร้างและค้นพบตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น เน้นการบูรณา การสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย
ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมไทย ใช้การประเมิน การพัฒนาการของผู้เรีย นด้วยวิ ธีการที่ห ลากหลาย และมุ่งเน้น ให้ครูทาวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน
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2. ด้านการกระจายอานาจในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของผู้ที่มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา ซึ่งทาหน้าที่
โดยตรงในการกากับและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ให้ดาเนินไปตามความต้องการและค่านิยมของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทาให้ครูและ
บุคลากรอื่นเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
ตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษา ให้ ครูมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้โอกาส
ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ใช้งบประมาณตามกาหนดในแผนโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และการกระจายอานาจส่งผลต่อดีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มีระบบชัดเจนและเป็นเรื่องสาคัญ บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัด ทามาตรฐานการศึ กษา จั ดท าแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา แผนยุท ธศาสตร์ และระบบข้อ มู ลสารสนเทศ
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งตรงตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ตรงตามสภาพจริง และนาผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ มีการกาหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน มีการจัดหาตารา เอกาสาร
และสื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า สนับสนุนให้ครูมีการผลิตและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม สร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครู
5. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการสรรหา
และบริ ห ารจั ด การงบประมาณของสถานศึ ก ษา ทั้ ง งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรจากรั ฐ บาลและงบประมาณที่
สถานศึ กษาได้ รับจาก ผู้ป กครอง ชุ มชน และองค์ กรต่ างๆ เพื่อ พัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึก ษา โดย
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา มีกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรจากภายนอก
และมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมานของสถานศึกษา ให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เหมาะสม
6. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการจัดการศึกษา
และพัฒนาระบบเครือข่าย ICT มีการอานวยความสะดวก สร้างเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
ครู หมายถึง ข้าราชการครู ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ช่วยครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการดาเนินการวิ จัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา ประกอบด้วย ครู 30 คน และบุคลากรทางการศึกษา 60 คน รวมจานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 73 คน เป็นชาย จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.90 เป็นหญิง จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.80 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบวัดความพึงพอใจ ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.97
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) แบบสอบถามมีค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.88 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (  ) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจาแนก
ตามเพศและระดับการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัด
ป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.28,
S.D.= 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน เรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (  =4.47, S.D.= 0.67) ด้านการพัฒนาบุคลากร (  =4.28, S.D.= 0.59) ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (  =4.28, S.D.= 0.57) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ (  =4.24, S.D.= 0.52) ด้านการ
กระจายอานาจในสถานศึกษา (  =4.23, S.D.= 0.55) และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(  = 4.16, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ปรากฏผลดังต่อไปนี้
1.1 ความคิ ดเห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่มี ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษาของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฎิรูปการศึกษา อยู่ใน
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ระดับมาก (  =4.24, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกข้อ ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (  =4.48, S.D.= 0.69)
และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย (  =4.08, S.D.=
0.83)
1.2 ความคิ ดเห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่มี ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษาของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรี ยนวั ดป่ า คาเจริ ญวิ ท ยา สัง กัด องค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ดพระนครศรีอ ยุ ธยา ด้ านการกระจายอานาจใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (  =4.23, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาใช้งบประมาณตามที่กาหนดในแผนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
(  =4.45, S.D.= 0.62) และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาให้โอกาสพ่อแม่/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษา (  =4.14, S.D.= 0.80)
1.3 ความคิ ดเห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่มี ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษาของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับมาก (  =4.28, S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (  =4.37, S.D.=
0.68) และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (  =4.19, S.D.= 0.76)
1.4 ความคิ ดเห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่มี ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษาของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก (  =4.28, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
สถานศึกษาสนับสนุนครูผลิตและใช้สื่อในการเรียนการสอน (  =4.47, S.D.= 0.67) และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
คือ สถานศึกษาจัดหาตารา เอกสารและสื่อให้ครูศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (  =4.16, S.D.= 0.83)
1.5 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มตี ่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
วัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก (  =4.16, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ มาก ซึ่งข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ (  =4.32, S.D.=
0.72) และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย ต่าสุด คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (  =3.92, S.D.= 0.92)
1.6 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มตี ่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
วัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก (  =4.47, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ซึ่งข้อ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอกับผู้เรียน (  =4.52,
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S.D.= 0.67) และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย ต่าสุดคือ สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (  =4.41, S.D.= 0.76)
2. ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาที่ มี เพศและระดั บการศึ ก ษาต่า งกัน มี ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริห าร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบ
ประเด็นที่น่าสนใจ ผู้วิจัยนามาอภิปรายผล ดังนี้
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวัด
ป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.28,
S.D.= 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้านเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (  =4.47, S.D.= 0.67) ด้านการพัฒนาบุคลากร (  =4.28,
S.D.= 0.59) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (  =4.28, S.D.= 0.57) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ (  =4.24,
S.D.= 0.52) ด้านการกระจายอานาจในสถานศึกษา (  =4.23, S.D.= 0.55) และด้านการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา (  = 4.16, S.D.= 0.64) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากต้น
สังกัด คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากพอสาหรับการบริหารสถานศึกษา จึงทาให้ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความสาคัญในด้านระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาน้อย และยังเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ให้
ความสาคัญในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึก ษาเป็นอย่างมาก อาจจะบริหารสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาที่ทันยุคทันสมัยในการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ จึงให้ความสาคัญและสนับสนุนในด้านนี้เป็นอย่าง
มาก ซึ่งความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก ในอันดับ 1 ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก ในอันดับ 2 และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ในอันดับ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัชราพร ริกากรณ์ (2555) ได้ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ(บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขตเสรีไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ(บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวม
ทั้ง 3 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธันวา อ่วมมณี (2548) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ต้องการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาสมกับบริบทของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมผู้นาเทคโนโลยี
เพื่อนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในด้านการบริหารงานโรงเรียน และด้านการเรียนการสอน โดยกาหนดลงใน
แผนพัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน สอดคล้องกับ เจตนิพิฐ บุญเพศ (2554) ได้
ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ เอกชัย เปี้ยอุ๊ด (2550: 7) กล่าวว่า การพัฒนาทัพยากรมนุษย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนควรให้ความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ครูมีขวัญและกาลังใจใน
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การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการจูงใจให้ครูปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ธรินธร นามวรรณ (2548: 9) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารโรงเรียน ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เสาะแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงชองวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอย่อมทาให้ตนเอง
มีความก้าวหน้าและองค์การได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุ ดของทุกๆ องค์ก าร
สอดคล้องกับ สุดาวดี จตุรงควาณิช (2555) ได้ศึกษาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายใน การวางแผนการประเมินผลภายใน การ
ดาเนินการประเมินผลภายใน การจัดทารายงานการประเมินตนเอง การใช้ประโยชน์จากรายงานการประเมินตนเอง
โดยรวมทุ กขั้ นตอน มีค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดั บมาก สอดคล้อ งกั บ ไพสัน ต์ ศรีแ ป้ง ( 2550: 83) พบว่ า การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิ ดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดย
ผู้บริหารและอาจารย์มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิ ท ยาลั ย โดยรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า นว่ า มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ จี ร ภา
เพชรสงคราม (2554: 147) พบว่าครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มตี ่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเพศต่างกัน จาแนกเป็นเพศชาย
และเพศหญิง และระดับการศึกษาต่างกัน จาแนกโดยวุฒิปริญญาตรีและวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมี ความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชื่นชีวัน นีซัง (2552: ออนไลน์) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ ในเขตอุตสาหกรรม 304 พาร์ค 7 ปราจีนบุรี จาแนกตามเพศ พบว่ามีความคิดเห็นไม่ต่างกัน
ยังสอดคล้องกับ ไพสันต์ ศรีแปง (2550: 83) ทีพ่ บว่า ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทาให้เราทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา จานวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ด้านการกระจายอานาจในสถานศึกษา 3) ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 5) ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และ
6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดังนี้
1. การปฏิรูปการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยและ
มุ่งเน้นให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ
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2. การกระจายอานาจในสถานศึกษา ควรเน้นสถานศึกษาให้โอกาสพ่อแม่/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษา และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
3. การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรี ยนและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสถานศึกษาควรติดตามประเมินผลทุกงานโครงการ
อย่างเป็นระบบให้มากยิ่งขึ้น
4. การพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาควรจัดหาตารา เอกสารและสื่อให้ครูศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และ
สถานศึกษาควรเสริมสร้างขวัญกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครู
5. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากร
จากผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาของผู้บริหารที่มีความแตกต่างของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน อาทิ
เช่น ประสบการณ์ทางาน ระดับวิทยฐานะ และสายงาน เป็นต้น
2. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามแตกต่ า งของคุ ณ ลั ก ษณะ
สถานศึกษาที่มีบริบทต่างกัน เช่น ขนาด ประเภท และสถานที่ตั้ง เป็นต้น
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NBUE127: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
TEACHERS' OPINION TOWARDS THE ADMINISTRATORS’ GOOD GOVERNANCE
PRINCIPLE APPLICATION, SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6
ภราดา แสงสว่าง 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คาเพชร ภูริปริญญา 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึกษาระดับความคิด เห็นของครูที่ มีต่อการใช้ห ลักธรรมาภิบ าลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และแนวทาง
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จานวน 344
คน โดยสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที
(t-test) และค่าเอฟ (F test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =4.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในด้านหลักความ
คุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.39) ส่วนในด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  = 4.06)
2. การเปรี ย บเทีย บระดับ ความคิ ดเห็น ต่ อการใช้ห ลัก ธรรมาภิบ าลของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การ
ทางาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร จะทาให้การบริหารงานนั้นสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะหลัก
ธรรมาภิบาลยึดหลักการทางานที่มีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมี
ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า นามาใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารการปกครองที่ดีที่ ทุกๆ ส่วนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี
งาม เหมาะที่จะนามาใช้ในการจัดการบริหารงาน ทาให้หน่วยงานนั้นสามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้
คาสาคัญ: การใช้หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารมัธยมศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to study the opinion of teachers on the good governance
principle application of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 6,
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and quidelines to the good governance principle approaches that suitable for schools under the
Secondary Educational Service Area Office 6. The samples were 344 teachers in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 6 by simple random sampling. Questionnaire was used as a
research tool which had a reliability of 0.87. Data were analyzed using computer program. The statistics
used in this study were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and F test .
The results of research were:
1. Teachers’ opinions towards the administration applying good governance of secondary
schools’ administrators were at high level (  = 4.19). Considering each factor, the researcher found that
the opinions towards worthwhile principle were at the highest level (  = 4.39). and the opinions towards
legal justice were at the lowest level (  = 4.06).
2. Gender and working experience had no influence on the teachers’ opinion.
3. The ways to develop the school administrators of secondary education school under
the Secondary Educational Service Area Office 6 were the administrators use the administration applying
the good governance, it will make the administration success, because the good governance is the
principle that holds the principle of legal justice, transparency, participation and worthwhile for the
administration. The good governance is good and suitable for the administration. Moreover, it can
develop the schools efficiently.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงศึก ษาธิการ มี นโยบายให้ มีก ารปฏิรูป การศึก ษาบรรลุตามเจตนารมณ์ ของพระราชบั ญญั ติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษาปัจจุบันมีความคล่องตัวมากขึ้นเนื่องจากได้ถูก
ก าหนดให้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล มี อิ ส ระในการบริ ห าร งานวิ ช าการ งบประมาณ และการบริ ห ารงานทั่ ว ไป ในรู ป
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้สรุปไว้ว่าสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล
นอกจากจะต้องดาเนินการตามหลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแล้วยังต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีดังนี้ มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล มีความรับผิดชอบในงาน
วิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไปในการบริหารสถานศึกษาและมีการตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะการ
ดาเนินงานรูปคณะกรรมการโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้มีส่วนร่วม
ในเรื่ อ งนี้ บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ (2542: 31) ได้ ก ล่ า วว่ า การสร้ า งความเป็ น ธรรมในการพั ฒ นา คื อ
จุดมุ่งหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งนี้กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กาหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) มีฐานะเป็นนิติบุคคล การ
กาหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่จะทาให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการ
บริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน
และท้องถิ่น ดังนั้น สถานศึกษาจาเป็นต้องจัดระบบการบริหารงานในมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2639

24 มีนาคม 2560

เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ขณะที่ เกษม วัฒนชัย (254: 14) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน ในระบบใหม่นั้นจะ
ไม่ให้ผู้อานวยการโรงเรียน บริหารเองคนเดียวหมดทุกอย่าง ต้องให้ผู้แทนประชาชนมาเป็นคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสะท้อนความต้องการในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะบุคคลที่ได้จาก
ผู้แทนประชาชนเข้ามาดูแลช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา นอกจากจะมีอานาจและความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
แล้ว จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดาเนินการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้หลักการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ยึดหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นเครื่องมือ
ในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นต้องนาหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า หลักธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย
จากหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวมานั้น ในการบริหารงานสถานศึกษาสามารถที่จะนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้กาหนดพันธกิจในข้อที่
3 ว่าส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นสากล และมี
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมของ
องค์กร ว่ายึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ทางานเป็นทีม
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใช้เทคนิควิธีการบริหารสถานศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล ตามแผนกลยุทธ์ โดยต้องมีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ มีคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล มีความรับผิดชอบในงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไปในการบริหารสถานศึกษาและมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะการดาเนินงานรูปคณะกรรมการโดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ มีส่วนร่วม
สาหรับมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1–11.4 ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นาและมีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
ความเป็นอยู่อย่างเพียงพอความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครูมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน การบริหาร
งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายและสุดท้ายโรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
ซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วตามแผนกลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ต้องบริหารสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กร ว่า ยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามหลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือหลัก
ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิ ดชอบ และความ
คุ้มค่า ในการบริหารวิชาการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานกิจการ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ในการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จาแนกตามเพศ และ ประสบการณ์ทางาน
3. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการพั ฒ นาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ เ หมาะสมกั บ
สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของครูผู้สอนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. ประสบการณ์ทางาน
- ต่ากว่า 10 ปี
- 10 – 20 ปี
- 20 ปี ขึ้นไป

ความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักการ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความเชื่อ ความคิด
ความเข้าใจเฉพาะบุคคลโดยอาศัยพื้นประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และข้อมูลของครูที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดฉะเชิงเทรา
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารโดยใช้หลัก 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
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หลักนิติธรรม หมายถึง หลักกฎหมายที่เป็นการบริหารโดยใช้กฎหมาย ไม่ใช่บริหารตามอาเภอใจของ
ผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น ฝ่ า ยบริ ห ารได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นหรื อ รั ก ษาราชการแทน และต้ อ งได้ รั บ การยิ น ยอมจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือปฏิ บัติต ามกฎหมายข้อ บังคั บให้ทั นสมั ยเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับ ของชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่อาจกระทาการอย่างใดตามอาเภอใจ
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นและเชื่อถือ ในความถูกต้องดีงาม การสนับสนุนการทางานให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ เสียสละ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันภายในโรงเรียนมีการปรับปรุงการ
ทางานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีระบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนของการตัดสินใจและการดาเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียน
หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ได้แก่ การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา การทาแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ประจาปี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การประเมินผลงานของสถานศึกษา
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญมีการยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
ดาเนินงาน สามารถชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงข้อเท็จจริง และพร้อมรับการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลโดยมีการบริหาร
จัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างรู้คุณค่าและดารงทรัพยากรของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และการศึ กษาที่เกี่ยวข้ อ งกับธรรมาภิ บาล และวิเ คราะห์ตาม 6
ลักษณะที่สาคัญของธรรมาภิบาล ได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักคุ้มค่า
2. สร้างแบบสอบถามของ สุพล เครือมโนรมย์ (2543) และนามาปรับปรุงข้อคาถามให้ครอบคลุม
ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและความชัดเจนของภาษา
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว เสนอขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษา (Content Validity) ประเมินความสอดคล้อง (Index of Congruence:
IOC) แล้วปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. หาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ (Index Of Congruence)โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.50-1.00
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2. นาแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ กับ กลุ่ม ตัว อย่ างที่ไม่ ใช่ กลุ่ มตัว อย่ างจริ ง
จานวน 30 คนและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach
Alpha Coefficeint)ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.87
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุง
แก้ไขจัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูล ตามลาดับ ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูผู้สอน ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนตามเวลาได้แบบสอบถามตอบกลับและสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 344
คน สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด
สรุปผลการวิจัย
1. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี
ประสบการณ์ทางาน 10–20 ปี
2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สรุปได้ดังนี้
2.1 หลักนิติธรรม (ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นข้อตกลงของหน่วยงาน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.2 หลักคุณธรรม (หลักปฏิบัติในการทาสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.3 หลั กความโปร่ งใส (การสร้า งความไว้ว างใจของผู้ บริ หารต่อ หน่ว ยงานและครูซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบได้) โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.4 หลักความรับผิดชอบ (ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ) โดยรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.5 หลักการมีส่วนร่วม (การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม
ตัดสินใจในการบริหารงาน) โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ
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2.6 หลักความคุ้มค่า (การบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความประหยัดและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากเกือบทุก
ข้อยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการรณรงค์ให้บุคลากรใช้น้าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน 2 ข้อนี้อยู่ในระดับมากที่สุด
3. การเปรีย บเทีย บความคิ ดเห็น ของครู ที่มี ต่อ การใช้ห ลัก ธรรมาภิบ าลของผู้ บริ หารสถานศึ กษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า
ครู ผู้สอนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม
ด้านความโปร่งใสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านนิติธรรมด้านความรับผิดชอบด้านการมี
ส่วนร่วมด้านความคุ้มค่าไม่แตกต่าง
ครูผู้สอนที่มีป ระสบการณ์ท างานต่า งกัน มีความคิดเห็นต่ อการใช้ หลัก ธรรมาภิ บาลของผู้บริ หาร
สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แตกต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกั นเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านหลักการมีส่วนร่วม
ส่วนด้านอื่นๆ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (LSD) ด้านหลักการมีส่วนร่วม
(n = 344)
ประสบการณ์ทางาน
ประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า10 ปี
10–20 ปี
มากกว่า 20 ปี

31.4
43.6
25.0
น้อยกว่า10 ปี
31.4
-062
-0.58*
-0.49*
10–20 ปี
43.6
0.04
0.12
มากกว่า 20 ปี
25.0
0.09
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 น้อยกว่า 10-20 ปี และ 20
ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานศึกษาในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
1. ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีดังนี้
1.1 หลักนิติธรรม
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ปัญหาอุปสรรค คือการทางานมีเส้นสายยังไม่มีมาตรฐานเดียวกันไม่มีความยุติธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดขึ้นยุติธรรม
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานผู้บริหาร ต้องทางานอย่างมีความยุติธรรมเส้นสายยังไม่มี
มาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดขึ้น
1.2 หลักคุณธรรม
ปัญหาอุปสรรคผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความเป็นธรรมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาเท่าเทียมกันการบริหารยังขาดการอาศัยหลักคุณธรรมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่ องส่วนตัวและเรื่อง
ส่วนรวม
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความเป็นธรรมกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาเท่าเทียมกันและไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกการบริหารต้องอาศัยหลักคุณธรรมมาใช้ในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม
1.3 หลักความโปร่งใส
ปัญหาอุปสรรค การทางานยังไม่มคี วามชัดเจนไม่ความโปร่งใสและบางเรื่องไม่สามารถตรวจ
ตรวจสอบได้สอบได้มีการพิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ต้องทางานให้เปิดเผยชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ต้องมีการ
พิจารณาความดีความชอบให้บุคลากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้
1.4 ของหลักความรับผิดชอบ
ปัญ หาอุป สรรค มี การมอบหมายหน้ าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบให้ แ ก่บุ ค ลากรไม่เ หมาะสมกั บ
ความสามารถผู้บริหารไม่ใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและขาดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ควรที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
และเหมาะสมกั บ ความสามารถผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาต้ องใส่ใ จเกี่ ย วกั บ ปัญ หาและมี ค วามกระตือ รื อร้ น ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
1.5 หลักการมีส่วนร่วม ปัญหาอุปสรรคยังขาดความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรบุคลากรไม่
ค่อยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการการประชาพิจารณ์หรือการแสดงประชามติ
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ผู้บริหารควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อการ
สร้างสรรค์งานที่ดีต่อไปต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการประชา
พิจารณ์หรือการแสดงประชามติ
1.6 หลักความคุ้มค่า
ปัญ หาอุป สรรค ผู้ บ ริ หารไม่ มีก ารท าตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ใ นการบริ ห าร
สถานศึกษาการใช้วัสดุครุภัณฑ์อาคารสถานที่ของสถานศึกษาอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่าเท่าที่ควรมีก ารนาวัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรนาเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต้องดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากวัสดุครุภัณฑ์อาคารสถานที่ของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าไม่ควรนาวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  =4.19) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญในการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ดี
มีประสิทธิภาพทาให้การบริหารงานประสบความสาเร็จตามเป้าหมายเมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะนามา
อภิปรายดังนี้
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนี้
หลักนิติธรรมจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญต่อหลักนิติธรรมในระดับมาก เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยยึด
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมส่งเสริมให้บุ คลากรได้เรียนรู้กฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ๆ และควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบราชการเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษามีการ
ประกาศใช้ระเบียบและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษามากขึ้น
โดยรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักนิติธรรมทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวยจังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวยในด้านนิติธรรมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการบริหารตามหลักนิติธรรมมากทุกข้อแสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารเทศบาลให้ความสาคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเน้นความเป็นธรรมตามระเบียบของ
ทางราชการเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของเทศบาลเคารพกฎระเบียบและกฎหมายการบริหารงานตามหลักนิติธรรมนี้
หลักคุณธรรมจากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญต่อหลักคุณธรรมในระดับมากที่มุ่งให้ความสาคัญเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
การปฏิบัติหน้าที่มีไมตรีจิตพร้อมให้บริการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรมศีลธรรม
และจริ ย ธรรมยึ ด มั่ น หลั ก การต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ องค์ ก ารและประชาชนมี ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมีความตระหนั กในคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตประหยัดใช้หลักความรู้หลักเหตุผลเกิดนา
ความรู้เ ป็นแรงผลักดั นอีก ทางจึงส่ งผลให้ก ารบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลด้า นหลั กคุณ ธรรมของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าโดยรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลัก ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักคุณธรรมทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มี
ความคิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจยั ของกิตติพงศ์ อุรพีพัฒศ์ (2555) ศึกษาเรื่องหลักธรรมาภิบาล
กับ การบริ ห ารจัด การรัฐ วิ สาหกิ จ : กรณีศึ ก ษาบริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย พบว่ า
หลักเกณฑ์ไม่ได้มีความแตกต่างในสาระสาคัญนัก โดยเฉพาะเรื่องหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
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ซื่อสัตย์สุจริต หลักความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และหลักความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีความแตกต่าง
บ้างเล็กน้อยและยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเบญจวรรณ วันดีศรี (2546) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นธรรมาภิ
บาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
มีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านคุณธรรมและด้านนิติธรรมมีธรรมาภิบาลระดับสูง
หลักความโปร่งใสจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญต่อหลักความโปร่งใสในระดับมาก ที่มุ่งให้ความสาคัญเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยมีระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็ง
มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับกลุ่มสถานศึกษา ระดับ
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา มี การกาหนดปฏิทิ นออกติดตามตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ทาให้
สถานศึกษาไม่ปิดบังข้อมูลต่างๆ มีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษาได้ จึงสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งถือว่าโดยรวมความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ในหลักความโปร่งใสทั้ง 6 งาน ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของธนิตา
ฐิติภากร (2546) ที่วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จังหวัดนครปฐม พบว่า ความโปร่งใสของเทศบาลตาบลอยู่ในระดับปานกลาง และองค์การบริหารส่วน
ตาบลอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล 1) การเปิดเผยข้อมูล 2) การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ 3) ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก และ 4) การให้ประชาชน
ติดตามตรวจสอบการบริหารงาน ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุรชัย นาทองไชย (2548) ที่วิจัยเรื่องสภาพการ
บริหารงานของคณะเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาลตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตาบลธัญญา และประชาชนในเขตเทศบาล
ต่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า คณะเทศมนตรีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่างพอใจเห็นด้วยที่คณะ
เทศมนตรีน าหลัก ธรรมาภิ บาลมาใช้ใ นการบริ หารงาน ในหลัก ความโปร่ง ใส มี การเผยแพร่ข้ อมู ลข่ าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 โดยติดประกาศประชุมชี้แจงผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสายและ
วารสาร
หลักความรับผิดชอบจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานต่างๆ มีกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณเป็นหลักในการบริหาร
แสดงว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามตระหนั ก ในหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทางาน ให้ความร่วมมือในการทางานที่ดี
ทางานเป็นทีม มีการปลูกจิตสานึกให้มีความเอาใจใส่ต่องานทั้งบุคลากรและนักเรียน โดยเน้นให้คานึงถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลักและมีจิตใจเสียสละให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ
ทางานตามที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งถือว่าโดยรวมความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักความโปร่งใสทั้ง 6 งาน ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของพระจริญจิรสุโภ (เมืองประทับ) ที่ศึกษา เรื่อง “การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ในด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลควร
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้บริการต่างๆ ด้วยความจริงใจ
หลักการมีส่วนร่วมจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญต่อหลักการมีส่วนร่วมในระดับมากที่มุ่งให้ความสาคัญเรื่องการ
บริหารงานและกิจกรรมต่างๆ มีกรรมการบริหาร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมดาเนินงานร่วมชื่นชมในผลงานจึงส่งผลให้การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์วางแผนและร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนซึ่ งถือว่า
โดยรวมความคิ ด เห็ น ของครู ผู้สอนต่ อ การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักการมีส่วนร่วมทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มีความคิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาผลงานวิจัยของเสนาะสภาพไทยได้ศึกษาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามความคิดเห็นของ
นักเรียนเสนาธิการทหารบก” ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเสนาธิการทหารบกจะให้ความเห็นว่าการ
บริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาล มีความสาคัญอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า ด้านนิติธรรม และด้านคุณธรรม
หลักความคุ้มค่าจากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารให้ความสาคัญการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดการใช้งบประมาณ
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาเป็นที่พอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการก าหนดให้ สถานศึก ษาเป็น นิติบุ คคลมีอานาจปกครองดูแ ลบารุงรั กษาใ ช้แ ละจั ดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษาและมีอิสระในการจัดการงบประมาณในส่วนที่ตั้งไว้ สาหรับ
สถานศึกษาตามที่ได้รับการกาหนดวงเงินและมีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนที่อยู่ในการดูแล
รับ ผิด ชอบ ซึ่ งถื อว่ า โดยรวมความคิ ดเห็ นของครู ผู้ สอนต่ อการใช้ห ลัก ธรรมาภิบ าลของผู้บ ริ หารสถานศึก ษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในหลักความคุ้มค่าทั้ง 6 งานอยู่ในระดับที่มีความคิดเห็นมาก
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของสุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) ทาการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ
เทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า เทศบาลตาบลบ้านฉาง มีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่มี
การเลือกปฏิบัติและได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกระบวน
การต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมาพบว่า มีปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุม ชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
เข้ามานั้ นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุ มชนแต่เ ข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและยังสอดคล้องกั บ
ผลงานวิจัยของอรพินท์ สพโชคชัย ได้การศึกษาเรื่องศึกษาแนวทางการนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้สาหรับการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลในระดับตาบลและหมู่บ้าน พบว่า
เลือก อบต. ชมพูอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ใช้กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. ซึ่งเลือกประยุกต์หลัก
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ธรรมาภิบาล 4 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า ส่วนอีก 2 หลัก คือ
หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรมยังไม่ได้ดาเนินการเพราะเป็นเรื่องนามธรรม
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NBUE128: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD
A STUDY OF THE ACHIEVEMENT OF NATURAL RESOURCES OF PRATHOMSUKSA 6
STUDENT USING LEARNING TECHNIQUE STAD
ธนากร ประภัสสรางกูล *
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และศึกษาความพึงพอใจตอการ
เรีย นรู เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติ ของนัก เรีย นชั้ นประถมศึ กษาชั้น ปที่ 6 จากการจั ดการเรีย นรู แบบเทคนิ ค STAD
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ อําเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ปการศึ กษา 2559 จํ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD
จํานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จํ านวน 40 ขอ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
จํานวน 10 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลความแตกตาง
โดยใชขนาดของผล (Effect Size)
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
STAD กอนเรียน คิดเปนรอยละ 48.89 และหลังเรียน คิดเปนรอยละ 78.61 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากร
ธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันตามเกณฑที่กําหนด
(γ ≥ .50) โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู เรื่อง ทรัพยากร
ธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD
Abstract
The purpose of this research was to study and compare a study of the Achievement of Natural
Resources of Prathomsuksa 6 Students using Learning Technique-STAD, and study Satisfaction of
Towards the Teaching of Natural Resources of Prathomsuksa 6 Student using Learning Technique-STAD.
The study population, Prathomsuksa 6 Students in Chomchonwataocho school, Maumg Tad District, Tad
Province, 18 persons using purposive sampling. The instrument using Learning Technique STAD 7 plan,
the achievement test pretest-posttest 40 questions. and a questionnaire the Satisfaction of Students
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Towards the Teaching of Natural Resources of using Learning Technique STAD, 10 questions. The
analyses by Percent (p), mean (µ), Standard Deviation (σ) and the Effect Size (γ).
The findings of the study reveal the following: 1) The achievement of Natural Resources using
Learning Technique STAD Pretest were 48.89% Posttest 78.61% 2) The Achievement of Natural
Resources using Learning Technique-STAD pretest and posttest different criteria (γ ≥ .50) by were
higher than before learning, and 3) The Student were Satisfaction of Towards the Teaching of Natural
Resources using Learning Technique-STAD. Overall, the highest level.
Keywords: Learning Technique STAD
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเปนแหลงตอบสนองความตองการขั้น
พื้นฐานของชีวิต ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย ตลอดจนเปนแหลงพลังงาน วัตถุดิบที่สราง
รายไดใหกับประชาชน กิจกรรมหลักๆ ของมนุษยลวนตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติแทบทั้งสิ้น หากการดําเนินการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางฟุมเฟอย ใชอยางสิ้นเปลืองโดยไมรูคุณคา โดยไมมีแผนการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูก็จะเสื่อมโทรมและหมดไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรและ
ปญหาการแยงชิงทรัพยากรไดในอนาคต (ทิพวรรณ ภูนาค. 2553: 1) ทั้งนี้หากรากฐานจิตใจมนุษยเองยังสามารถ
รักษาสมดุลระหวางการอนุรักษกับการนําไปใชประโยชนเอาไวใหมั่นคงอยูได ยอมมีทั้งการนําไปใชสนองความตองการ
ของมนุษย รวมกับความรูสึกรับผิดชอบที่พึงตองอนุรักษเอาไวเพื่อประโยชนในระยะยาวรวมกันอยางสมเหตุสมผล
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาวะที่สรางสมดุลซึ่งมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขที่อยูในรากฐานจิตใจมนุษยเองอยางเปน
ธรรมชาติ แทนที่จะรูสึกขัดแยงจนกระทั่งมาถึงขั้นซึ่งสะทอนใหเห็นไดวามีการแยกขั้วระหวางการอนุรักษกับการนําใช
ประโยชน ทําใหเกิดความขัดแยงในสังคมรุนแรงมากขึ้น (ระพี สาคริก. 2545: 9)
ดังนั้น การศึกษาเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาทั้งสติปญญา เจตคติ คานิยม ทักษะและพฤติกรรม
เพื่อใหประชากรโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปในภายภาคหนาไดรูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน จึงจําเปนตองไดเรียนรูในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดทัศนคติและคานิยม
ที่ถูกตองซึ่งนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง อันจะกอใหเกิดพัฒนาการในระดับบุ คคลไปสูชุมชน ชาติ และระหวางชาติ
เปนพัฒนาการที่ยืนยาวไมแคปจจุบัน เปนพัฒนาการที่ไมใชเนนความเจริญเฉพาะทางเศรษฐกิจที่มักจะตักตวงแตตนทุน
ทางธรรมชาติ แตตองครอบคลุมทั้งดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม และระบบนิเวศ เปนสังคมที่ไมไดพัฒนาเฉพาะ
ความรู ยังพัฒนาทักษะทัศนคติ คานิยม พัฒนาจิตใจ (ทิพวรรณ ภูนาค. 2553: 3)
แนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระบวนการเรียนรูตองมุง
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่ งแวดลอ ม มี ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่ งตนเอง มีค วามคิ ดริเ ริ่มสรางสรรค ใฝ รูใฝ เรีย นดว ย
ตนเองอยางตอเนื่อง (สุวิมล วองวาณิช. 2546: 4-5) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติให
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบตองเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา ซึ่งนํามาสูการกําหนดโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งที่มีสาระ
การเรียนรู 8 กลุม และใหสถานศึกษาเปนผูจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาเองตามกรอบของหลักสูตรที่กําหนดไว
เพื่อใหการจัดการศึกษาสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น และใหมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษานั้นๆ ในการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระไวอยางชัดเจนแลว และใหใชเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาที่แตละสถานศึกษาจะตองดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน
ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ประกอบ
มาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาตางๆ ใน สาขาสังคมศาสตรมา
หลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ่งแวดลอม
ศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญา และศาสนา นอกจากนี้ยังเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริม
ศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมาย คือ การพัฒนาความเปนพลเมืองดี ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบ
ของทุกกลุมสาระการเรียนรู (ลัดดา ศิลานอย. 2550: 1)
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในปที่ผานมา พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 70.48
ซึ่งต่ํา กวาเปาหมายที่กํ าหนดไว ร อยละ 75 ผูวิ จัยจึง วิเคราะห สาระที่มีปญหามากที่สุด คือ สาระภูมิศาสตร โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 68.29 ต่ํากวาทุกสาระ (โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ. 2558: 6) จากการศึกษาสภาพปญหาดังกลาว
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีปญหาในการเรียนสาระภูมิศาสตร ดังนี้ 1) ไมมีความรูความเขาใจ (Knowledge) ในเนื้อหา
ภูมิศาสตร 2) ขาดกระบวนการ (Process) วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหา 3) มีเจตคติ (Attitude) ที่ไมดี
ตอการเรียนภูมิศาสตร จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 1) ดานผูสอน ผูสอนใชวิธีสอน
ที่ไมสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกปญหา จึงสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพในการคิดแกปญหาและคนควา
หาความรูอยูในขั้นต่ํา 2) ดานเทคนิควิธี การจัดการเรียนการสอนสวนมากเปนการบรรยาย เนนความรูความจํา 3) ยึดครู
เปนศูนยกลาง เนนการใหความรูใหผูเรียนทองจําเปนสําคัญ และ 4) ดานกิจกรรมการเรียนรู ไมฝกการวิเคราะห สังเคราะห
ประเมินคาและการแกปญหา ทําใหนักเรียนมีความความรูไมยั่งยืน ไมรูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเองไมได
ดวยเหตุนี้ ผูวิ จัย จึงไดใ ชวิ ธีก ารจัด การเรี ยนรูโ ดยใช เทคนิค STAD เพื่ อแกป ญหาทั้ง ในเรื่ องความแตกตา งระหวา ง
บุคคลของผูเรียน
การจัดการเรียนรูโ ดยใชเทคนิค STAD เปน ทฤษฎีที่เ นน การใหผูเรีย นช วยกั นในการเรี ยนรู โดยมีการจั ด
กิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด มีการวิเคราะหกระบวนการของกลุม และ
มีการแบงหนาที่รับผิดชอบงานรวมกัน การเรียนรูแบบรวมมือจัดเปนการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุมเพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2551: 27) ไดใหแนวคิดวา
การเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบมีสวนรวม เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความรูความสามารถตางกัน ไดรวมกัน
ทํางานกลุมดวยความตั้งใจและความเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ในกลุมของตน ทําใหงานของกลุมดําเนินไปสู
เปาหมายของงานได เปนการเรียนรูแบบกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน
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ชวยกันเรียนรู เพื่อไปสูเปาหมายของกลุม ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังชวยสงเสริมใหนักเรียน
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม มีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งสอคลองกับผลงานวิจัยของ เฉลิมพล วาลีประโคน
(2557: 96) พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจที่มีตอการเรียน โดยใชเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชในการวิจัยครั้งนี้กําหนดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ ใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเอาเปรียบผูอื่น พัฒนาตนเอง และมีความพึงพอใจตอกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกอ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นเรื่ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Division) เปนกิจกรรม
การเรียนรูที่พัฒนารูปแบบมาจากการเรียนแบบ (Cooperative Learning) โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการเรียนแตกตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 4-5 คน ครูจะเปนผูเลือกใชวิธีการสอนตามความเหมาะสม
กับเนื้อหานั้นๆ หลังจากครูสอนเนื้อหาแลวแตละกลุมจะไดรับบัตรงาน เพื่อนําไปศึกษารวมมือกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซักถามภายในกลุมหรือระหวางกลุม ผูที่เขาใจแลวตองอธิบายใหความชวยเหลือสมาชิกที่ยังไมเขาใจ
แตเวลาทดสอบตางคนตางสอบ การที่นักเรียนจะประสบผลสําเร็จในการเรียนไดนั้นจะขึ้นอยูกับความรวมมือชวยเหลือกัน
ของนักเรียนในกลุม ทั้งนี้เพราะคะแนนสอบสวนหนึ่งจะนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุม ซึ่งอาจกลาวไดวาสมาชิก
ในกลุมทุกคนจําเปนตองสนใจศึกษาคนควาเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น อันจะเปนผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) หมายถึง การจัดการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนทํางาน
รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยนักเรียนภายในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน
มีอัตราสวนในการจัดกลุม คือ 1: 2: 1 โดยพิจารณาคะแนนผลการเรียนรูสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทรัพยากร
ธรรมชาติ ของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ซึ่งนักเรียนภายในกลุมตองรวมมือการการทํางาน ชวยกันอธิบายให
สมาชิกทุกคนใหมีความรูความเขาใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู 6 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ประกอบดวย การแจงจุดประสงคการเรียนรูแจงคะแนนฐานของแตละบุคคล
บอกเกณฑ รางวัลและทบทวนความรูเดิม
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ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ประกอบดวย การสอนเนื้อหาใหมของบทเรียนตอนักเรียนทั้งหองเรียนโดยครูผูสอน
ซึ่งครูผูสอนตองใชกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียน โดยใชสื่อการเรียนการสอนประกอบ
คําอธิบายของครูเพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียน
ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุมยอย ซึ่งแตละกลุมประกอบดวยสมาชิก 4 คน ซึ่งสมาชิกกลุมจะมีความแตกตางกัน
ในเรื่องระดับความสามารถทางวิชาสังคมที่แตกตางกันคละกัน คือ ความสามารถทางวิชาสังคมสูง ปานกลาง และต่ํา
ซึ่งหนาที่สําคัญของกลุม คือ การเตรียมสมาชิกของกลุมใหสามารถทําแบบทดสอบไดดี กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูป
การอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน
ขั้นที่ 4 การทดสอบยอย หลังจากเรียนไปแลวนักเรียนตองไดรับการทดสอบโดยครูทําการทดสอบวัด
ความเขาใจประมาณ 15-20 นาที และคะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา
คะแนนกลุมสัมฤทธิ์ ซึ่งในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
ขั้นที่ 5 การคิ ด คะแนนในการพั ฒ นาตนเองและของกลุ ม ซึ่ ง เป น คะแนนที่ สอบได กั บ คะแนนฐาน
(Base Score) โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนนความกาวหนาของผูเรียนซึ่งนักเรียนจะทําไดหรือไมจะขึ้นอยูกับความขยัน
ที่เพิ่มขึ้นจากครั้งกอนหรือไม นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสุดเพื่อชวยกลุมหรืออาจจะไมไดเลยถาหากไดคะแนน
นอยกวาคะแนนฐาน แลวนําคะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points)
ขั้นที่ 6 การยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและนําคะแนนพัฒนา
ของสมาชิกทุกคนมาเฉลี่ย เพื่อนําไปเทียบกับเกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรับรางวัลกลุมจะไดรับรางวัลเมื่อคะแนนถึง
เกณฑที่ครูกําหนดไว โดยมีรางวัลใหตามคะแนนกลุม ไดแก กลุมเกง กลุมเกงมาก และกลุมยอดเยี่ยม โดยใชเกณฑ
การคิดคะแนนพัฒนาของกลุม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึ ง ความสามารถของนั กเรี ยนในดานตางๆ ซึ่ งเกิด จากนักเรียนไดรับ
ประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตอ งศึกษาแนวทางในการวัด และประเมินผล การสรา ง
เครื่องมือวัดใหมีคุณภาพนั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆ ของผูเรียนที่ได
จากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซึ่งสามารถวัดไดจาก
การทดสอบดวยวิธีการตางๆ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปน
การเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมและประสบการณเ รียนรูทางดานพุทธิพิ สัย จิตพิสัย และทัก ษะพิ สัย และยั งไดจํ าแนก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถในการเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
STAD เรื่ อง ทรัพ ยากรทางธรรมชาติ นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 จํ า นวน 18 คน ซึ่ ง วั ดได จ ากคะแนนการทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลั งเรีย น จํา นวน 40 ขอ เปน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลื อก ที่ ผูวิจั ย
พัฒนาขึ้น
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ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดาน
จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู สึก ชอบหรือ ความรู สึก ในทางบวกตอ การจั ด การเรีย นรู โดยใชเ ทคนิ ค
STAD เรื่อง ทรัพยากรทางธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
จํานวน 10 ขอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมเนื้อหา
2. ขั้นจัดทีม
3. ขั้นการเรียนรู
4. ขั้นทดสอบ
5. ขั้นประเมินผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิค STAD เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ ตําบลอาวใหญ
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 18 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยจัดทําแผนกรจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา มี 3 ชนิด คือ
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4.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7 แผน
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ แบบปรนัย 4 ตัวเลือ ก
จํานวน 40 ขอ
4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
5. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
5.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนวัดอาวชอ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คําอธิบาย
รายวิชา และเอกสารตําราเกี่ยวกับการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.2 วิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรสถานศึกษาสาระที่ 5 ภูมิศาสตร โดย
ผูวิจัยไดนําเนื้อหาจากสาระที่ 5 ภูมิศาสตร ทําการวิเคราะหเปนเนื้อหายอย เพื่อกําหนดแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
แผนที่ 1 แผนที่ที่ใชศึกษาลักษณะทางดานกายภาพ
แผนที่ 2 เครื่องมือทางภูมิศาสตร
แผนที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคตางๆ ของไทย
แผนที่ 4 ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม และแรธาตุ
แผนที่ 5 โลกและปรากฏการณทางธรรมชาติปรากฏการณโลกรอน น้ําขึน้ -น้ําลง
แผนที่ 6 จันทรุปราคาและสุริยุปราคา
แผนที่ 7 การหมุนรอบและการเคลื่อนที่ของโลก การเกิดกลางวัน-กลางคืน
5.3 ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีองคประกอบ ดังนี้ สาระสําคัญ
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
5.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง
5.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง และใหคะแนะนําในสวนที่บกพรองของภาษาและเนื้อหา
5.6 สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสาระสําคัญ
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และการวัดประเมินผล เปนแบบ
มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
เหมาะสมมากที่สุด ใหคะแนนเทากับ 5
เหมาะสมมาก
ใหคะแนนเทากับ 4
เหมาะสมปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3
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เหมาะสมนอย
ใหคะแนนเทากับ 2
เหมาะสมนอยที่สุด ใหคะแนนเทากับ 1
เกณฑก ารตัด สินผลประเมิ นแผนการจั ดการเรียนรู ของผู เชี่ยวชาญตามเกณฑของ บุญชม
ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย
1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด
การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 216) โดยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 40 ขอ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ทรัพยากร
ธรรมชาติ จํานวน 7 แผน ใชเวลา 14 ชั่วโมง โดยไมนับรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดําเนินการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 และกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนแตกตางกันทํางานรวมกันเปน
กลุมเล็กๆ กลุมละ 4-5 คน
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่ อสิ้น สุดการทดลองทั้ง 7 แผน โดยใช แบบทดสอบวั ดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบกอนเรียน และสอบถามความพึงพอใจ
4. ตรวจใหคะแนนการทดสอบหลังเรียนและความพึงพอใจ เพื่อนําคะแนนไปวิเคราะหขอมู ล
ทางสถิติตอไป
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD โดยใชคารอยละ
2. วิเคราะหความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทรัพยากร
ธรรมชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD โดยใชขนาดของผล
3. วิเคราะหค วามพึงพอใจของนัก เรียนที่มีตอ การจัดการเรีย นรูแ บบรว มมือเทคนิ ค STAD โดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชขนาดของผล
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทรัพยากรทางธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลได ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD คิดเปนรอยละ 48.89 และหลังเรียน คิดเปนรอยละ 78.61
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน โดยมีคาขนาดของผลเทากับ 3.46 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด (γ ≥ .50) โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.75)
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย คิดเปน
รอยละ 48.89 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 78.61 แสดงวา นักเรียนมีการความกาวหนาทาง
ผลการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะวา
1.1 การเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD สามารถสงเสริมทักษะทางสังคมใหกับนักเรียน โดยใหนักเรียน
ในแตละกลุมยอยลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการเรียนทุกคน ดังที่ จันทรา
ตันติพงศานุรักษ (2543: 37-38) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบเทคนิค STAD เปนการพัฒนานักเรียนในดานวิชาการ
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งเปนการเสริมทักษะทางสังคมใหกับนักเรียนใหสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข
1.2 การสอนภู มิ ศาสตร ได เ นน พฤติก รรมทั้ ง ด า นความรู ค วามคิ ด ทั ก ษะ ความสามารถและ
จิตสํานึก เชน ดานความรูความคิดตองสามารถสรุปหลักเกณฑปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตรได ดานทักษะความสามารถ
เชิงทักษะในการใชแผนที่และเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมทางภูมิศาสตรได ดานจิตสํานึกตองเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม
เปนตน
2. ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน เรื่ อง ทรั พยากรธรรมชาติ จากการจั ดการเรียนรูโ ดยใชเ ทคนิ ค STAD
หลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้เปนเพราะวา
2.1 การจั ด การเรี ย นรู โดยใช เ ทคนิ ค STAD ผู วิ จัย ไดจั ด องคป ระกอบการเรีย นรูพื้ น ที่สํา คัญ 5
องคประกอบ คือ 1) ความเกี่ยวของสัมพันธกันของนักเรียนในทางบวก 2) การปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวาง
การทํางานกลุม 3) การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 4) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุมยอย 5) กระบวนการกลุม ดังนั้น สมาชิกแตละคนตางมีความสัมพันธและตองพึ่งพาอาศัยกันและกันในการที่จะ
ชวยใหการดําเนินการกิจกรรมไปดวยดีและบรรลุเปาหมายที่กําหนด
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2.2 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เปนการ
เรียนรูแบบรวมมือที่แบงผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันออกเปนกลุม เพื่อทํางานรวมกัน กลุมละประมาณ 4-5 คน
โดยกําหนดสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเนือ้ หาสาระที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลว และใชเทคนิคการเสริมแรง เชน การใหรางวัล
คําชมเชย เปนตน ดังนั้น สมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสําเร็จ
ของกลุมจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล
วาลีประโคน (2557: 96) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
STAD โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดการเรียนรูไดใชสื่อหลากหลายจูงใจ ใหนักเรียนมี
สวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้นักเรียนมีสวนในการเลือกเรียนตามความสนใจ มีโอกาสรวมกันตั้งวัตถุประสงค
ในการจัดทํากิจกรรมได เลือกวิธีแสวงหาความรูดวยวิธีที่ผูเรียนถนัดและสามารถคนหาคําตอบได จึงทําใหนักเรียนมี
สนุกสนาน พึง พอใจตอ การเรีย นการวิจั ยครั้ งนี้ สอดคลอ งกับ งานวิจัย ของ มริ นธร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 90) พบว า
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ควรมีการเสริมแรง และสรางแรงจูงใจบอยๆ ครั้ง เปนการกระตุน
ผูเรียน
2. ผูเรียนมีความแตกตางกัน ครูควรเสริมการเรียนรูนอกเวลาเรียน เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรูสูงขึ้น
3. ระยะเริ่มแรกที่นําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมาใช ครูผูสอนจะตองดูแลใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะ
ทางสังคม สรางความเปนกันเอง ความคุนเคยและความไววางใจระหวางครูผูสอนกับนักเรียน และระหวางนักเรียนเอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือกับเทคนิคแบบอื่นๆ
2. ควรเปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
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NBUE129: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัด
นนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI)
ASTUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF MATHEMATICS FORADDITION, SUBTRACTION,
COMBINED MULTIPLICATION AND DIVISION FOR PRATHOMSUKSA III WITH LEARNING
COGNITIVE GUIDED INSTRUCTION
ดรัณภพ สุวรรณโน 1 รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวย
การเรียนรูที่ 6 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัด
นนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ.นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 22คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แผนการจัดการเรียนรูแบบแนะใหรูคิด จํานวน 15 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบ
คูณ หารระคน จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติพื้นฐานและคาความแตกตางของคาเฉลี่ย
(Mean difference)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ.นนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิด นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป
รอยละ 86.36
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ
54.10
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI)
Abstract
This research aims to study and compare student achievement. Mathematics for Addition,
Subtraction, Combined Multiplications, and Division for prathomsuksa III of Prasertislam school,
Nonthaburi Province by using an leaning Cognitive Guide Instruction second semester of academic year
2559 the number of 22 students. The tools used in this research include lesson plans and cognitive guide
instruction15 plan and test achievement mathematics for Addition, Subtraction, Combined Multiplications
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and Division 30 items statistics used in data analysis included descriptive statistics and the difference of
the average (Mean. difference)
The finding revealed that;
1. The research achievement Mathematics for Addition, Subtraction, Combined Multiplications
and Division for prathomsuksa III of Prasertislam school, Nonthaburi Province. Using leaning Cognitive
Guide Instruction students had passed the threshold level up to 86.36percent.
2. The achievement Mathematics for Addition, Subtraction, Combined Multiplications and
Division for prathomsuksa III of Prasertislam school, Nonthaburi Province by using an leaning Cognitive
Guide Instruction practice was after high school classes than before. 54.10percent.
Keywords: The learning achievement, Cognitive Guide Instruction.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกในป จ จุบั น มีก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เป น โลกแหง ข อ มูลข า วสาร มี ก ารพั ฒ นาและแข งขั น กั น
ในสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งการ เปลี่ยนแปลง
ตางๆ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษานับเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการ พัฒนาคุณภาพของคนใน
ประเทศ เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนามนุษยทุกๆ ดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา เพื่อชวย
ใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ และมีป ระสิทธิภ าพ สามารถใชค วามรูและ สติปญญาของตนใหเปน ประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ (ทิศนา แขมมณี. 2542: 32) ประเทศจะตองเรงพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา เนื่องจากในสังคม
ปจจุบันตองการบุคคลที่มีความสามารถดานตางๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีศักยภาพในการ
แขงขัน ยืนหยัดอยูไดในสังคมโลกปจจุบันโดยเฉพาะ อยางยิ่งการศึกษาในดานคณิตศาสตรที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอ
การพั ฒ นาความคิ ดของมนุษ ย ทํ าให มนุ ษย มี ความคิ ดสรา งสรรค คิด อย า งมี เหตุ ผลเป น ระบบระเบีย บแบบแผน
สามารถวิเ คราะหปญหาและสถานการณ ไดอยางถี่ ถวนรอบคอบ ทําให สามารถคาดการณ วางแผนตั ดสินใจและ
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม มีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
ชวยพัฒ นามนุ ษยใหสมบูรณ มีความสมดุ ลทั้งทางรางกาย จิ ตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิด เปน ทําเป น
แกปญหาเปนและสามารถ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545: 1)
สําหรับประเทศไทย ในระดับประถมศึกษาพบวาวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของผูเรียน
ต่ํากวาเกณฑ ทั้งนี้สาเหตุอาจมาจากตัวผูเรียนเอง คือ ผูเรียนวิเคราะหโจทยปญหาไมได ขาดการคิดอยางมีเหตุผล
และการคิดอยางมีระบบและสภาพปญหาคุณภาพการสอนของผูสอน คือผูสอนขาดเทคนิคการสอน เทคนิคการสอน
ไมไดเอื้ออํานวยใหเกิดความคิดอยางมีเหตุผลและมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตร ขาดการฝกทักษะใหกับ
ผูเ รี ยน ทั กษะหนึ่ ง ที่ มีค วามสํ า คัญในการศึ กษาวิช าคณิต ศาสตร คือ ทั ก ษะการแก ปญหา การแก ป ญหานั้ นทํ า ให
คณิ ต ศาสตร มี ค วามหมายมากกว า เป น เพี ย งกฎเกณฑ แ ละตั ว เลข ทํ า ให ผูเ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจในคุ ณค า ของ
คณิตศาสตรและนําไปใชเปนเครื่องมือในการจัดการกับปญหาตางๆ ได กลาวไดวา การแกปญหานั้นเปนหัวใจของ
คณิตศาสตร ดังนั้น ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจึงไดมีการมุงพัฒนา ทักษะการแกปญหา
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ควบคูกัน ไป ผูเรียนจะเปนการแกปญหาที่ดีได ถาไดเรียนรูทักษะการแกปญหาที่หลากหลาย มีโอกาสไดรับการฝก
ทักษะ มีโอกาสไดแกปญหาดวยตนเอง ใชความคิดของตนเองในการแกปญหา (วรณัน ขุนศรี. 2546: 9-12)
การจัดการเรียนการสอนสําหรับประเทศไทยที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาทักษะ การ
แกปญหาเทาที่ควร เนื่องจาก ผูสอนจะเปนผูบอกวิธีการแกปญหาใหกับผูเรียนโดยใชตัวอยางประกอบ และผูเรียน
เปนเพียงผูปฏิบัติตามตัวอยางที่ครูบอกเทานั้น จึงทําใหผูเรียนขาดความคิดในการแกปญหาที่เปน ระบบ โดยผูสอน
ไมไดคํานึงถึงผูเรีย นวาเขาใจหลักการแกปญหาและคิดคํ านวณอยางแทจริง หรือไม ดังนั้น ผูเ รียนจึงแกปญหาทาง
คณิตศาสตรโดยการเลียนแบบครูและเนื่องจากการใหเหตุผลของผูเรียนแตละคนไม เหมือนกัน การแกปญหาจึง มี
หลากหลาย ทําใหนักเรียนไมสามารถพัฒนาความหลากหลายของวิธีการ แกปญหา หรือแนวทางเขาสูการหาคําตอบ
ของปญหาที่กําหนดจึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนนั้นไมดี (สุภิญ พิทักษศักดากร. 2540: 2)
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนการสอนที่อยูบนพื้นฐานความคิดความเขาใจของนักเรียน โดย
เนนใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง มีครูเปนผูแนะแนวทางใหนักเรียนคิดอยางตอเนื่อง จนเกิดการ
เรียนรูในเนื้อหา ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ครูนําเสนอปญหาตามจุดประสงคและความมุงหมาย
ที่ตั้ ง ไว 2) ครู จ ะช ว ยแนะให นั กเรี ย นมีค วามเข า ใจในป ญหาและเปด โอกาสให นั กเรี ย นมีอิ สระในการแก ป ญหา
3) นักเรียนรายงานคําตอบและวิธการแกปญหาพรอมเหตุผล และ 4) นักเรียนทั้งชั้นชวยกันอภิปรายคําตอบการเรียน
การสอนโดยการสอนแบบแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction: CGI) จึงเปนนวัตกรรมที่มุงเนนประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดสรางองคความรูใหมวิธีการที่แตกตาง โดยครูจะเปนผูนําใหเกิดการ
อภิปรายโดยใชคําถาม ซึ่งเหมาะแกการนํามาใชในการสอนวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี โดยใช
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดในการแกปญหาที่หลากหลาย มีโอกาส
นําเสนอแนวคิดของตนเองอยางมีเหตุผลบนพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร ซึ่งทําใหผูเรียนไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของวิ ชาคณิ ตศาสตร แ ละสามารถนํ าความรู ท างคณิ ต ศาสตรไ ปประโยชน ใ นชีวิ ต ประจํ า วัน ซึ่ งผู วิ จั ยคาดหวั ง ว า
ผลการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรที่ดี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นประเสริ ฐ อิ สลาม
จังหวัดนนทบุรี หนวยการเรียนรูที่ 6 การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชการสอนแบบแนะใหรูคิด
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
จังหวัดนนทบุรี ระหวางกอนและหลังการสอนแบบแนะใหรูคิด
นิยามศัพทเฉพาะ
การสอนแบบแนะให รู คิ ด หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู ที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานการคิ ด ตามความเข า ใจของ
นักเรียนและเปนการสอนที่เนนการสรางความรูความเขาใจภายในตัวนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้น ดังตอไปนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้ น กํ า หนดป ญ หา หมายถึ ง ขั้ น ที่ ค รู นํ า เสนอป ญ หาในขั้ น ตอนนี้ ผู นํ า เสนอป ญ หาตาม
วัตถุประสงค และความมุงหมายที่ตั้งไว ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหาครูควรมีการใหปญหาที่คลายกัน
กับนั กเรีย นอี กครั้งหนึ่ง ในการเลือ กป ญหาครูค วรเลือ กป ญหาที่ นาสนใจ และที่ ใหนั กเรีย นมี ประสบการณ ในการ
แกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความสอดคลองกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหขอมูลและปญหา หมายถึง ขั้นที่ครูชว ยแนะนําใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหา
และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในขั้นตอนนี้ครูควรใหเวลานักเรียนเพื่อทําความเขาใจในปญหาที่ให และชวย
แนะนําจนครูมีความเขาใจวานักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถแกปญหานั้นนั้นได ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระ
ในการแกปญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา หมายถึง ขั้น ที่นักเรี ยนรายงานคํา ตอบและวิธีการ
แกปญหาหลังจากที่ผูนําเสนอปญหาและใหเวลานักเรียนแกปญหาแลว ครูจึงเลื อกถามนั กเรียนเปนรายบุคคลถึ ง
วิธีการที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนําเสนอตอนักเรียนในชั้นเรียนและในระหวางที่นักเรียนรายงาน
คําตอบนั้น ครูอาจใชคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมา
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายคําตอบ หมายถึง ขั้นที่ครูและนักเรียนชวยกัน อภิปรายคําตอบ และวิธีการที่ใช
หลังจากที่นักเรียนรายงานคําตอบ วิธีการ และเหตุผลของตนเองแลว นักเรียนทั้งชั้นชวยกัน อภิปราย ถึงคําตอบและ
วิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน หมายถึง ความสามารถ
ของผูเ รี ยนในการเรี ย นรู วิ ชาคณิ ตศาสตร เรื่ อ งการบวก ลบ คูณ หารระคน สามารถวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตรของผูเรียน ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนขอสอบแบบปรนัย
มี4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ จากการสอนแบบแนะใหรูคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การสอนแบบแนะใหรูคิด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง บวก
ลบ คูณ หารระคน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 22 คน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

2664

24 มีนาคม 2560

เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ทดลองเป นแผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบแนะใหรูคิ ด เรื่อ งการบวก ลบ คู ณ หารระคน ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 แผนในแตละแผนมีการจัดกิจกรรมประกอบดวยขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปญหาขั้นที่ 2 ขั้น
วิเคราะหขอมูลและปญหาขั้นที่ 3 ขั้นรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหาขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายคําตอบใชเวลาเรียน
ทั้งหมด 15 ชั่วโมง
เครื่องมือรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีค า
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.70 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และ 3) แบบประเมินใบงาน
วิธีการทดลอง
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI)
2. ทําการทดสอบนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
การบวก ลบ คูณหาร ระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ทดสอบกอ นเรีย น (Pre-Test) กั บนั กเรีย นที่ เป นกลุมเปา หมายดว ยแบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณหาร ระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพแลว จํานวน 30 ขอ ทดสอบกอนที่จะทําการทดลองในชั่วโมงแรก เพื่อศึกษาความรูเดิมของนักเรียนแลวทํา
การเก็บขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลขั้นตอไป
2.2 ดําเนิน การทดลองโดยการจั ดการเรียนรูด วยแผนจัดการเรียนรู ที่ประยุ กตใชก ารสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) เรื่อง การบวก ลบ คูณหาร ระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 15แผน รวม
ทั้งหมด 15 ชั่วโมง
2.3 ทดสอบหลัง เรีย น (Post-test) เมื่อสิ้ นสุดการดํ าเนิน การทดลอง ทํา การทดสอบหลั ง
เรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณหาร ระคน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนเรียน แลวนําไปวิเคราะหหาความกาวหนาของคะแนนที่นักเรียนทําได
ตามวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรีย นประเสริ ฐ อิสลามจัง หวั ด นนทบุ รีจ ากการสอนแบบแนะให รูคิ ด มี ก ารวิ เ คราะห ข อมู ลนํ า เสนอตามลํ า ดั บ
วัตถุประสงคของการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3โรงเรียนประเสริฐอิสลามจังหวัดนนทบุรีจากการสอนแบบแนะใหรูคิด
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ตาราง 1 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ
คูณ หารระคนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐ อิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิ ด
จําแนกตามเกณฑการประเมิน
คะแนน
25-30
19-24
13-18
7-12
0-6

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

ระดับ
ดีมาก
ดี
นาพอใจ
ปรับปรุง
ต่ํากวาเกณฑ

จํานวน (คน)
11
8
3
22

รอยละ
50.00
36.36
13.64
100

µ
26.82
22.00
17.00
-

σ
1.78
1.85
1.00
-

จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี ภายหลังจากการสอนแบบแนะใหรูคิดมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง
25-30 คะแนนอยูในเกณฑ 80-100 ซึ่งอยูในระดับดีมาก มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 50.00 คาเฉลี่ย 26.82 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.78 นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 19-24 คะแนน อยูในเกณฑ 70-79 ซึ่งอยูในระดับดี มีจํานวน
8 คน คิดเปนรอยละ 36.36 คาเฉลี่ย 22.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 13-18
คะแนนอยูในเกณฑ 60-69 ซึ่งอยูในระดับนาพอใจ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64 คาเฉลี่ย 17.00 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.00
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลามจังหวัดนนทบุรีกอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบแนะใหรูคิด
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี กอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบแนะใหรูคิด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนน
ต่ําสุด
2
16

คะแนน
สูงสุด
12
30

N

µ

σ

MD.

รอยละ

22
22

7.50
23.73

2.70
3.92

16.23

54.10

จากตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่ องการบวก ลบ คูณ หารระคน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี กอนเรียนและหลังเรียนจากการสอนแบบแนะใหรูคิด
จํานวน 22 คน กอนเรียนมีคะแนนต่ําสุด 2 คะแนน คะแนนสูงสุด 12 คะแนน คาเฉลี่ย 7.50 และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 2.70 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนต่ําสุด 16 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คาเฉลี่ย
23.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.92 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
มีความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 16.23 คิดเปนรอยละ 54.10
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คู ณ หารระคน ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 3
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จากการสอนแบบแนะใหรูคิดนักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป
รอยละ 86.36 ของนักเรียนทัง้ หมดซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว
2. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คู ณ หารระคน ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 3
โรงเรีย นประเสริฐ อิสลาม จั งหวัด นนทบุ รี จากการสอนแบบแนะให รูคิด หลั งเรีย นสู งกวา ก อนเรี ยนคิด เป นร อยละ
54.10 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้เปนไปตามกับสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยหลังจากการสอนแบบแนะใหรคู ิดมีผลการวิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึก ษาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าคณิ ตศาสตร เรื่อ ง การบวก ลบ คู ณ หารระคนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี ที่ไดรับการสอนแบบแนะใหรูคิดนักเรียนผาน
เกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 86.36 ของนักเรียนทั้งหมดตรงตามสมมติฐานที่ไดตั้งไวผานเกณฑรอยละ 80 อาจ
เปนไปไดวา การจัดการเรีย นรูแบบแนะให รูคิดเปนการจั ดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนฝ กการวิเคราะห
ขอมู ลและปญหาจนมี ความเข าใจในปญหา ตลอดจนการหาวิ ธีการแกไ ขป ญหาและแกไ ขป ญหาดว ยตั วเองดว ย
วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เวชฤทธิ์
อังกนะภัทรขจร (2551) ไดทําวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการ
ใหเหตุผลและการเชื่อมโยง โดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลกับสิ่งแวดลอมศึกษา
และศึก ษาผลของการใช กิจกรรมการเรียนรูที่สร างขึ้น ในดานความเขาใจทางคณิตศาสตรเ รื่องการวิเ คราะหขอมู ล
ทัก ษะการใหเ หตุ ผล ทั ก ษะการเชื่ อ มโยง เจตคติต อ วิ ช าคณิ ตศาสตร พบวา นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ย จากการทํ า
แบบทดสอบภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ .01 ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย จากการทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ภายหลังการทดลองสู งกวากอนการทดลองที่
ระดับนัยสําคัญ .01
2. ผลการศึก ษาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าคณิ ตศาสตร เรื่อ ง การบวก ลบ คู ณ หารระคนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี จํานวน 22 คน ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งกอนการจัดการ
สอนแบบแนะใหรูคิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.50 คะแนน และภายหลังการจัดการสอนแบบแนะใหรูคิด นักเรียนมี
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คะแนนเฉลี่ย 23.73 คะแนน นักเรียนที่ไดคะแนนระดับดีมาก มี 11 คน คิดเปนรอยละ 50.00 คาเฉลี่ย 26.82 นักเรียน
ที่ไดระดับดี มี 8 คน คิดเปนรอยละ 36.36 คาเฉลี่ย 22.00 นักเรียนที่ไดระดับนาพอใจ มี 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64
คาเฉลี่ย 17.00 ตรงกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน อุยปาอาจ (2551) ไดทําการ
วิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชแนวการจัดการเรียน
การสอนแบบแนะให รูคิด (CGI) พบวา นักเรียนมี ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรสูงกวานั กเรียนกลุ ม
ควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ครูผูสอน ศึกษานิเทศก และผูมีสวนเกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทางในการสอน
และพั ฒนาการเรีย นการสอนในกลุม สาระการเรีย นรูอื่ นๆ ไดโ ดยคํ านึง ถึงความแตกต างด านวั ยและศัก ยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคลและมีความเขาใจถึงธรรมชาติของวิชานั้นๆ
2. ควรนําวิธีสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกนักเรียน
ไดอยางดีอีกดวย
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NBUE130: การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON SUFFICIENT ECONOMY OF
PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS LEARNING THROUGH CIPPA MODEL
ณภัทร ต้นโพธิ์ *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 18
คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา จานวน 5 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ขนาดของผล (Effect Size)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จากการจัด การเรีย นรู้ โดยใช้ หลัก การซิป ปา ก่อนเรี ยนคิ ดเป็นร้ อยละ 52.78 หลั งเรี ยนคิดเป็น ร้อยละ 87.22 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักการซิปปา ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด ( ≥ .50) โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการ
ซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The purposes of this research were to study Prathomsuksa 5 students’ learning achievement on
Sufficient Economy of Students learning through Cippa Model, and to find out their satisfaction with
learning through the Cippa Model. The population included 18 Prathomsuksa 5 Students in Ponmaung school,
Phana district, Amnatcharoen province. The instruments composed of 5 instructional plans using Cippa
Model, the achievement test comprises 30 questions. and the students’ satisfaction with learning on the

sufficient economy through the Cippa Model, comprises 10 questions. The data were analysed by
percent , mean (µ), Standard Deviation (), and the Effect Size ( γ ).
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The findings of the study revealed as follows: 1) The learning achievement on Sufficient
Economy of Prathomsuksa 5 Students through Cippa Model was 87.22 % which had their pretest 52.78 %. 2)
The Prathomsuksa 5 students’ learning achievement on Sufficient Economy through the Cippa Model
Learning was different from before learning according to the criteria ( ≥ .50) which was higher than before
learning, and 3) The students were satisfied with learning on Sufficient Economy through the Cippa Model at
the highest level.
Keywords: Cippa Model Learning, Sufficient Economy
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมโลกที่มีการนาความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยการผลิตและพัฒนา เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ดังนั้น สิ่งสาคัญในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากร
ดังที่ได้กล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ โดยเน้นด้านคุณธรรมนาความรู้ จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้อย่างเท่าทัน มีบทบาทในการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการ
ดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (ชลวษา ปิยะนฤพัทร. 2551: 1)
การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามที่ได้กล่าวมานั้น วิธีการหนึ่ง คือ การ
จัดการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมาตรา 24(2) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาดาเนินการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เนื่องจากบทบาทของการศึกษานั้นเป็นการเป็นการพัฒนาความสามารถทางความคิด (Cognitive Capability)
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลวิธีในการคิด (Cognitive Strategies) และรู้จักแสวงหาข้อมูล ประมวลผล จัดระบบข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง เพราะหน้าที่หลักของการจัดการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนวิธีการเรียนรู้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กาหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ความสาคัญด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักผู้เรียนสาคัญที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3) ซึ่งการพัฒนาสมอง
และทักษะกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่สามารถจะถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน ได้พัฒนากระบวนการคิด อันจะ
ส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมระยะยาว และสามารถนาความคิดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป(สุวิทย์ มูลคา. 2547: 4)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมทุกสังกัด ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 49.03 ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศ (50.67) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558:
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11) และจากการศึก ษาสภาพปั ญ หาในการเรี ย นกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ ในปีก ารศึกษา 2556-2558 พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์กาหนดไว้ ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 65.58,
67.31, 63.52 ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวผู้สอนและตัวผู้เรียน ด้านตัวผู้สอน คือ ครูใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย ผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเรียนและการแสดงความคิด ทักษะที่เกิดกับตัวผู้เรียนจึงมีเพียงทักษะด้าน
ความรู้ความจา ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของจิราภรณ์ ศิริทวี (2541: 37) ที่กล่าวว่า ปัญหาของการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยตัวเอง เนื่องจากครู
แสดงบทบาทในฐานะผู้ป้อนวิชาความรู้ นักเรียนมีบทบาทเพียงผู้คอยรับความรู้เท่านั้น โดยที่ครูไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดหรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การตอบคาถามของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ตอบจากเนื้อหาใน
บทเรียน ไม่ได้ใช้กระบวนการคิดในการตอบ ทาให้นักเรียนขาดการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เพราะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง มีส่วนร่ วมทางปัญญา อารมณ์ และสังคม
และยั ง ได้ พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต เช่ น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ ปั ญ หา
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเองและกระบวนการคิด ซึ่งความรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยตนเอง
อาศัยความพร้อมของผู้เรียน โดยผ่า นประสบการณ์ต่างๆ จากการทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การฝึกฝนทักษะกระบวนการควบคู่ไปกับเนื้อหาความรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายด้วยตนเองและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ การถ่ายโอนการเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปีที่ 5 จากการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ห ลัก การซิ ป ปา เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นมี ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง ขึ้ น
ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิป
ปา เพื่อจะได้นาข้อเสนอแนะและข้อบกพร่องในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาไปปรับปรุงและพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบททางการเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา
2. เพื่อเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่อง เศรษฐกิ จพอเพียงของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักการซิปปา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาการ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดดังนี้
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นผู้สอนสารวจความรูเ้ ดิม หรือความรู้พื้นฐานที่
จาเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่
ขั้นที่ 2 ขั้นผู้สอนกระตุ้นและร่วมกันกับผู้เรียนกาหนดปัญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่
ขั้นที่ 4 ขั้นผู้เรียนสร้างความรู้โดยใช้ทกั ษะกระบวนการคิด
ขั้นที่ 5 ขั้นผู้เรียนนาเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เข้าใจ
ขั้นที่ 6 ขั้นผู้เรียนสรุปความรู้/แสดงผลงาน และวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 7 ขั้นผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อ
การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น
โดยนาหลักการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 5 แนวคิดหลักมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักการดังนี้ C (Construction
of Knowledge) การให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง I (Interaction) การให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่กันและกัน P (Physical Participation) การให้นักเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด P
(Process Learning) การให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน A (Application) การให้นักเรียนนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งผู้วิจัยได้นาหลักการดังกล่าวมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นผู้สอนสารวจความรู้เดิม/ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่
ขั้นที่ 2 ขั้นผู้สอนกระตุ้นและร่วมกันกับผู้เรียนกาหนดปัญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่
ขั้นที่ 4 ขั้นผู้เรียนสร้างความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการการคิด
ขั้นที่ 5 ขั้นผู้เรียนนาเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
ขั้นที่ 6 ขั้นผู้เรียนสรุปความรู้/แสดงผลงานและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 7 ขั้น ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถในการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 18 คน ซึ่งได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง อาเภอพนา จังหวัด
อานาจเจริญ ปีการศึกษา 2559 จานวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 5 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา จานวน 10 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดาเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนที่ เป็น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยฝึกทักษะพื้นฐานของหลักการซิปปา และทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้
จานวน 5 แผน ใช้เวลาการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้เวลา
เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลัง เสร็จสิ้ นการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ผู้ วิจัย นาแบบทดสอบวั ดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับก่อนเรียนไปทดสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้หลักการซิปปา
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ ความแตกต่ างระหว่ างผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นก่ อนและหลัง เรี ยน เรื่อ ง เศรษฐกิ จ
พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา โดยใช้ ขนาดของผล(Effect
Size) (Howell.1992: 284)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หลักการซิปปา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ขนาดของผล (Effect Size)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.78 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 87.22
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด ( ≥ .50) โดยมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นัก เรี ยนมีค วามพึ งพอใจต่ อการเรี ยน เรื่อ ง เศรษฐกิจ พอเพี ยง จากการจั ดการเรี ยนรู้โดยใช้
หลักการซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 จาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.78 หลังเรียนคิดเป็น ร้อยละ 87.22 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การ
จัดการเรียนรู้ได้ยึดแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ได้แก่ 1) การสรรค์สร้างความรู้ 2) กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบ
ร่วมมือ 3)ความพร้อมในการเรียนรู้ 4) การเรียนรู้กระบวนการ และ 5) การถ่ายโอนการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี. 2542:
6-7) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาอย่างเข้าใจ เพื่อที่จะได้วิธีการสอนได้อย่าง
เต็มที่ เตรียมแหล่งการเรียนรู้ทั้งข้อมูลจากหนังสือเรียน วารสาร บทความจากอินเตอร์เน็ต และ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
และในขณะที่ผู้เรียนอยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน ได้ให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนพบปัญหา จะคอย
แนะน าความรู้ ใ นแง่ มุ ม ใหม่ และมี ก ารเสริ ม แรงสม่ าเสมอเพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นมี แ รงจู ง ใจในการเรี ย นการสอน สร้ า ง
บรรยากาศในการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันตามเกณฑ์ที่กาหนด ( ≥ .50) โดยมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้วิจัยได้นาหลักการซิปปามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการสอนที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมี 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนจะสารวจความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนก่อนสอน ขั้น
ที่ 2 เป็นขั้นผู้สอนกระตุ้นและร่วมกันกับผู้เรียนกาหนดปัญหาในการเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นการ
ฝึ กให้ ผู้เรี ยนรู้ จั กแสวงหาความรู้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ หลากหลาย ขั้ นที่ 4 เป็ นขั้ นผู้ เรี ยนสร้ างความรู้ โดยใช้ ทั กษะ
กระบวนการการคิด เพื่อเปิดมุมมองความคิดของผู้เรียน ขั้นที่ 5 เป็นขั้นผู้เรียนนาเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
กับเพื่อนกลุ่มอื่น ขั้นที่ 6 เป็นขั้นผู้เรียนสรุปความรู้/แสดงผลงานและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมีการรวบรวม
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ข้อมูล ประมวลผลความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และในขั้นที่ 7 ขั้น ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้จริง รวมถึงสามารถนาหลักการไปแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ด้วย ดังที่ ทิศนา แขมณี (2548: 12) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ใหม่ และได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตนในการคิดกลั่นกรองข้อมูล ทาความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม เพื่อสร้างความหมายให้ข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง และจะช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สนุกที่จะ
เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายความเข้าใจของตนได้ จึงเกิดความคงทนใน
ความรู้นั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิ จัยของ พรทิพย์ ลาพานิชย์ (2554: 98) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะกับนักเรียน เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนไดร่วมมือกันคิด ไดเคลื่อนไหวร่างกายทาให้ตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลา และยัง
ฝึกให้นักเรียนนาเอาความรูและทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณที่แตกต่างจากเดิม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกาญจนา กาบทอง (2552: 102) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 68.47 อยู่ที่ระดับค่อนข้างมาก
ทั้งนี้เนื่องมาจาก นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบซิปปานั้น ได้มีส่วนร่วมทางการเรียน ได้ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นขั้นตอน สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนที่สูงขึ้น
3. นัก เรี ยนมีค วามพึ งพอใจต่ อการเรี ยน เรื่อ ง เศรษฐกิจ พอเพี ยง จากการจั ดการเรี ยนรู้โดยใช้
หลักการซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และมีผลต่อเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ต่อการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปาสามารถสร้างความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนและ
เกิดความจาระยะยาว ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และการตั้งประเด็นปัญหาจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 3) มีการตั้งคาถาม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่รู้จักการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ สามารถวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากมี
ส่วนร่วมในการเรียน และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การช่วยเหลือกันในชั้น
เรียน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2548: 17) ที่
กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่ อนไหว ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย
และความสนใจของผู้เรียน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างกว้างขวางและส่งเสริมการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพาพร ธรรมจารึก (2558: 189) กาญจนา กาบทอง (2552: 102) และ
พรทิพย์ ลาพานิชย์ (2554: 98) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการซิปปา เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2675

24 มีนาคม 2560

การฝึกหลายขั้นที่ตัวผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนจะต้องทาความเข้าใจหลักการ
และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เข้าใจเป็นอย่างดี จึงจะสามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ครูควรเสริมการเรียนรู นอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาไปใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
2. ควรศึกษาผลการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะทาง
สังคม
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NBUE131: ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
THE TEACHERS’ SATISFACTION WITH ACADEMIC ADMINISTRATION IN
WANGKHODCHASARN SCHOOLS NETWORK FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT,
THE PHRANAKHONSRIAYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
1
จักรพงศ กองทรัพย 1 ดร. เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 95 คน โดยใชแบบวัดความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพวังคชสาร 4 ดาน คือ การพั ฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา มีคาความเชื่อมั่น 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย พบวา
1. ความพึ ง พอใจของครู ต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นกลุ ม พั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา
วังคชสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.79, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( Χ = 3.85, S.D. = 0.65) และดานที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( Χ = 3.71, S.D. = 0.53)
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึ งพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ โดยจําแนก
ตามเพศและระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ
Abstract
This study aimed to find out teachers’ satisfaction with academic administration in
Wangkhodchasarn Schools Network for Educational Development, the Phranakornsriayutthaya Primary
Educational Service Area Office 1, classified by gender and education level. The samples included 95
teachers teaching in Wangkhodchasarn Schools Network for Educational Development under the
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jurisdiction of Phranakornsriayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. Instrument in the study
was a questionraire on satisfaction with academic administration in 4 aspects: the development of the
schools curriculum, guidance, the development of quality assurance and standards, and instructional
management in schools, which had a reliability of 0.87. Statistics used in analyzing data were percentage,
mean, Standard Deviation, and t-test.
The findings were as follows:
1. Overall teachers’ satisfaction with academic administration in Wangkhodchasarn
Schools Network for Educational Development under the jurisdiction of Phranakornsriayutthaya Primary
Educational Service Area Office 1 was at a “high” level ( Χ = 3.79, S.D.=0.57). Considering each aspect
found that every aspect was at a “high” level, the highest mean score aspect was instructional
management in school ( Χ =3.85, S.D.=0.65). The lowest mean score aspect was the development of the
school curriculum ( Χ = 3.71, S.D.=0.53).
2. Gender and education level had no influence on the teachers’ satisfaction with
academic administration.
Keywords: Satisfaction, Academic administration
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ กไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
สภาพแวดล อ ม สั ง คม การเรี ย นรู แ ละป จจั ย เกื้ อ หนุ น ให บุ ค คลเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ มาตรา 39
กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดา นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
ความเป นนิติ บุค คลของสถานศึก ษานั้ น สถานศึก ษาจะต องดํ าเนิ นงานต างๆ ภายใตกรอบของอํ านาจหนาที่ ตาม
กฎหมายและการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ยอมแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนวา การบริหารงานทั้ง 4 ดาน ที่กระทรวงศึกษาธิการได
มอบอํานาจใหโรงเรียนบริหารเองโดยตรงนั้น งานวิชาการถือเปนงานที่สําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษา
ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวม
ในการวางแผนกํ า หนดแนวทางปฏิบั ติ การประเมิ น ผล และการปรั บปรุ งแก ไ ขอย างเป นระบบและต อ เนื่ อ ง งาน
วิชาการประกอบดวยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ซึ่งโรงเรียนจะตองสรางหลักสูตรของตนเอง
เรียกวาหลัก สูตรสถานศึก ษา ดังนั้นครู จะตองทําหน าที่ในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูต รไปใช การ
ออกแบบการจัด การเรีย นรู (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน. 2553: 9) พระราชบัญญัติก ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษา เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึก ษาในทุก ระดั บ และมาตรา 48 ใหห นว ยงานตน สัง กัด และ
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สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนส วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึก ษาและที่ จะต องดํ าเนิ นการอย างต อเนื่ อง โดยใหมี การจัดทํ ารายงาน
ประจําป (SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาและเพื่อ รองรั บการประกัน คุณภาพภายนอก การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานเปนกระบวนการ วิธีการ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนตัวบงชี้ถึงผลสําเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนสวนประกอบ
สําคัญสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนด
แนวทางการวัด และประเมิน ผลการเรี ย นรู เพื่ อ ให ไ ดรับ ขอ มู ลสารสนเทศที่ แสดงพั ฒ นาการ ความก า วหน า และ
ความสํ า เร็ จ ทางการเรี ย นรู ข องผู เรี ย น สถานศึก ษาต อ งจั ด ให มี การประเมิ น ผลการเรีย นให เ ปน ไปตามมาตรฐาน
เดี ยวกัน ทั้ งในระดั บชั้ นเรีย นและระดับ สถานศึก ษา ระดับ เขตพื้ นที่ การศึ กษา และระดั บชาติ ข อมู ลที่ ได จากการ
ประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนสารสนเทศ
จากการประเมิ นจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคุ ณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป น
สารสนเทศ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) พบวา
โรงเรี ย นในกลุ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวั ง คชสาร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธ ยา เขต 1 จํา นวน 11 โรงเรี ยน โดยรวมมี คาเฉลี่ยผลสัม ฤทธิ์ท างการศึก ษาระดับ ชาติค อนข างต่ํ า
40.01 คะแนน และเมื่อ พิจ ารณาคา เฉลี่ย ผลสัม ฤทธิ์ท างการศึ กษาแตละโรงเรี ยนมีค าเฉลี่ ยสู งสุ ด เท ากั บ 43.51
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 34.28 คะแนน (http://www.niets.or.th) สืบคนเมื่อ 18 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้
โรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร จะนําผลการทดสอบในครั้งนี้ใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยวิเคราะหผลการทดสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรูที่ยังไมประสบ
ผลสําเร็จ หรือที่มีผลการทดสอบในเกณฑที่คอนขางต่ํา หาสาเหตุที่ สงผลให ผลการทดสอบต่ํา เพื่อแกไข ปรับปรุ ง
และกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย นอกจากนี้โรงเรียนควรนําผลการทดสอบไป
ศึกษาหาสาเหตุที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา แลวนําไปกําหนดเปนแผนการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา พรอมทั้งพัฒนาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปพรอมกัน เพื่อใหผูเรียน
ทุกคนไดสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคล
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยพบวา โรงเรี ยนกลุม พัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาวังคชสาร สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในบางกลุมสาระการเรียนรู
ทางโรงเรียนตองรีบดําเนินการแกไขโดยเรงดวน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาโรงเรียนในดานของการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่ อ เปรี ยบเทีย บความพึง พอใจของครูต อ การบริห ารงานวิ ช าการในโรงเรีย นกลุม พั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จําแนกตาม เพศ และ
ระดับการศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได แ ก ครู โ รงเรี ย นกลุ ม พัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาวั ง คชสาร สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 120 คน
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ครู โ รงเรี ย นกลุ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวั ง คชสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 95 คน ซึ่งไดจากตารางกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางของเครซีและมอรแกน ใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 เพศชาย
1.1.2 เพศหญิง
1.2 ระดับการศึกษา
1.2.1 ปริญญาตรี
1.2.2. สูงกวาปริญญาตรี
2. ตัว แปรตาม ได แ ก ความพึ ง พอใจของครู ต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นกลุ ม พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาวังคชสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นิยามศัพทเฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกดานจิตใจ หรือทัศนคติ ความชอบ ความพอใจ ของแตละบุคคลตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตละบุคคลมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน ถาไดรับความประทับใจ รูสึกดี จะไดรับการตอบสนองใน
แงบวก
ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความรูสึกดานจิตใจ หรือทัศนคติ ความชอบ ความ
พอใจ ของแตละบุคคลตอการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีป ระสิทธิภาพที่สุด เพราะเปนหนาที่ ของสถานศึกษาทุ กแหง ซึ่ ง
ประกอบดวย
1. การพัฒ นาหลัก สูตรสถานศึก ษา หมายถึง มวลประสบการณค วามรู ตางๆ ที่จัดใหผูเรีย นทั้งใน
และนอกหองเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
ไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว
2. การแนะแนว หมายถึง กระบวนการชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง รูจักสภาพแวดลอม
รอบตัว เพื่อใหสามารถปรับตัวและดํารงอยูในสังคมไดอยางถูกตองและมีความสุข และสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา
สูงสุดตามศักยภาพของแตละคนทุกๆ ดาน
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3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติภารกิจหลักอยางเปนระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา
4. การจัดการเรีย นการสอนในสถานศึก ษา หมายถึง การดําเนินงานเพื่อให เกิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่ถูกกําหนดเปนแบบแผนการเรียน ไดแก การจัดทําตารางสอน การจัดครูเขาสอน การแบงกลุมนักเรียน
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียนการสอน
กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร หมายถึง กลุมโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีจํานวน 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวังนอยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียน
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุ สรณ โรงเรียนวัดบ านชาง โรงเรียนบ านกระทุมลาย โรงเรียนบานสราง (สํ าริต ภูเงินอนุสรณ )
โรงเรียนบานบอตาโล โรงเรียนมุสลิมบํารุง โรงเรียนวัดหวยจระเข (เกตุอรามอุปถัมภ) และโรงเรียนวัดสุคันธาราม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัย ครั้งนี้ ผูวิจั ยไดกํ าหนดขอบข ายการวิจัย ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิ การไดกําหนดกรอบงานการ
บริหารวิชาการเพื่อกระจายอํานาจไปยังโรงเรียน ใหมีความอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการ
ของนั กเรี ย น โรงเรี ย น และชุ ม ชน รวมทั้ง การมี สว นร ว มจากผู ที่เ กี่ ย วข อ ง และจากที่ ผูวิจั ย ไดศึ ก ษาขอบขา ยการ
บริหารงานวิชาการทั้ง 17 งาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 58) ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาจํานวน 4 งาน ซึ่งเปน
งานที่สถานศึกษาปฏิบัติอยูเปนประจําอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การ
แนะแนว 3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 4) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลของครู ไดแก
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับสูงกวาปริญญาตรี

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร 4 ดาน
1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. การแนะแนว
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร จํานวน 120 คน
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กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร ปการศึกษา 2559 จํานวน
95 คน
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบวัดความพึงพอใจแบงออกเปน
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบวัดความพึงพอใจ แบงเปน
2 ขอ ไดแก เพศ และระดับการศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เปนคํา ถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของครูต อการบริหารงานวิ ชาการในโรงเรี ยนกลุ ม
พัฒ นาคุณภาพการศึ กษาวั งคชสาร สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุธ ยา เขต 1
แบงเปน 4 ดาน ใหเลือกตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. สรางแบบวัดความพึงพอใจตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย
4. นํ า แบบวั ด ความพึ ง พอใจที่ ส ร า งขึ้ น เสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ ง
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
5. นําแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน และหาคาความเที่ยงตรง
(IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจ ปรากฏวาไดคา IOC เทากับ 0.87
6. นําแบบวัดความพึงพอใจนําไปทดลองใชกับครูโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาจุฬา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 30 คน
7. นําแบบวัดความพึง พอใจที่ ไดรับ กลับคื นมาวิ เคราะหหาค าความเชื่อ มั่น ปรากฏว าไดค าความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.97
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ถึงผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
2. นําแบบวัดความพึงพอใจไปดําเนินการเก็บขอมูลกับครูในโรงเรียนกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบวัดความพึงพอใจจากครูที่ตอบแบบวัดความพึงพอใจดวยตนเอง จํานวน
100 ฉบับ เก็บกลับมาได จํานวน 95 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95
4. นํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผูวิจัยไดใชสถิติ
ในการวิจัย ดังนี้
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย (Mean)
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3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. คาที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
กลุม พัฒ นาคุณภาพการศึก ษาวัง คชสาร สั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุ ธยา
เขต 1
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา
2. การแนะแนว
3. การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐาน
การศึ ก ษา
4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
โดยรวม

Χ.

S.D.

แปลผล

3.80
4.05
4.13

0.60
0.61
0.62

มาก
มาก
มาก

3.96
3.98

0.59
0.56

มาก
มาก

จากตาราง 1 พบวา ความพึ ง พอใจของครู ตอ การบริ ห ารงานวิช าการในโรงเรี ยนกลุ มพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม อยูในระดับ
มาก ( Χ =3.79, S.D=0.57) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ( Χ =3.85, S.D=0.65) ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( Χ =3.71,
S.D=0.53)
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความพึงพอใจของ
ครูตอการบริหารงานวิชาการ โดยจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิ ง

Χ.

3.97
3.75

การบริหารงานวิชาการ
S.D.
t
0.51
0.51

1.71

sig.
.10

จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการ
บริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นกลุ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวั ง คชสาร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน
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ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับความพึงพอใจของ
ครูตอการบริหารงานวิชาการ โดยจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ระดั บ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี

Χ.

3.80
3.73

การบริหารงานวิชาการ
S.D.
t
0.53
0.43

0.56

sig.
.58

จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึง
พอใจต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นกลุ ม พั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาวั ง คชสาร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะหข อมูลเกี่ยวกับความพึ งพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวังคชสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบประเด็นที่นาสนใจ
ผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป น รายดา น พบว า ด านที่ มี คะแนนเฉลี่ ย มากสุ ด คื อ ด า นการจั ด การเรีย นการสอนในสถานศึ กษา และดา นที่ มี
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุ ด คือ ด านการพั ฒนาหลัก สูตรของสถานศึก ษา ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะผูบริหารใหเวลาสวนใหญ
สําหรับงานวิชาการ ใสใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แสดงวาผูบริหารใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการเปนอันดับตนๆ นอกจากนี้อาจเปนไปไดวาผูบริหารมีการฝกอบรมงานดานวิชาการใหแกครู จึงมี
สวนใหความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา
เชื้ออินทร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิช าการของโรงเรียนหวยแถลง
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริห ารงานวิชาการของโรงเรีย นหว ยแถลงวิท ยาคม สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 31 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุลัดดาวัลย อัฐนาค และอัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน (2559:
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 3 พบวา การบริหารงานวิ ชาการในโรงเรีย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมากและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก และมีปญหา
การบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา วงษนาคเพชร (2553:
บทคั ดย อ) ได ศึกษาการบริห ารงานวิช าการกั บประสิทธิ ผลของสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เทอดชัย
ไสยลักษณ และ ทองมวน นาเสงี่ยม (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนมีความพึง
พอใจตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของกษิรา
วาระรัมย (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีขอเสนอแนะ พบวา ดานการ
จัดการเรียนการสอน ควรใชหองเรียนหรือสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนแทนหองพิเศษ ควรจัดประกวดสื่อ นวัตกรรม
ที่ใ ช ใ นการจั ด การเรีย นการสอน ควรจั ดส ง ครู อ บรมความรู เพื่ อ สอนแทน หรื อ บรรจุ แ ต ง ตั้ งครู ก รณี พิ เศษและขอ
อัตรากําลังนักศึกษาฝกสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลน ควรสงเสริมนักเรียนใหศึกษาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
มากยิ่งขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณ และกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ดานการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัย
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในดานที่มีคะแนนนอยที่สุด คือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูมีภาระงานมากจึงไมไดศึกษาหรือคนควาหาความรูดาน
หลักสูตรอยางเต็มที่
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตาง
2.1 ครูที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะ ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นิยมภรณ เหล็กเพชร (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไพรบึง (กพศ.16) อําเภอไพรบึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบวา ครูผูสอนเพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไพรบึง (กพศ.16) ในภาพรวมไมแตกตางกัน
2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะ ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอ
การบริ ห ารงานวิ ช าการ เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นิ ย มภรณ เหล็ ก เพชร (2556:
บทคัดยอ) ไดศึก ษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาไพรบึ ง (กพศ.16) อํ า เภอไพรบึ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี สะเกษ เขต 3 พบว า
ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีหรือปริญญาตรี และครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไพรบึง (กพศ.16) ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. ผูบ ริ ห ารควรให ค วามรู ความเขา ใจเกี่ ย วกับ หลั กสู ต รและการจั ด การศึ ก ษาแบบใหม แก ชุ ม ชน
เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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2. ผู บ ริ ห ารควรสร า งความรู ความเข า ใจให แ ก ผูป กครองให มี ค วามเข า ใจในบทบาท หน า ที่ ที่
เกี่ยวของกับการแนะแนวและการสนับสนุนผูเรียน เพื่อใหผูปกครองทราบถึงบทบาทของตนเอง
3. ควรมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังคชสาร เพื่อชวย
ใหผูบริหารสามารถติดตาม ใหความชวยเหลือในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมบทบาทของผูปกครองในการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองในการพัฒนาหลักสูตร
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนเอกชนกับ
กลุมโรงเรียนรัฐบาล
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NBUE132: การศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา
THE STUDY OF THE STANDARD RAMWONG ABILITY OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS
IN ANUBANPATUMRATCHAWONGSA SCHOOL ACCORDING TO THE APPLICATION OF
MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY IN LEARNING MANAGEMENT
เบญจวรรณ อรุณชัย *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจั ดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิจั ย ในครั้ ง นี้ ได้แ ก่ นัก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ห้ องเรีย นที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อาเภอปทุมราชวงศา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
อานาจเจริญ จานวนนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวง
มาตรฐาน จานวน 8 แผน แบบประเมินความสามารถในการราวงมาตรฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐาน จานวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราช
วงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยรวม นักเรียนมีความสามารถในการราวงมาตรฐาน
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการราวงมาตรฐานอยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน
คาสาคัญ: ราวงมาตรฐาน, ทฤษฎีพหุปัญญา
Abstract
The purpose of this research were to study of the Standard Ramwong ability of Prathomsuksa 6
students in Anubanpatumratchawongsa school according to the application of multiple intelligences
theory in learning management, and the study were satisfied of the Standard Ramwong ability of
Prathomsuksa 6 students in Anubanpatumratchawongsa school according to the application of multiple
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intelligences theory in learning management. The sample used in this study consisted of 31
Prathomsuksa 6 students from studying in Anubanpatumratchawongsa School, under the Amnatcharoen
Primary Educational Service Area Office, in the first semester of 2016 academic year. The research tools
constructed by the researcher were the learning management plan, the students of the Standard
Ramwong ability performance test and questions on satisfied. The research analysis was performed in
terms of percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
The results revealed that:
1. The Standard Ramwong ability of Prathomsuksa 6 students in Anubanpatumratchawongsa
school according to the application of multiple intelligences theory in learning management, were overall
in high level, while consideration in each aspect the study found that all aspects were also in high level.
2. The students were satisfied with their leaning at the highest level in every aspect.
Keywords: Standard Ramwong, Multiple Intelligences Theory
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นาฏศิลป์ไทยเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งที่มีความสาคัญต่อประเทศชาติอย่างมากเป็นศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ ประจาชาติที่มีคุณ ค่าถือเป็ นมรดกวัฒ นธรรมไทยเช่นเดียวกับมรดกวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น ภาษา การ
แต่งกาย วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์คือประวัติ
ความเป็นมาของชาติบ้านเมือง สังคม ชุมชนและประวัติความเป็นมาของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
สังคม ชุมชน และมนุษย์มีวิวัฒนาการมาเช่นไร นาฏศิลป์ก็มีวิวัฒนาการตามมาเช่นนั้น (สมพงษ์ สิงหะพล. 2542:
439) นับว่านาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งแห่งความเจริญของชาติ และนาฏศิลป์จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ต้องมีการอนุรักษ์
พัฒนาบารุงและส่งเสริมเพื่อสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังเพราะนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ชาติใด ก็
ตามที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโอกาสที่ชาติอนื่ จะกลืนชาติกย็ ่อมเป็นไปได้ยาก จะเห็นได้ว่านาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่มี
ค่ายิ่ง เป็นของดีที่ควรจะสืบทอดเอาไว้และจะต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปให้ได้ (อาภรณ์ มนตรีศาสตร์. 2540: 456457)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพความมีคุณค่ า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่ วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการ
นาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 สาระ คือ สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรีและสาระนาฏศิลป์ สาหรับสาระที่ 3
นาฏศิลป์ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ (มาตรฐาน ศ 3.1) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน (มาตรฐาน ศ 3.2) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เห็ น คุ ณ ค่า ของนาฏศิ ลป์ ที่ เ ป็ น มรดกทางวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปัญ ญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 2)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2690

24 มีนาคม 2560

จากสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาในสาระนาฏศิลป์ครูผู้สอนเน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้
ถ่ายทอดศิลปะอันอ่อนช้อยสวยงามทางนาฏศิลป์ให้ถูกต้องสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการ
เรียนรู้ในสิ่งอื่นๆ โดยความสามารถ และความแตกต่างของบุคคลในการเรียนรู้ท่าราต่างๆ นั้น เป็นเรื่องง่ายสาหรับ
บางคน และเป็นเรื่องที่ยุ่งอย่างมากสาหรับคนที่ไม่มีทักษะด้านนี้เลย ครูผู้สอนควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาความสามารถหลายๆ ด้าน เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ทาให้
เด็กไม่ฉลาด คิดไม่เป็นทางานไม่เป็น ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการทาเรื่องการเรียนรู้ ให้เป็นเรื่องสนุก และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่โดยใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ดังนั้น ครูผู้สอนควรหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาหลายๆ ด้าน เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อจะได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมให้เหมาะกับบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถดารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข และจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอานาจเจริญ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่อง ท่าราวงมาตรฐาน นั้น นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ปีการศึกษา 2557 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนทาได้ ร้อยละ 74.58 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา.
2557: 26) และปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียน
ทาได้ ร้อยละ 75.68 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา. 2558: 29) ถือว่าเป็นปัญหาในการสอน
เป็นอย่างยิ่ง ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัด
กิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดแบบสร้างสรรค์ มีทักษะในการเรียนนาฏศิลป์ มีทักษะในการแก้ปัญหา
ปลูกฝังทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทางานในรูป
กระบวนการกลุ่มและให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 14.4 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และข้อที่ 15.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้รับผิดชอบสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนและวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้
และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวันได้นั้น พบว่า ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีหนึ่งที่สามารถ
นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปั ญญามีกิจกรรมหลากหลาย
ตอบสนองความแตกต่างระหว่ างบุค คล ส่ง เสริม ความสามารถแต่ ละด้า น ซึ่งทฤษฎีพ หุปัญญาของ การ์ ดเนอร์
(สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2541: 53-54; อ้างอิงมาจาก Gardner. 1997: 20-21) กล่าวว่าปัญญาคือ ความสามารถของ
มนุษย์ในการแก้ปัญหาซึ่งแต่ละคนมีปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญญาด้านภาษา 2) ปัญญาด้านการใช้เหตุผลและ
คณิตศาสตร์ 3) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 4) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 5) ปัญญาด้านดนตรี 6) ปัญญา
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ปัญญาด้านตนหรือการเข้าใจตนเอง และ 8) ความสามารถด้านธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี ดังเช่น กนกวรรณ จันสด (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่าราวงมาตรฐานโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ลปะ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า พบว่ า
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ความสามารถในการราวงมาตรฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการราวง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่าราวงมาตรฐาน
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพ หุปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร กรองเห็น (2554)
ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญา ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีผลการ
เรียนรู้ที่ดีนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนสาระนาฏศิลป์ นากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนนาฏศิลป์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลต่อไปได้
จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงนาทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เพื่อศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และนาผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี พ หุ ปั ญ ญาในการร าวง
มาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้การราวงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง แนวการจัดการ
เรียนรู้โดยการนาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏยศัพท์ และเพลงราวงมาตรฐาน 5 เพลง 7 ท่ารา คือ 1) เพลงงามแสง
เดือน ท่าราสอดสร้อยมาลา 2) เพลงชาวไทย ท่าราชักแป้งผัดหน้า 3) เพลงคืนเดือนหงาย ท่าราสอดสร้อยมาลาแปลง
4) เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าราพรมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง 5) เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าราช้างประสานงาและ
จันทร์ทรงกลด มาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้า นการใช้เหตุ ผลและคณิต ศาสตร์
ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความสามารถด้านมิตสิ ัมพันธ์ ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถ
ด้านสังคมความสามารถด้านความเข้าใจตนเองและความสามารถด้านธรรมชาติ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ทฤษฏีที่กล่าวถึงความสามารถของบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง เฉพาะด้านหรือ
หลายๆ ด้าน ที่แสดงออกถึงความสามารถ ความเก่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ผลของพฤติกรรมที่
แสดงออกมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ตามทฤษฎีข องโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ที่จาแนกความ
สามารถหรือสติปัญญา ของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านภาษา 2) ความสามารถด้านตรรกะ
3) ความสามารถด้านมิติ 4) ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 5) ความสามารถด้านดนตรี 6) ความ
สามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ความสามารถด้านการรู้จักตนเอง และ 8) ความสามารถด้านธรรมชาติ
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ราวงมาตรฐาน หมายถึง การละเล่นของชาวบ้านชนิดหนึ่ง เดิมเรียกว่า “ราโทน” ต่อมากรมศิลปากรได้
ปรับปรุง โดยแต่งเนื้อร้องและทานอง ตลอดจนการนาท่าราแม่บทของนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นมาตรฐานมาสอดแทรกไว้
กาหนดเป็นแบบแผนว่า ท่ารานี้ต้องใช้เพลงนี้เท่านั้น การราวงผู้แสดงจะต้องราเป็นคู่ๆ เดินไปตามวง จึงเรียกว่า
“ราวงมาตรฐาน”
ท่าราวงมาตรฐาน หมายถึง ท่าราที่กรมศิลปากรประดิษฐ์ขึ้น สาหรับใช้ราประกอบเพลงราวงมาตรฐาน
โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้เพลงทั้งหมด 5 เพลง 7 ท่ารา ประกอบด้วย 1) เพลงงามแสงเดือน ท่าสอดสร้อยมาลา 2) เพลง
ชาวไทย ท่าชักแป้งผัดหน้า 3) เพลงคืนเดือนหงาย ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง 4) เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าพรมสี่หน้า
และ ท่ายูงฟ้อนหาง และ 5) เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงา และ ท่าจันทร์ทรงกลด
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา
ในการราวงมาตรฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบวัดความพึงพอใจ ภายหลัง
การทดสอบวัดความสามารถในการราวงมาตรฐาน หลังเรียน
ความสามารถในการราวงมาตรฐาน หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุ
ปัญญาในการราวงมาตรฐานของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งวัด ได้จากการประเมิ นการปฏิบัติท่าราวง
มาตรฐานได้ถูกต้อง สวยงาม ตามหลักนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความยาก
ง่าย ค่าอานาจจาแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวง
มาตรฐาน ประกอบด้วย 8 แผน ได้แก่
แผนที่ 1 นาฏยศัพท์
แผนที่ 2 เพลงงามแสงเดือน ท่าราสอดสร้อยมาลา
แผนที่ 3 เพลงชาวไทย ท่าราชักแป้งผัดหน้า
แผนที่ 4 เพลงคืนเดือนหงาย ท่าราสอดสร้อยมาลาแปลง
แผนที่ 5 เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าราพรหมสี่หน้ายูงฟ้อนหาง
แผนที่ 6 เพลงหญิงไทยใจงาม ท่าราพรหมสี่หน้ายูงฟ้อนหาง
แผนที่ 7เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงาจันทร์ทรงกลด
แผนที่ 8 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ท่าช้างประสานงาจันทร์ทรงกลด

1. ความสามารถในการราวง
มาตรฐาน
2. ความพึงพอใจที่มตี ่อการ
เรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาในการราวงมาตรฐาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย ได้แ ก่ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึ กษา 2559
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อาเภอปทุมราชวงศา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จานวน
3 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 8 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อาเภอปทุมราชวงศา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ จานวนนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐาน จานวน 8 แผน
2. แบบประเมินความสามารถในการราวงมาตรฐาน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวง
มาตรฐาน จานวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดาเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง โดยการชี้ แ จงขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่ ต้ น จนถึ ง สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นรู้ แล้ ว ท าการประเมิ น
ความสามารถในการปฏิบัติการราวงมาตรฐานก่อนเรียนโดยทาการประเมินทั้ง 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญาของ
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ซึ่งใช้แบบประเมินความสามารถในการราวงมาตรฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
ได้ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐาน โดยใช้ขั้นตอนสาหรับใช้ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเกริ่นนา 2) ขั้นประสบการณ์ 3) ขั้นสะท้อนความคิด 4) ขั้นทฤษฎี 5) ขั้นนาไปใช้
และ 6) ขั้นสรุป จานวน 8 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 14 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่
รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน)
3. ขั้นหลังการทดลอง หลังสิ้นสุดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใ ช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐาน แล้วทาการประเมินความสามารถในการปฏิบัติการราวง
มาตรฐานหลังเรียน โดยทาการประเมินทั้ง 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญาของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)
ซึ่งใช้แบบประเมินความสามารถในการราวงมาตรฐาน แล้วนาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐาน ไปสอบถามนักเรียน
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
ปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
2. การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวง
มาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยรวม นักเรียนมีความสามารถในการราวงมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจ ารณารายด้าน พบว่า นักเรีย นมีความสามารถในการราวงมาตรฐานอยู่ในระดับดี ทั้ง 4 ด้า น
ปรากฏผล ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความสามารถในการราวงมาตรฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
การเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับบทเพลง
และจังหวะของดนตรี
1. การเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับบทเพลง
และจังหวะดนตรี
2. แสดงลีลาตามแบบนาฏศิลป์
3. ความพร้อมเพรียงในการรา
4. ความกล้าแสดงออก
เฉลี่ยรวม

n

คะแนนเต็ม
(4)



S.D.

31
31
31
31
31

4
4
4
4
4

3.20
2.80
3.40
3.40
3.20

0.45
0.84
0.55
0.55
0.54

ลาดับ
ลาดับที่
ความสามารถ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3
4
1
1
-

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน ปรากฏผล ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาในการราวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม
รายการประเมิน
1. ด้านสาระการเรียนรู้
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้
4. ด้านการวัดผลประเมินผล
รวมเฉลี่ย



4.94
4.88
4.70
4.85
4.85

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
0.20
มากที่สุด
0.13
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด
0.17
มากที่สุด
0.11
มากที่สุด

อันดับ
1
2
4
3
-

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาโดยรวม นักเรียนมีความสามารถในการราวงมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการราวงมาตรฐานอยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้
เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมปัญญาด้านต่างๆ ของนัก เรียนได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
แต่ละคน ให้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบและถนัดอย่างมีความสุข กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเช่นกิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน การร้องเพลง การราวง การเขียนอธิบายท่าราวง การวาดภาพ การนั่งสมาธิ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ กระตุ้นความสนใจ
และส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งผลให้พหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกายพัฒนาขึ้น ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการราวงมาตรฐานเพิ่มขึ้น และประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย กนกวรรณ จันสด (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ารา
วงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า ความสามารถในการราวงมาตรฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เท่ากับ 0.6807 แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการราวงมาตรฐานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.07 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุทุมพร กรองเห็น (2554) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญามีความฉลาดทางอารมณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ หงส์สุดา ชายทวีป (2555) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญากับการสอนปกติ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ
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2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการราวงมาตรฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการ
สอนที่มีลักษณะบูรณาการที่ดี โดยมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายมาผสมผสานกันสู่การจัดรูปแบบการสอนที่สัมพันธ์
สร้างความสนใจให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ มีกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
เฉพาะบุคคล กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งผลให้งานประสบความสาเร็จ เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการเรียน
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย กนกวรรณ จันสด (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่าราวง
มาตรฐาน โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่าราวงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา อยู่ในระดับ
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการราวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีกิจกรรมที่พัฒนาปัญญาทั้ง 8 ด้านของ
ผู้เรียน กิจกรรมบางอย่างนักเรียนไม่ชอบ ก็จะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ครูผู้สอนต้องคอยให้กาลังใจ และควรจัด
ในรูปแบบกลุ่ม เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มคอยช่วยเหลือทางด้านความสามารถที่แตกต่าง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางเนื้อหาอาจจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้ไม่ครบทั้ง 8 ด้าน ก็สามารถเลือกด้านที่เหมาะสมกับเนื้อหาไปใช้ในกิจกรรมก็ได้ โดยไม่ต้องจัดให้ครบ
ทั้ง 8 ด้าน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อน เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ให้สอดคล้องตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียน
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญากับรูปแบบการจัดกิจกรรมอื่นๆ
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NBUE133: การพั ฒนาบทเรี ยนส าเร็จ รูป เรื่ อง การวาดภาพระบายสี สาหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5
A DEVELOPMENT OF THE PROGRAMMED INSTRUCTION ON DRAWING PAINTING
COLORS OF PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS
ส้มโอ บุญสมยา *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวาด
ภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่องการ
วาดภาพระบายสี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
จานวน 1ห้องเรียน มีจานวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี จานวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
วาดภาพระบายสี จานวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ สถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 92.67/88.44 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลัง
จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: บทเรียนสาเร็จรูป, การวาดภาพระบายสี
Abstract
The purpose of this research were to develop the programmed instruction on drawing painting
colors for Prathomsuksa 5 students with the standardized criteria of 80/80, and to compare the learning
achievement on drawing painting colors of Prathomsuksa 5 students, between before and after using the
programmed instruction. The sample used in this study consisted of 25 Prathomsuksa 5 students
studying in Yasothonpittayakan School, under the Yasothon Primary Educational Service Area Office 1, in
the first semester of 2016 academic year. The sample was selected through cluster random sampling.
The research tools constructed by the researcher were 10 sets of programmed instruction, 10 learning
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management plans and a learning achievement test. The data analysis was performed in terms of
percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test was used to test the hypothesis.
The results revealed that:
1. The programmed instruction on drawing painting colors for Prathomsuksa 5 students
met the 80/80 provided criteria.
2. After using the programmed instruction, the learning achievement on drawing painting
colors of Prathomsuksa 5 students was higher than before leaning at .01 level of significance.
Keywords: Programmed Instruction, Drawing Painting Colors
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการ
การจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและมาตรา 8 ได้กาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553: 5-6) ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี ความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต ตลอดจนมีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 3)
การพัฒนากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกตรายละเอียดสามารถค้นพบศักยภาพ
ของตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชี พได้ด้วยการมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย สามารถ
ทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
ถึงวิธีการทางศิลปะ ความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรม ค้นหาว่าผลงานศิลปะสื่อ
ความหมายกับตนเอง ค้นหาศักยภาพ ความมั่นใจส่วนตัว ฝึกการรับรู้ การสังเกตที่ละเอียดอ่อนอันนาไปสู่ความรัก
เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและสิ่งรอบตัว พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมส่วนตัว มีทักษะ
กระบวนการ วิธีการแสดงออก การคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคมใน
บริบทของการสะท้อนวัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอื่น พิจารณาว่าผู้คนในวัฒนธรรมของตนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่องานศิลปะ ช่วยให้มีมุมมองและเข้าใจโลกทัศน์กว้างไกล ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจมโนทัศน์ด้านอื่นๆ
สะท้อนให้เห็นมุมมองของชีวิตสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา
ด้วยลัก ษณะธรรมชาติข องกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ศิลปะ การเรีย นรู้เ ทคนิค วิธี การทางาน ตลอดจนเปิด โอกาสให้
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แสดงออกอย่างอิสระทาให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ
และเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทยและสากล (กรมวิชาการ. 2546: 1-2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่ม
สาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี
คุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานใ น
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 1)
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์เท่าที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาในหลายด้าน
ครูส่วนมาก พบปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอที่จะผลิตสื่อ ชั่วโมง
การสอนมากจนเกินไปทาให้ไม่มีเวลาสนใจอย่างอื่น ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และยังไม่เข้าใจวิธีสอน
แบบต่างๆ อย่างเพียงพอ ครูยังยึดการสอนเดิมคือการสอนแบบสาธิตให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วปฏิบัติตาม ทาให้
ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย (บรรจง บุญการี. 2532: 43) นักเรียนส่วนมากมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนทัศนศิลป์ มีนั กเรียน
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สนใจเรียน โดยสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน คือ เนื้อหาที่เรียนไม่ตรงกับความ
ต้องการและความสนใจส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมานั้นเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนและ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ทาให้ไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียนได้ (ธีระยุทธ วิเศษสังข์. 2549: 1) การจัดการศึกษาใน
ยุคปัจจุบัน จึงได้ให้ความสาคัญกับสื่อการเรียนรู้มากขึ้น เพราะสื่อการเรียนรู้ คือตัวกลางที่จะช่วยให้นาความรู้จาก
การสอนหรือแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้การเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ เรียนเกิดความสนุกสนานและมีความสุข
ดังนั้นครูต้องเลือกวิธีการสอนและสื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนโดยปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ และ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545: 31)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้กาหนดให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ (มาตรฐาน ศ 1.1) เน้นให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (กระทรวงศึกษาธิการ.
2552: 2) และจากการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คื อ ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการ
วัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนทาได้ ร้อยละ 75.00 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียน
ยโสธรวิทยาคาร. 2557: 24) ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 80
นักเรียนทาได้ร้อยละ 76.50 ซึ่งก็ต่ากว่าเกณฑ์ (โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร. 2558: 26) ถือว่าเป็นปัญหาในการสอนเป็น
อย่างยิ่ง ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดกิจกรรม
การสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดแบบสร้างสรรค์มีทักษะในการเรียนศิลปะ มีทักษะในการแก้ปัญหาปลูกฝังทักษะใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทางานในรูปกระบวนการกลุ่ม
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 14.4 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจัดการ
เรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และข้อที่ 15.5 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ/
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ให้รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหาพบว่า จากข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐาน
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และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เสนอแนะให้สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้
เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย อานวยความสะดวกด้านสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนใช้สื่อต่างๆ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2553: 58) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของผ่องศรี สมยา (2544: 7) ระบุ
ว่าวิธีการหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิ ดการเรียนรู้ได้เนื้อหาคือการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เพื่อทาให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 92-93) ที่ว่า
บทเรียนสาเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียนคาตอบ และเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยการตอบคาถามหรือทาการทดสอบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2540:
116) ได้กล่าวว่าบทเรียนสาเร็จรูป ทาให้ผู้เรียนสร้างคาตอบเอง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาแต่ละขั้นมีขนาด
สั้นๆ และเป็นขั้นตอนเล็กๆ ช่วยให้ผู้เรียนตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง การเรียนทีละน้อย จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
และถ้าผู้เรียนตอบถูกจะทาให้เกิดกาลังใจ บทเรียนสาเร็จรูปจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษานามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าทากิจกรรมการเรียน และประเมินผลด้วยตนเองตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผู้เรียนให้สมบูรณ์ ได้เรียนเป็นขั้นตอนช่วยให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองในการแสวงหาความรู้ มี โ อกาสแสวงหาความรู้ ที่ ไ ด้ เ รี ย น เป็ น การสนองความแตกต่ า งในด้ า น
ความสามารถของบุคคลได้เป็นอย่างดี
จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าบทเรียนสาเร็จรูปจะแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การวาดภาพระบายสี จึงได้พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง การวาดภาพระบายสี เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง การวาดภาพระบายสี
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป หมายถึง สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเนื้อหา
สาระจะถูกแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆ เรียกว่า กรอบ ในแต่ละกรอบจะมีเนื้อหาคาอธิบาย และคาถามเสนอเนื้อหาอย่าง
ต่อเนื่องเรียงต่อกันไปตามลาดับขั้นและเรียงจากง่ายไปหายากโดยศึกษาไปทีละเรื่องตามลาดับ ให้ผู้เรียนได้คิดและ
ตอบคาถามพร้อมมีคาตอบเฉลยของคาถามนั้นๆ ให้ทราบ เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนได้ทันทีและเรียนจาก
การถามตอบนั้น ผู้เรียนสามารถเขียนตอบเองได้เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ บทเรียน
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สาเร็จรูปที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบเลือกตอบถูก -ผิด และแบบที่ให้ผู้เรียนเขียนตอบเองโดยกรอบแรกจะให้ความรู้
กรอบต่อมาให้นักเรียนทากิจกรรม กรอบต่อมาเฉลยกิจกรรมกรอบต่อๆ ไป ก็จะทาตามขั้นตอนที่กล่ าวมาแล้ว และ
ประเมินผลด้วยตนเอง ตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป หมายถึง บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน หลังจาก
เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปแต่ละเล่ม
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
การวาดภาพระบายสี หมายถึง การวาด เขียน ขูด ลาก ปาด ป้าย ด้วยเครื่องมือ ลงบนกระดาษ ผ้า ไม้
หรือวัสดุต่างๆ ที่สามารถทาให้เกิดรูปร่างขึ้นมาได้แล้วระบายสี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
สาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ซึ่งวัดได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยผ่านการวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี
จานวน 10 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 เส้นสีที่สร้างสรรค์
เล่มที่ 2 แสงและเงา
เล่มที่ 3 รูปร่าง
เล่มที่ 4 รูปทรง
เล่มที่ 5 พื้นผิวและพื้นที่วา่ ง
เล่มที่ 6 สีและการผสมสี
เล่มที่ 7 วรรณะสี
เล่มที่ 8 การออกแบบการจัดภาพ
เล่มที่ 9 การวาดภาพจากธรรมชาติ
เล่มที่ 10 การวาดภาพจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การ
วาดภาพระบายสี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2703

24 มีนาคม 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ยโสธรวิทยาคาร อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จานวน 2 ห้องเรียน มีจานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 58 คน
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้ แก่ นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึก ษา 2559
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จานวน 1 ห้องเรียน
มีจานวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 10 เล่ม
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน
10 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 1 บทเรียนสาเร็จรูป
1. นาบทเรียนสาเร็จรูปที่ สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นที่เรียน รวมทั้งให้ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทเรียนสาเร็จรูป
2. นาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ปรับปรุงแล้วพร้อมแบบประเมินเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
3. นาแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาตรวจให้คะแนน มาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
3.51 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าบทเรียนสาเร็จรูปมีคุณภาพเหมาะสม ที่จะนาไปทดลองหาประสิทธิภาพ
ต่อไป ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.33 ถึง 5.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.71 หมายความว่าอยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด
4. นาบทเรียนสาเร็จรูป ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรพิทยาคาร อาเภอ
เมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยทาการทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และแบบกลุ่มใหญ่ เพื่อหาข้อ บกพร่อง แล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ
5. นาบทเรียนสาเร็จรูปที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปจัดพิมพ์เป็นบทเรียนฉบับจริง ก่อนนาไปใช้จริง
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรพิทยาคาร อาเภอเมือง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จานวน 28 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้
1. นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องของภาษา กิจกรรม
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ และแนะนาในส่วนที่ยังบกพร่อง แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
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2. นาแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
คาแนะนาเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรคานึงถึงวัย และวุฒิภาวะของนักเรียน เวลาใน
การจัดกิจกรรมควรแบ่งให้เหมาะสม จึงนาไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ
3. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดย
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4. นาแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาตรวจให้คะแนน มาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
3.51 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ ปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.33 ถึง
5.00 โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.73 หมายความว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
5. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธรพิทยาคาร อาเภอ
เมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยทาการทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และแบบกลุ่มใหญ่ เพื่อหาข้อ บกพร่อง แล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือชิ้นที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้ น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียน
สาเร็จรูป พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องการวัด แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อบกพร่องที่พบ
2. นาแบบทดสอบ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หรือเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้
3. หาผลรวมของคะแนนในแต่ ละข้ อหรื อแต่ละจุด ประสงค์ข องผู้ เชี่ ย วชาญทั้ งหมดแล้ว น า
ผลรวมมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบหรือเนื้อหากับจุ ดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร
IOC โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือตรง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ใช้ ผลการประเมินปรากฏว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.80-1.00
4. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try-out) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยโสธร
พิทยาคาร อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (B) ค่าความยากง่ายรายข้อ (P) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ปรากฏว่า
แบบทดสอบ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.70 ค่าความยากง่ายรายข้อ (P) ตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.79
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Posttest Design (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดาเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ แล้ว ทาการทดสอบก่อนเรียน
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กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง การวาดภาพระบายสี จานวน 10 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10
ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน)
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาด
ภาพระบายสี ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นาข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรียน โดยใช้
สถิตพิ ื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การวาดภาพระบายสี ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent
Samples
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.67/88.44 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังจาก
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.67/88.44 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่านั กเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปทั้ง 10 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 92.67 และคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 88.44 แสดงว่าบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาด
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ภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างมาจากระบบ และวิธีการที่เหมาะสม และได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
จากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ก่อนที่จะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ในการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สามารถพัฒนาตนเองได้และมีความมั่นใจ นักเรียนที่เรียน
เก่งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว และพยายามแข่งขันกับตนเองมากยิ่งขึ้นจึงทาให้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
การวาดภาพระบายสี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภิรมย์ ภักดีเกียรติ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อ งคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสาเร็จรูป เรื่องคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
89.21/90.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย สังเขป แสนจะบก (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรู ป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งาน
เกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพบทเรียนสาเร็จรูป เท่ากับ 83.95/83.79 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา พูลเกษม (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.06/85.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา ทะวิลา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม สาหรั บนั กเรีย นชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 6 ผลการวิจั ยพบว่ า
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิ ทธิภาพ 90.33/89.49 สูงกว่า เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ ปณิตา ทางทอง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน
สาเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จานวน 12 เล่ม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.98/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงผกา ผายนินทา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ กษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสาเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา
12 ชุด เวลาทดลองใช้บทเรียน 14 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/83.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลัง
จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
แสดงว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอาศัยหลักการทางจิตวิทยา เช่น หลักการเสริมแรง หลักการตอบสนอง หลักการแห่งการพอใจ
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เนื้อหาที่เสนอให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นั้น จะเสนอเป็นขั้นๆ ที่เรียกว่า กรอบหรือเฟรม โดยที่เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น
หลายๆ กรอบ แต่ละกรอบจะมีเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามลาดับ เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก
ชัดเจนและเข้าใจง่าย ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนชอบและสนใจ เรียนเนื้อหาทีละน้อย มีคาถามให้ผู้เรียนได้คิด และตอบ
คาถามพร้อมเฉลยให้ทราบทันที เป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียน เป็นแรงจูงใจในการเรียนได้อย่างดี และผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรมย์ ภักดีเกี ยรติ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง คุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สังเขป แสนจะบก (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา พูลเกษม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของปณิตา
ทางทอง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พวงผกา ผายนินทา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ กษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การวาดภาพระบายสี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนสามารถนาบทเรียนสาเร็จรูปที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะในชั่วโมงปกติ หรือใช้สอนซ่อมเสริมได้ทันที เพราะบทเรียนสาเร็จรูปได้ผ่านการหาคุณ ภาพ
เรียบร้อยแล้ว
2. ในการนาบทเรียนสาเร็จรูปไปใช้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้องศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู้ และสอนสาระการเรียนรู้ก่อนแล้วให้นักเรียนทาบทเรียนสาเร็จรูป ขณะที่นักเรียนทาบทเรียนสาเร็จรูป ครูต้อง
คอยดู แ ลให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ โดยเฉพาะนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นช้ า เมื่ อ นั ก เรี ย นท าบทเรี ย นสาเร็ จ รู ป เสร็ จ และท า
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แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปเสร็จ ครูต้องตรวจผลงานแจ้งให้นักเรียนทราบ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันทีที่พบ เพือ่ ให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปในสาระการเรียนรู้อื่นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ในสาระการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากบทเรียนสาเร็จรูป และ
วิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นอื่นๆ
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NBUE134: การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องอริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
A DEVELOPMENT OF PROGRAMMED INSTRUCTION ON THE FOUR NOBLE TRUTHS
FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS
ธนัทภัทร บุญหาญ *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสาราญโนนสวรรค์ อาเภอเลิง นกทา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จานวน 28 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 11 เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 11 เล่ม และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.61/85.55 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจากการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: บทเรียนสาเร็จรูป, อริยสัจ 4
Abstract
The purpose of this research were to develop programmed instruction on the Four Noble Truths
for Mathayomsuksa 1 students according to 80/80 criterion, and to compare the students’ learning
achievement between before and after learning through the programmed instruction. The experimental
group used in this study consisted 28 Mathayomsuksa 1 students from Kudkorkankoksamrannonsawan
School, the Yasothon Primary Educational Service Area Office 2, in the first semester of 2016 academic
year. The research tools constructed by the researcher were 11 sets of programmed instruction, 11 sets
of learning management plan, and learning achievement test which had a reliability of 0.96. The data
were analyzed in terms of percentage, mean, Standard Deviation, and Wilcoxon Signed-Ranks Test.
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The results revealed that
1. The developed programmed instruction on the Four Noble Truths for Mathayomsuksa 1
students had an efficiency of 86.61/85.55 which corresponds to 80/80 provided criterion.
2. The students’ learning achievement on the Four Noble Truths learning through the
programmed instruction was higher than before learning at .05 level of significance.
Keywords: Programmed instruction, the Four Noble Truths
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดแนวทางจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ (วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์. 2546: 31) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสาคัญ
ทั้งความรู้และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 20) และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชี พ มีคุ ณธรรม จริย ธรรม และค่า นิย มที่ พึงประสงค์เ ห็น คุณ ค่า ของตนเองมี วินั ยและปฏิ บัติ ตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ.
2552: 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตาม
เหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552:
32) และจากการดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา พบปัญหาที่ต้องเร่ง
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาและสานต่อ สรุปว่าด้านการพัฒนาผู้เรียน/สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ. จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ 65 จากสถานศึกษาที่มีกว่าสามหมื่นแห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนที่เกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้เรียน พบว่า สัมฤทธิ์ ผลในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 5)
จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผ่านมานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยเฉพาะสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมนั้นผลสัมฤทธิ์ในมาตรฐานนี้ต่า
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ได้ร้อยละ 73.58 ซึ่งเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้คือร้อยละ 80 (โรงเรียนกุดคอก่านโคกสาราญโนนสวรรค์. 2558:
34) และจากผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554:
43) ที่ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนยังมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรไม่น่าพอใจ ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหา พบว่า จาก
ข้อ เสนอแนะของสานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึ กษา (องค์ ก ารมหาชน) ที่เ สนอแนะให้
สถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายอานวยความ
สะดวกด้ า นสื่อ อุ ป กรณ์ แหล่ ง เรี ย นรู้ และส่ ง เสริ มให้ ผู้เ รี ย นใช้สื่อ ต่ า งๆ แหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้เ รี ย นมี
ประสบการณ์ตรง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2548: 53)
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของผ่องศรี สมยา (2544: 7) ระบุว่าวิธีการหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
เกิดการเรียนรู้ได้เนื้อหา คือการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจส่งผลให้ การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบุญชมศรีสะอาด (2545: 92-93) ที่ว่าบทเรียนสาเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียน
คาตอบ และเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการตอบคาถามหรือ
ทาการทดสอบด้วยตนเอง
จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และความจาเป็นของปัญหา จึงได้ดาเนินการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสาราญโนนสวรรค์ อาเภอเลิงนกทา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และสามารถนาไปปรับใช้เพื่อในการดาเนิน
ชีวิต และแก้ปัญหาตามวิถีวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของสังคมไทยได้ ตลอดจนส่ง เสริมให้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรตาม

- บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 จานวน 11
เล่ม ประกอบด้วย
- เล่มที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอริยสัจ 4
- เล่มที่ 2 ขันธ์ 5
- เล่มที่ 3 หลักกรรม
- เล่มที่ 4 อบายมุข 6
- เล่มที่ 5 สุข 2
- เล่มที่ 6 คิหิสุข
- เล่มที่ 7 ไตรสิกขา
- เล่มที่ 8 กรรมฐาน 2
- เล่มที่ 9 ปธาน 4
- เล่มที่ 10 โกศล 3
- เล่มที่ 11 มงคล 38

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง อริยสัจ 4
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 หมายถึง สื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือ ช้า
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆ เรียกว่า กรอบ หรือ เฟรม ในแต่ละกรอบ
จะมีเนื้อหาคาอธิบาย และคาถามเสนอเกี่ยวกับความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
เป็นการนาเสนอต่อเนื่องเรียงต่อกันไปตามลาดับขั้นและเรียงจากง่ายไปหายาก โดยศึกษาไปทีละเรื่องตามลาดับ ให้
ผู้เรียนได้คิดและตอบคาถามพร้อมมีคาตอบเฉลยของคาถามนั้นๆ ให้ทราบเพื่ อให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนได้
ทันที และเรียนจากการถามตอบนั้น
ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป หมายถึง บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากแบบทดสอบย่อยหลังจากเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปแล้ว
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
อริยสัจ 4 ซึ่งวัดได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสาราญโนนสวรรค์ อาเภอเลิงนกทา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดจานวน 28 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 11 เล่ม
2. แผนการจัดการเรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 11 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดาเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการชีแ้ จงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ตน้ จนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แล้วทาการทดสอบก่อนเรียนกับ
นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง อริยสัจ 4 จานวน 11 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 11 ชั่วโมง ตั้งแต่
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(สอนนอกเวลาเรียน)
3. ขัน้ หลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การพั ฒ นาบทเรี ย นสาเร็ จ รู ป เรื่ อ ง อริ ย สั จ 4 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นาข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้
สถิตพิ ื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป โดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากั บ
86.61/85.55 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดังตาราง 1-2
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ตาราง 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน
สาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบ
ก่อนการเรียน
หลังการเรียน

คะแนนเต็ม
40
40

ร้อยละ
39.22
85.55


1.53
1.98

µ
15.69
34.22

ตาราง 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คะแนน
- คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบย่อยหลัง
เรียนบทเรียนสาเร็จรูป จานวน 11 เล่ม
- คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

คะแนนเต็ม

µ

10

8.66

ร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ย
86.61

40

34.22

85.55

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจากการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนสาเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
การทดสอบ
ก่อนเรียน

N
28

µ
15.69


1.53

p-value
.000

หลังเรียน

28

34.22

1.98

 = .05
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒนาบทเรี ย นส าเร็ จ รู ป เรื่ อ งอริ ย สั จ 4 ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.61/85.55 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
สาเร็จรูปทั้ง 11 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 86.61 และคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2716

24 มีนาคม 2560

เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 85.55 แสดงว่าบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริ ยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างมาจากระบบและวิธีการที่
เหมาะสมและได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4
ก่อนที่จะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ในการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สามารถพัฒนาตนเองได้และมี
ความมั่นใจนักเรียนที่เรียนเก่งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว และพยายามแข่งขันกับตนเองมากยิ่งขึ้นจึงทาให้
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอ้อมใจ จันทร์จาลอง (2554: บทคัดย่อ) การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สาหรั บ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จั ยพบว่ า บทเรีย นสาเร็ จ รูป แบบเส้ น ตรง คื อ เศรษฐศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.64/89.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรมย์
ภักดีเกียรติ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ 89.21/90.35 ซึ่งเป็นไปตาม 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยสังเขป แสนจะบก (2555: บทคัดย่อ)
ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนสาเร็จรูป เท่ากับ
83.95/83.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาริสา พูลเกษม (2556: บทคัดย่อ) ที่
พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหา
สาธารณสุข สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.06/85.05 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ทะวิลา (2557: บทคัดย่อ) ที่พัฒนาบทเรียน
สาเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้น
ปะถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 90.33/89.49 เป็นไปตามเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้ คือ สอดคล้องกับงานวิจัยของปณิตา ทางทอง (2557: บทคัดย่อ) ทีพ่ ัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป สาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนสาเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 12 เล่ม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.98/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพวงผกา ผายนินทา (2557: บทคัดย่อ) ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา 12 ชุด เวลาทดลองใช้บทเรียน 14 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.50/83.08 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่วางไว้
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจากการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 ช่วยทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน และผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภากูล ลิไธสง (2556: บทคัดย่อ)
ทีพ่ ัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ TAI ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย จานวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จรูป แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนสาเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้เทคนิค TAI เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนมากกว่า
ร้อยละ 30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ทะวิลา (2557: บทคัดย่อ)
ทีพ่ ัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
ท่าเรือ อาเภอสตึก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จานวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนัก เรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้วยบทเรียนสาเร็จ รูป เรื่อ งทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ก่อนใช้บทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรงแต่ละเล่ม ครูผู้สอนและนักเรียนต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนต้องเน้นย้าเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้กับนักเรียน และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ก่ อ นการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย นส าเร็ จ รู ป ครู ค วรทดสอบทั ก ษะการอ่ า นของนั ก เรี ย นก่ อ นว่ า
นักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนารูปแบบการสร้างบทเรียนสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ใน
ระดับชั้นต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากบทเรียนสาเร็จรูป และ
วิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นอื่นๆ
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NBUE135: การพั ฒนาบทเรี ยนส าเร็ จ รูป เรื่อ ง การสื่อ สารภาษาอังกฤษในชี วิ ต ประจ าวั น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
THE DEVELOPMENT OF PROGRAMMED INSTRUCTION ON COMMUNICATIVE ENGLISH
IN DAILY LIFE FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS
พรประภา กันตะนิตร์ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
สาหรับนัก เรียนชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่ อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทาง
การเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จานวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวั น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44/88.28 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: บทเรียนสาเร็จรูป, การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
Abstract
The purposes of this research were to 1) development the programmed instruction on
Communicative English in daily life for Prathomsuksa 6 students according to 75/75 criterion, and 2)
compare the students’ learning achievement between before and after using the programmed instruction.
The samples used in this study were 30 Prathomsuksa 6 students of Raisisuk School, under the
Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office, in the first semester of 2016 academic year. The
research tools developed by the researcher included 10 programmed instructions, 10 instructional plans,
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and learning achievement test. The research analysis was performed in terms of percentage, mean,
Standard Deviation, and t-test.
The results revealed that
1. The efficiency of the programmed instruction on communicative English in daily life was
88.44/88.28, which was responding to the provided criterion.
2. The students’ learning achievement after learning through the programmed instruction on
communicative English in daily life was higher than before at .01 level of significance.
Keywords: Programmed Instruction, Communicative English in Daily Life
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมุมมอง
ของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรี และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นดีขึ้นเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้รวมทั้ง
เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้
พื้นฐานซึ่งกาหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 1)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาต่ า งประเทศมุ่ ง หวั ง ให้ ผู้เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษาต่ า งประเทศ สามารถใช้ ภาษา ต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวั ฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิด และ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
หลัก สูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ภาษาต่า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารได้กาหนดให้การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ (มาตรฐาน ต 1.1) เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (มาตรฐาน ต 1.2) เน้นให้ผู้เรียน
เข้าใจมีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น อย่าง มี
ประสิทธิภาพ (มาตรฐาน ต 1.3) เน้นให้ผู้เรียนนาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน และสาระที่ 3 ภาษากั บความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (มาตรฐาน ต 3.1)
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้ แ ละเปิ ด โลกทั ศ น์ ข องตน และจากการจั ด การเรี ย นการสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ปีการศึกษา 2558 ตั้งเป้าหมายในการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ร้อยละ 75 นักเรียนทาได้ร้อยละ 57.00 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก. 2558: 27) และจากผลการ
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ประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554: 49) ที่ว่ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนยังมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร ไม่น่าพอใจ ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
จากปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผู้วิจัยได้รับ
มอบหมายจากทางโรงเรี ย นให้ สอน ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จึ ง ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาวิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หา พบว่ า จาก
ข้อ เสนอแนะของสานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึ กษา (องค์ ก ารมหาชน) ที่เ สนอแนะให้
สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายอานวยความ
สะดวกด้ า นสื่ อ อุ ป กรณ์ แ หล่ ง เรี ย นรู้ และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้เ รี ย นใช้ สื่ อ ต่ า งๆ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี
ประสบการณ์ ต รง (สานัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา (องค์ ก ารมหาชน). 2554: 50)
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ผ่องศรี สมยา (2544: 7) ระบุว่า วิธีการหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และเกิ ด การเรี ย นรู้ คื อ การใช้ บ ทเรี ย นสาเร็ จ รู ป เพื่ อ ท าให้ ผู้เ รี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจส่ ง ผลให้ ก ารเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 92-93) ที่ว่าบทเรียนสาเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรื อช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียน
คาตอบ และเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการตอบคาถามหรือ
ทาการทดสอบด้วยตนเอง สอดคล้องกับ กีรตยา คาภูเงิน (2548: 17) ได้กล่าวว่า บทเรียนสาเร็จรูป เป็นบทเรียนที่
ลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก โดยเสนอในรูปของกรอบหรือเฟรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด
และความสามารถของผู้เรียนแต่ละกรอบ มีความเกี่ยวเนื่องกันตามลาดับก่อนหลัง และสอดคล้องกับ วิมลรัต น์
สุนทรโรจน์ (2545: 172-173) กล่าวถึง บทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programmed) เป็นบทเรียนสาเร็จรูป
ที่เนื้อหาจะถู กเรียงเป็นกรอบตามลาดับจากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะต้องเริ่มเรียนจากกรอบแรกและเรี ยงลาดับ
จนกระทั่งถึงกรอบสุดท้าย ซึ่งกรอบแรกจะเป็นพื้นฐานของกรอบถัดๆ มีคาถามและคาเฉลยกากับไว้ด้วยแล้วตอบ
คาถามอี กครั้ งเมื่ อตอบถูก ก็ จะเรีย นในกรอบต่ อไป ท าให้ นั กเรี ยนมี ค วามสุข และสนใจต่ อ การเรีย นรู้ ส่ งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า บทเรียนสาเร็จรูปจะแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การสื่อสารภาษาอั งกฤษในชีวิ ตประจ าวัน ผู้ วิจัย จึง พัฒนาบทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่อ ง การสื่อสารภาษาอั งกฤษใน
ชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ ซึ่งเป็นบทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรง เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในลักษณะสัมพันธ์
เล็ ง เห็ น ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ าของภาษาอัง กฤษในชี วิต ประจ าวั น และใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจาวัน จานวน 10 เล่ม ประกอบด้วย
1. เล่มที่ 1 My body
2. เล่มที่ 2 Me and my family
3. เล่มที่ 3 My clothes
4. เล่มที่ 4 Favorite food
5. เล่มที่ 5 Favorite drink
6. เล่มที่ 6 Fruit variety
7. เล่มที่ 7 Color of the world
8. เล่มที่ 8 My school
9. เล่มที่ 9 My house
10. เล่มที่ 10 All about animal

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน หมายถึง สื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งให้
ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งเป็นหน่วยเล็ กๆ
เรียกว่า กรอบ หรือ เฟรม ในแต่ละกรอบจะมีเนื้อหาคาอธิบาย และคาถามเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเรียงต่อกันไป
ตามลาดับขั้นและเรียงจากง่ายไปหายาก โดยศึกษาไปทีละเรื่องตามลาดับ ให้ผู้เรียนได้คิดและตอบคาถามพร้อมมี
คาตอบเฉลยของคาถามนั้นๆ ให้ทราบ เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนได้ทันที และเรียนจากการถามตอบนั้น
ซึ่งบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 10 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 My body เล่มที่ 2
Me and my family เล่มที่ 3 My clothes เล่มที่ 4 Favorite food เล่มที่ 5 Favorite drink เล่มที่ 6 Fruit variety เล่มที่
7 Color of the world เล่มที่ 8 My school เล่มที่ 9 My house และเล่มที่ 10 All about animal
ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป หมายถึง บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่ อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากแบบทดสอบย่อยหลังจาก
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปแล้ว ไม่น้อยกว่า 75
75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า 75
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การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน หมายถึง การปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง
และคาอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้อง ตลอดจนการใช้ภาษาและ
ท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ซึ่งวัดได้จากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 16.24 คิ ดเป็นร้อยละ 40.60 และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 35.31 คิดเป็นร้อยละ 88.28
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน หมายถึง
ชุดคาถามที่มุ่งวัดผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และหาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว
สมมติฐานในการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สูงขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนชุ มชนไร่สีสุก อาเภอเสนางคนิ คม สานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ านาจเจริญ จ านวน 2
ห้องเรียน จานวน นักเรียน 62 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก อาเภอเสนางคนิคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
จานวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 10 เล่ม
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจ าวั น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 10 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อ ง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
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การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดาเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ แล้วทาการทดสอบก่อนเรียน
กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจ าวั น จ านวน 10 แผน และใช้ บ ทเรี ย นส าเร็ จ รู ป เรื่ อ ง การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน จานวน 10 เล่ม ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ใช้ เวลาในการทดลองใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน)
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่ อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ใช้สถิติทดสอบที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสือ่ สารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44/88.28 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.44/88.28 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปทั้ง 10 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 88.44 และคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 88.28 แสดงว่าบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
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เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างมาจากระบบและวิธีการที่เหมาะสมและ
ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน ก่อนที่จะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ในการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน สามารถพัฒนาตนเองได้และมีความมั่นใจ นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว
และพยายามแข่งขันกับตนเองมากยิ่งขึ้น จึงทาให้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่ อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สังเขป แสนจะบก (2555)
ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนสาเร็จรูป เท่ากับ
83.95/83.79 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา พูลเกษม (2556) ที่พัฒนา
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปั ญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียน
สาเร็จรูปเรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.06/85.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทะวิลา (2557) ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อ ง ทรัพยากรและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ปะถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 90.33/89.49 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิตา ทางทอง (2557) ทีพ่ ัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน
สาเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวน 12 เล่ม มีประสิทธิภาพ 85.98/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กาหนด 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประภากูล ลิไธสง (2556) ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ TAI ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนสาเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้เทคนิค TAI
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.23/81.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวันช่วยทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความสุ ขและมีความก้าวหน้าทางการเรียนและผล
การวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมใจ จันทร์จาลอง (2554) ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปแบบ
เส้นตรง มีคะแนนเฉลี่ ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภิรมย์ ภักดีเกียรติ (2555) ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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สังเขป แสนจะบก (2555) ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร
เรื่ อ งการปลู ก ผั ก บุ้ ง จี น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ผลการวิ จั ย พบว่ า การเปรี ย บเที ย บคะแนนจากการทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานเกษตร เรื่อง การปลูกผักบุ้งจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสา พูลเกษม (2556) ที่พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่
เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจาก
เรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ ปณิตา ทางทอง (2557) ที่พัฒนาบทเรียน
สาเร็จรูป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของ
ผู้เรียน และมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้สูง จึงไม่ควรจากัดเวลาในการเรียนรู้ และเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ความต้องการและความพร้อมโดยมีครูผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและชี้แนะในการเรียนรู้
2. การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปติดต่อกันหลายๆ ครั้ง จะทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้
ดังนั้นครูผู้สอนควรมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างอื่นแทรก ก่อนการเริ่มเรียนเล่มต่อๆ ไป เช่น การสรุปเนื้อหาในเล่ม
ทีเ่ รียนผ่านมาร่วมกันเป็นกลุ่ม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปและเทคนิควิธีการอื่นๆ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาระอื่นๆ และระดับชั้นอื่น
2. ควรมีการวิจัยถึงปัญหาและผลกระทบจากการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรีย น
สาเร็จรูป เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
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NBUE136: การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง สิ่ ง แวดล อ ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา
A STUDY OF THE ACHIEVEMENT ON ENVIRONMENT OF PRATHOMSUKSA 2
STUDENTS, THASSABANAMNAT SCHOOL USING MULTIPLE INTELLIGENT TEACHING
MODEL
สัมมนา ไกยสิทธิ์ *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึก ษาป ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาลอํา นาจ จากการจัด การเรีย นรูแ บบพหุ ปญญา และศึ กษาความพึง พอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียน เรื่อ ง สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย เป น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 ของโรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 20 คน
ไดมาจากการสุมอย างงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการดําเนิ นการทดลอง ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูแบบพหุปญญา จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน
20 ข อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ตอการเรียนเรื่อ ง สิ่งแวดลอม จากการจั ดการเรี ยนรูแบบ
พหุปญญา จํานวน 10 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test)
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอนักเรียนที่มีตอการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา
Abstract
The purpose of this research was to compare of Achievement on Environment of Prathomsuksa
2 students in Thassabanamant School, using Multiple Intelligent Teaching Model, and to find out the
students’ satisfaction towards learning with Multiple Intelligent Teaching Model. The samples consisted 20
Prathomsuksa 2/2 students in Thassabanamnat School, Lueamnat district, Amnatcharone province, by simple
random sampling. The instruments were 6 Multiple Intelligent Teaching Model plans, the achievement
test composed of 20 questions, and the students’ satisfaction questionnaire towards learning through the
Multiple Intelligent Teaching Model. The data were analysed by mean, Standard Deviation (S.D.), and ttest.
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The findings revealed as follows: 1) The students’ learning achievement on Environment using
Multiple Intelligent Teaching Model was higher than before learning at .01 level of significance. 2) The
students were satisfied with learning through the Multiple Intelligent Teaching Model at a “high” level.
Keywords: Multiple Intelligent Teaching Model
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามแนวทางการจัดการศึกษา
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งได
กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 22 ไดกําหนดวา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 ได
กํา หนดการจั ด การศึ กษาต องเนน ความสํ าคั ญทั้ งความรู คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู แ ละบู รณาการตามความ
เหมาะสมกับระดับการศึกษา และในมาตรา 24 ไดกําหนดใหครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ และความแตกตางของผูเรียนโดยใหมีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม
และคานิยมที่ดีงาม เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ครูจําเปนตองมีการเรียนรู ปรับแนวคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรูใหมีลักษณะดังกลาว (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 21-26)
การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มี ความรูและทัก ษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่ จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนน ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้น ฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพั ฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ยังมุงใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญอยางหนึ่งตอความสามารถในการคิดเปน ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบเพื่อนําไปสู
การสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมะสม (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551: 3-4) ซึ่งกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรู
ที่ป ระกอบมาจากหลายแขนงวิช า จึง มีลักษณะเป นสหวิ ท ยาการ โดยนํ าวิ ทยาการจากแขนงวิ ชาตา งๆ ใน สาขา
สังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริยธรรม ประชากร
ศึก ษา สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษา รั ฐ ศาสตร สั ง คมวิ ท ยา ปรั ช ญา และศาสนา นอกจากนี้ ยั ง เป น กลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่
ออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมายคือการพัฒนาความเปนพลเมืองดี
ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบของทุกกลุมสาระการเรียนรู
จากการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม สาระการเรี ย นรู สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ในปที่ผานมา พบวาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 72.25 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอย
ละ 75 ผูวิจัยจึงวิเคราะหสาระที่มีปญหามากที่สุด คือ สาระภูมิศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.39 ต่ํากวาทุก
สาระ (โรงเรียนเทศบาลอํานาจ. 2558: 8) จากการศึกษาสภาพปญหาดังกลาว แสดงใหเห็นวานักเรียนมีปญหาใน
การเรียนสาระภูมิศาสตร ดังนี้ 1) ไมมีความรู ความเขาใจ (Knowledge) ในเนื้ อหาภูมิศาสตร 2) ขาดกระบวนการ
(Process) วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหา 3) มีเจตคติ (Attitude) ที่ไมดีตอการเรียนภูมิศาสตร จึง
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 1) ดานผูสอน ผูสอนใชวิธีสอนที่ไมสงเสริมใหผูเรียนได
ฝกทักษะการคิดและการแกปญหา จึงสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพในการคิดแกปญหาและคนควาหาความรูอยูในขั้นต่ํา
2) ดานเทคนิควิธี การจัดการเรียนการสอนสวนมากเปนการบรรยาย เนนความรูความจํา 3) ยึดครูเปนศูนยกลางเนน
การใหความรูใหผูเรียนทองจําเปนสําคัญและ 4)ดานกิจกรรมการเรียนรู ไมฝกการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา
และการแกปญหา ทําใหนักเรียนมีความความรูไมยั่งยืน ไมรูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเองไมได ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา เพื่อแกปญหาทั้งในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
และศักยภาพของผูเรียน
การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ส ง เสริ ม พหุ ป ญญาผู เ รี ย น เป น แนวคิ ด ใหม ข องการจั ด การเรี ย นรู ที่ สนองความ
แตกตางระหวางบุคคล และจะทําใหผูเรียนเขาสูการเรียนรูอยางมีระบบและมีขั้นตอนในการคิด เปนเปาหมายของ
การจัดการศึกษา (The Goals of Education) ของผูเรียนที่จะเติบโตเปนบุคคลที่มีทั้งความรู ความสามารถ และมี
จริยธรรมในจิตใจ (วรรณี สนั่นวัฒนานนท. 2548: 104-109; อางถึงใน นภาพร วงคเจริญ. 2550: 21) ซึ่งสอดคลอง
กับขอคนพบเกี่ย วกับความสัมพัน ธของสมองกับการเรียนรูที่บงบอกถึงความเปน อัจฉริยะของแต ละบุคคลที่ยอมมี
ความแตกตางกันไป เชน บางคนเกงคณิตศาสตร แตไมเกงดานการรองรําทําเพลง บางคนเกงดานภาษา แตไมเกง
ดานกีฬ า บางคนอาจเกงดา นศิลปะ กีฬา และดนตรี แต อาจไม เกงดา นการเรียนรูที่ เปนวิช าการอยางสัง คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม บางคนก็อาจจะมีความเกงในหลายๆ ดานโดยไดรับการสงเสริมฝกฝน จนกลายเปนความ
อัจฉริยภาพดานดนตรี กีฬา และการเรียนรูตางๆ จนทําใหประสบความสําเร็จในชีวิตหรือมิติการทํางานของสมองใน
ดานตางๆ การพัฒนาปญญาหลายดานเพื่อการเรียนรู ซึ่ง วิชัย วงษใหญ (2541; อางถึงใน เยาวพา เดชะคุปต. 2542:
36) ไดก ลา วว า การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพของบุค คล หมายถึง แนวความคิ ดในการจั ดการศึกษาใหม โดยมี
เปาหมายในการเสริมสรางความสามารถของแตละบุคคลที่มีอยูในตนเองใหพัฒนาอยางเต็มความสามารถ และนํา
ศักยภาพนี้มาพัฒนาตนเองและสังคมใหเหมาะสมกับความสามารถของตน ในการพัฒนาโดยการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู และการเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง (Authenticity Learning) และการประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment) บทบาทของครูจ ะทํา หน าที่ เป นผูเ อื้อ อํา นวยการเรีย นรู (Facilitator) และจากการศึ กษางานวิ จัย ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ทฤษฎี พ หุ ป ญญาของนภาพร วงศ เ จริ ญ (2550: 61) ไดทํ า การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรูแ บบพหุ ป ญญา พบวา 1) นั กเรีย นที่ ไ ด รับ การจั ด การเรีย นรู โ ดยใชชุ ดกิ จกรรมการเรีย นรู  แบบพหุป ญญามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียน รูแบบพหุปญญามีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึ กษาสภาพปญหา แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ ยวข องกั บทฤษฎีพหุ ปญญาที่ไ ดกล าวมา
ขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
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2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา โดยการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา จะสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียน เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ไดอยางเต็มความสามารถ
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอ ม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา
2. เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักเรีย นที่มีตอการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล อม จากการจัดการเรียนรู
แบบพหุปญญา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา
มี 5 ขั้นตอน
1. ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
2. ขั้นการมีสวนรวมในการเรียนรู
3. ขั้นการวิเคราะหการเรียนรู
4. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู
5. ขั้นการนําไปใช

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา
2. ความพึงพอใจของนักเรียน เรื่อง
สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตาง
ของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางปญญาทั้ง 8 ดาน ตามศักยภาพของตน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะ/
คณิตศาสตร มิติสัมพันธ รางกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ การเขาใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา ซึ่งมี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ขั้นที่ 2 การ
มีสวนรวมในการเรียนรู ขั้นที่ 3 การวิเคราะหการเรียนรู ขั้นที่ 4 การสรุปสิ่งที่เรียนรู และขั้นที่ 5 การนําไปใช
สิ่งแวดล อม หมายถึง หนว ยการเรีย นรู ของสาระการเรีย นรูภู มิศ าสตร ที่ มีเ นื้อ หาเรื่ องสิ่ งแวดลอ มทาง
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนจากทรัยพากรธรรมชาติ การพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งแวดลอม และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม ซึ่งวัดโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ความพึงพอใจที่มีต อการเรี ยน หมายถึง ระดั บความรูสึกหรือ ความคิ ดของผูเ รีย นที่มี ตอ การจั ดการ
เรียนรูแบบพหุปญญา เรื่อง สิ่งแวดลอม ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 วัดโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแ ก นัก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 2 ของโรงเรี ย นเทศบาลอํ า นาจ อํ าเภอลื ออํ า นาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนรวม 40 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 ของโรงเรียนเทศบาลอํานาจ อําเภอ
ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 20 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุม
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่อง สิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง สิ่ ง แวดล อ ม กลุ ม สาระการเรีย นรู สัง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.82
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา
จํานวน 10 ขอ โดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.87
การดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลวน
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) มีวิธีดําเนินการทดลอง ดังนี้
1. ขั้นเตรียม เตรียมตัวผูเรียนและสื่อการเรียน ใหมีความพรอมกอนเรียนลวงหนา 1 วัน
2. ทดสอบกอนเรียน (pre-test) ดวยการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ
เพื่อทดสอบความรูเดิมของนักเรียน ตรวจเก็บคะแนนไว
3. ดําเนิน การจัด กิจ กรรมการเรี ยนรูไ ปตามแผนการจัด การเรีย นรูแ บบพหุ ปญญา พร อมเก็ บ
คะแนนระหวางเรียนไดแก การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การประเมินผลงานและการทดสอบยอยและ
เก็บคะแนนไวจนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู
4. ทดสอบหลั งเรียน (post–test) ดวยแบบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบั บเดียวกัน กอนเรีย น
จํานวน 20 ขอ หลังจากนั้นใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม จากการจัดการ
เรียนรูแบบพหุปญญา จํานวน 10 ขอ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอม จาก
การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา โดยใชสถิติที (t-test Dependent)
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2. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑการแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ
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 Dependent
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สิ่ งแวดล อม ของนักเรีย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 2
โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา ดังปรากฏผลในตาราง 1
ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง สิ่งแวดลอม ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรี ยนรูแ บบพหุ ปญญา
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

Χ.

S.D.

t-test

กอนเรียน
หลังเรียน

20
20

20
20

15.85
25.25

2.01
2.53

21.188*

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 19 = 2.861)
จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลอํานาจ
จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญญา ดังตาราง 2
ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม จาก
การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา
การจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา
1. ดานบรรยากาศในการเรียนรู
2. ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู
3. ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนรู
โดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
Χ.

S.D.

แปลผล

4.37
4.43
4.39
4.41

.64
.57
.54
.59

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอนักเรียนที่มีตอการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม จากการจัดการ
เรียนรูแบบพหุปญญา โดยรวมอยูใ นระดับมาก
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อ ง สิ่ งแวดล อ มของนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย น
เทศบาลอํานาจ จากการจัดการเรียนรูแบบพหุปญญา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่อง สิ่งแวดล อม ของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาล
อํานาจ จากการจั ดการเรียนรูแบบพหุ ป ญญา หลั งเรี ยนสูงกวากอนเรี ยนอย างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 ทั้ งนี้
เนื่องจาก นักเรียนทุกคนจะมีปญญาแตละดานไมเทากัน แตก็สามารถพัฒนาปญญาในแตละดานใหมากขึ้นได โดย
การจัดประสบการณใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การใหกําลังใจ ไดรับการฝกทักษะและการไดรับความรวมมื อ
จากบุคคลที่เกี่ยวของ นอกจากนี้นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นในการรวมอภิปราย การเขียน ในขั้นปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง (Active Learning) ซึ่งนักเรียนไดใชทักษะทางภาษา พูด อาน เขียน จึงมีผลใหนักเรียนอานคําชี้แจง
และเขียนคําตอบลงในใบงานนักเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงความคิดเห็น มีมารยาทในการเปนผูพูด ผูฟงที่ดี ดังที่
อารี สัณหฉวี (2546: 31) ไดกลาววา เด็กวัย 2-7 ป นี้มีการพัฒนาสมองเปนอยางมาก และรวดเร็วในการพัฒนาการทาง
ภาษา การสงเสริมการสนทนาของนักเรียน ตั้งใจฟง ซักถาม ใหแกนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ สอดคลองกับสุนทร โคตรบรรเทา (2548: 1) ไดกลาววาคุณลักษณะทั่วไปของคนเกงดานภาษาจะคิดออกมาเปนคําพูด ใชภาษาในการอธิบายสิ่ง
ตางๆ จดจําสิ่งตางๆ ไดงายสะกดคําไดรวดเร็ว มีความสามารถในการพูด การเขียนไดดี เรียนรูไดเร็วจากการฟง การอาน
การเขียน และการพูดภาษาอื่นไดเร็ว ในขั้นการวิเคราะห การเรียนรู (Analysis) เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล
คิดจําแนกประเภทการจัดหมวดหมู การเปรียบเทียบขนาด ดังที่ คุณลักษณะทั่วไปของคนเกงดานตรรกะ/คณิตศาสตร มี
วิธี การแก ปญหาอย างมี ระบบ ทํางานกั บสัญลั กษณ ใช เหตุผลในการเข าใจป ญหา มีความสามารถในการเชื่ อมโยง
ระหวางตัวเลขและสัญลักษณ คิดไดอย างมีเหตุมีผลหรืออย างตรรกะทั้งในเชิ งอุปมาและอุปมัยมีความสามารถในการ
พัฒนาแบบแผนการคิด ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู (Constructivism) มุงเนนใหนักเรียนไดเขียนสรุปความรูโดยใชผัง มโนทัศน
และการเขียนบันทึก ซึ่งมีการวาดภาพระบายสีในการสรางสรรคผลงาน ประกอบเนื้อหา (สุนทร โคตรบรรเทา. 2542: 4-5)
ดังที่ สันติศักดิ์ ผาผาย (2547: 77) กลาววา ความสามารถในการเรียนรูดานมิติสัมพันธ สามารถประยุกตและคิดรูปแบบ
ไดจากการใชพื้นที่ และสามารถจัดรูปแบบไดอยางมีคุณภาพอันเปนประโยชนตองานศิลปะการออกแบบการสรางและ
การใชแผนที่
2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอนักเรียนที่มีตอการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอม จากการจัดการเรียนรูแบบ
พหุปญ
 ญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนไดแสดงออกหลายดาน โดยเฉพาะขั้นการมีสวนรวม
ในการเรียนรู (Cooperative Learning) นักเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย โดยการวิ่งสลับฟนปลา การปฏิบัติทารํา การ
ใชกลามเนื้อเพื่อจับกรรไกรตัดกระดาษ ดังที่ อารี สัณหฉวี (2546:39) กลาววา การใหความสําคัญของการเคลื่อนไหว
(Movement) กับการเรียนรูของสมอง การเคลื่อนไหวออกกําลังกายชวยเสริมความแข็งแรงใหแกกระดูก กลามเนื้อ
หัวใจ และปอด ที่สําคัญคือ ทําใหเซลลสมองสวนตางๆ เติบโต และแข็งแรง ซึ่งชวยใหเซลลสมองดานความจํา และ
ดานความคิดระดับสูงงอกงามแข็งแรง การเคลื่อนไหวรางกายนี้จําเปนตอมนุษยตลอดชีวิต จะชวยใหเรียนรูสิ่งใหมได
ดี นอกจากนี้นักเรียนไดลงมือปฏิบัติในขั้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active Learning) และขั้นการ
นําไปใช (Application) ซึ่งจากการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม เชน การรดน้ําตนไม การไปศึกษา
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นอกหองเรียน บอเลี้ยงสัตว เรือนเพราะชํา ซึ่งการจัดการเรียนรูเหลานี้นักเรียนจะแสดงออกดวยความตั้งใจ และมี
ความรับผิดชอบในงานของตนเองอยางสม่ําเสมอ ดังที่ กิ่งแกว อารีรักษ และคณะ (2548: 115) กลาววา การเรียนรู
จากธรรมชาติไดชวยใหนักเรียนเขาใจความจริงของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง มนุษยจึงจําเปนตองไดเรียนรูอยูรวมกับ
ธรรมชาติ การอนุรกั ษ และยอมรับคุณคาของธรรมชาติ นักเรียนจะเรียนรูไดดีก็ตอเมื่อไดรับการปลดปลอยออกจาก
หองเรียนเขาสูธ รรมชาติ สอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 36) ที่กล าววา การปลูก ฝงใหนักเรียนรั ก
สิ่ง แวดล อ ม ควรให นัก เรี ยนได เรี ย นรูจ ากประสบการณ ต รง ใหนั ก เรีย นไดพ บเห็ น ความเปน ไปของสิ่ง ที่ ศึ กษาใน
ลักษณะตางๆ ของธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมนั้น คือ ความรู ทักษะ ปลูกฝงใหนักเรียนมี ทัศนคติ คานิยม
สรางความตระหนักรักธรรมชาติ พยายามใหนักเรียนรูจักคิด สัมผัสเรียนรูดวยตนเองอยางมีระบบ ฝกปฏิบัติ ทําได
จริง ก็จะทําใหนักเรียนปฏิบัติสิ่งที่ดีตอสิ่งแวดลอมในอนาคตตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. ครูตองใจเย็น ไมรีบเรงใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม มีปฏิสัมพันธตอนักเรียนทุกคนอยางยุติธรรม
และปฏิบัติกิจกรรมรวมกับนักเรียนอยางคลองแคลว
2. ควรใชทักษะในการตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การสรุปสิ่งที่
เรียนรู และการนําไปใช
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการใชกิจกรรมสงเสริมพหุปญญาที่มีตอตัวแปรอื่นๆ เชน ผลการเรียนรู ความ
มีวินัยในตนเอง ความคิดสรางสรรค เปนตน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู ใ นรู ป แบบอื่ น เพื่ อ พั ฒ นาความสารถในการเรี ย นรู ด า น
พหุปญญา สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หรือกลุมตัวอยางอื่นๆ
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NBUE137: การศึกษาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
A STUDY OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT ON MULTIPLICATION AND
DIVISION ISSUE OF PRATOMSUKSA 3, BANKAOTOK (TRAIDETWITTHAYA) SCHOOL,
KANCHANABURI PROVINCE BY USING STUDENTS TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS
(STAD)
ออนอุมา หกประเสริฐ 1 ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การ
คูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่ อง การคูณ การหาร จํานวน 12 แผน โดยใชก ารสอนแบบรว มมือ (STAD) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ คาความเชื่อมั่น (KR 20) และความ
แตกตางของคาเฉลี่ย (mean difference)
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กอนการจัดการเรียนรูมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 9.22 และหลังการจัดการเรียนรู คะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.11 ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 100
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่
3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนสูงกวากอน
เรียน คิดเปนรอยละ 46.30
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร, การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
Abstract
The objectives of this research were to study and compare Mathematics learning achievement
on Multiplication and Division Issue of Pratomsuksa 3, Bankaotok(Traidetwitthaya) school, Kanchanaburi
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province, in the second semester of 2016 academic year, learning through the Students Team

Achievement Divisions (STAD). The experimental group consisted 9 Pratomsuksa 3 students. The
instruments comprised 12 Mathematics lesson plans on Multiplication and Division Issue teaching by
using Students Team Achievement Divisions, and 4-multiple choice of 30 items of Mathematics learning
achievement test. The data were analyzed by using mean, Standard Deviation, percentage, reliability (KR
20), and mean difference.
The research resilts were as follows:
1. Mathematics learning achievements on Multiplication and Division Issue of Pratomsuksa 3
students at Bankaotok (Traidetwitthaya) school after being taught by using STAD had achieved 23.11
(before using STAD had mean scores 9.22). The percentage of students passed up to 100 percent.
2. Mathematics learning achievement on Multiplication and Division Issue of Pratomsuksa 3
at Bankaotok (Traidetwitthaya) school after being taught by using the STAD was higher than before
learning 46.30 percents.
Keywords: Mathematics achievement, Students Team Achievement Divisions.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ และชวยแกปญหาทางสังคมเนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการที่ ช ว ยในการพั ฒ นาบุ ค คลให มี คุ ณ ภาพ และสามารถปรั บ ตั ว ได ทั น การเปลี่ ย นแปลงต า งๆ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กลาววา “การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลัก วา ผูเรี ยนทุก คนมีความสามารถเรีย นรู และพัฒ นาตนเองได ถื อว าผูเ รีย นมี ความสํ าคั ญที่ สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” วิชาคณิตศาสตรมีบทบาท
สําคั ญอย างยิ่ งต อการพัฒ นาความคิด ของมนุ ษย ทําใหม นุษย มีความคิ ดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ
ระเบี ย บ มี แ บบแผน สามารถวิ เ คราะห ป ญหาและสถานการณ ไ ด อ ย า งถี่ ถ ว น รอบคอบ ทํ า ให สามารถคาดเดา
สถานการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร อื่นๆ ที่เกี่ย วขอ งและมีประโยชนตอการดํา รงชี วิต ช วยพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตใหดีขึ้ น
นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สุภาภรณ มั่นเกตุวิทย. 2550:
13 อางถึงใน กรมวิชาการ. 2545: 1) สอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง
พัฒนานักเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชี วิ ต โดยมุ ง เน น นั ก เรี ย นเป น สํ า คั ญบนพื้ น ฐานความเชื่ อ ว า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพ
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การจั ด การเรี ย นการสอนในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตรที่ ผา นมา พบว า ยั ง ไม ป ระสบ ผลสํ า เร็ จ
เทาที่ควร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปจจัยหลายประการ เชน
หลักสูตร เนื้อหา ครูผูสอน นักเรียน สภาพแวดลอม ผูปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและ
วิธีการสอนของครูและอาจเนื่องมาจากครูทั่วไปมักเขาใจวา การสอนคณิตศาสตร คือ สอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ
แลว ใหนั กเรียนทํา แบบฝก หัดก็ เปน การเพี ยงพอแทที่ จริง การสอนคณิ ตศาสตรทุ กเรื่ องต องพยายามให นัก เรีย นได
ปฏิบัติจริงควบคูกับการคํานวณ สิ่งแรก คือ การลงมือปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบแลวใหทําแบบฝกหัด ในบาง
เรื่องครูต องสาธิต ใหเขาใจหลักการควบคูกั บการอธิ บาย (สมนึก ภัททิยธนี . 2551: 3) จากการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ห รื อ National Test (NT) ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยูใน
เกณฑต่ําโดยเฉพาะกลุมสาระการเรีย นรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาไทย เมื่อพิจารณาเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ความสามารถดานคํานวณ) เฉลี่ยเทากับรอยละ 43.57 ซึ่งอยูในเกณฑต่ํา
และเนื้ อ หาที่ เ ป น ป ญหามี ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ํ า ได แ ก เรื่ อ ง การคู ณ การหาร และทั ก ษะกระบวนการแก ป ญหาทาง
คณิตศาสตร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1. 2558)
การปรับปรุ งผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนใหดีขึ้น นั้น ตองเริ่มจากการแก ปญหาทั้งดา นตัวนั กเรีย นเอง และ
ครูผูสอน โดยสาเหตุหนึ่งนัน้ นักเรียนสวนใหญไมไดชวยเหลือกัน นักเรียนที่เรียนดีจะแขงกันเรียน นักเรียน ที่เรียนออน
จะตามเพื่อนไมทันนักเรียนที่เรียนออนสวนใหญจะไมสนใจการเรียนขาดความรับผิดชอบ ประกอบกับเทคนิคการสอน
ของครูยังไมสงผลในทางที่จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน (อุษา ยิ่งนารัมย. 2552: 2)
จากการศึกษาของผูวิจัยพบวาการเรียนเปนกลุมยอย จะทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทําใหผูเรียนอยากเรียนมากขึ้นสามารถเรียนรูจากกันและกันไดเขาใจกวาการ
เรียนจากครูดวยภาษาที่ใชสื่อความเขาใจไดตรงกันมากกวา สําหรับเด็กเกงที่ไดรับการเรียนเปนกลุมโดยทําหนาที่
สอนเด็กออนจะทําใหเด็กเกงไดนําความรูไปประยุกตใชทันที (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 95) รวมทั้งการเปนกําลังใจ
สําหรับกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองและรวม
รับผิดชอบตอการเรียนของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของบุคคลคือความสําเร็จของกลุมเปนวิธีการเรียน
แบบรวมมือ (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2550: 38)
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) มาใชจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นวิ ช า
คณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง การคู ณ การหาร ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 และเพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง การคู ณ การหาร ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ กษาป ที่ 3 โรงเรี ยนบา นเขาตก (ไตรเดชวิท ยา) จัง หวั ด กาญจนบุ รี โดยใช การจั ดการเรีย นรู แบบร วมมื อ
(STAD)
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นสอน
3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม
4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
5. ขั้นสรุปและประเมินผลการทํางานกลุม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ Student Teams Achievement Divisions หมายถึง การจัดการเรียน
การสอน โดยใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมแบบคละความสามารถมีทั้งนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2-3 คน
และเรียนออน 1 คน กลุมละ 4-5 คน โดยที่สมาชิกในกลุมทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบงานของตนเองและงานของกลุม มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหกําลังใจ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบงานในกลุมที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
เกิดเปนความสําเร็จของกลุม การเรียนแบบรวมมือ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นเตรียมการ คือ ครูชี้แจงจุดประสงคของบทเรียน จัดผูเรียนเปนกลุมยอย ๆ ละ 4-5 คน
1.2 ขั้นสอน คือ ครูนําเขาสูบทเรียน บอกปญหาหรืองานที่ตองการใหกลุมแกไขหรือ คิดวิเคราะหหา
คําตอบ แนะนําแหลงขอมูล คนควา หรือใหขอมูลพื้นฐานสําหรับการคิดวิเคราะหมอบหมายงานที่กลุมตองทําให
ชัดเจน
1.3 ขั้นทํากิจกรรมกลุม คือ นักเรียนรวมมือกันทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับผิดชอบรวมแสดง
ความคิดเห็น ครูสังเกตการณทํางานของกลุมคอยเปนผูอํานวยความสะดวกใหความกระจาง ในกรณีที่ผูเรียนสงสัย
ตองการความชวยเหลือ
1.4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ คือ นักเรียนจะรายงานผลการทํางานกลุม ครูและเพื่อนกลุมอื่น
อาจซักถามเพื่อใหเกิดความกระจางชัดเจน เพื่อเปนการตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคล
1.5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ ม คือ ครูและนัก เรียนเรียนชวยกันสรุปบทเรีย น
ครูผูสอนควรชวยเสริมเพิ่มเติมความรู ชวยคิดใหครบตามเปาหมายการเรียนที่กําหนดไวและชวยกันประเมินผลการ
ทํางานกลุมทั้งสวนที่เดนและสวนที่ควรปรับปรุงแกไข
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ชุดของขอคําถามที่ใชวัดความรูความสามารถ และ
ทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ (STAD) เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นคณิต ศาสตร หมายถึง ความรู ความสามารถของผูเ รีย นในการเรีย นวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) โดยสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของผูเรียน ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ศ ึก ษาทดลองในการวิจัย ครั้ง นี้ คือ นัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปที่ 3 โรงเรีย นบา นเขา
ตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 9 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิ ชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร จํ านวน 12 แผน ในแตละแผน
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
และ 5. ขั้นสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม
2. แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร เรื่ อง การคูณ การหาร ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตาราง 1 คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป ที่ 3
โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
คะแนน
23-30
15-22
7-14
0-6

เกณฑ
75-100
50-74
25-49
0-24
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

จํานวน (คน)
5
4
0
9

รอยละ
55.56
44.44
100

µ
25.20
20.50
-

σ
2.17
0.82
-

จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 25-30 คะแนน
อยูในเกณฑ 75-100 ซึ่ง อยูในระดับดีมากมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 55.56 คาเฉลี่ย 25.20และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.17 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 15-22 คะแนน อยูในเกณฑ 50-74 ซึ่งอยูในระดับดีมีจํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 44.44 คาเฉลี่ย 20.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
µ
σ

คะแนนกอนเรียน
9
7
10
10
8
11
11
8
9
9.22
1.39

คะแนนหลังเรียน
23
27
24
20
19
24
28
21
22
23.11
3.02

MD.
14
20
14
10
11
13
17
13
13
13.89

รอยละ
46.67
66.67
46.67
33.33
36.67
43.33
56.67
43.33
43.33
46.30

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)มีคะแนนสูงสุด 11 คะแนน คะแนนต่ําสุด 7 คะแนน คาเฉลี่ย 9.22 และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 สวนหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ(STAD) มีคะแนนสูงสุด 28 คะแนน คะแนนต่ําสุด19
คะแนน คาเฉลี่ย 23.11 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.02 และคาเฉลี่ยของความตางมีคะแนนเทากับ 13.89 คิดเปน
รอยละ 46.30
ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต างของคะแนนสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น วิช าคณิต ศาสตร ของ
นัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปที่ 3 โรงเรีย นบา นเขาตก (ไตรเดชวิท ยา) โดยใชก ารจัด การเรียนรูแบบรว มมื อ
(STAD) กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)
การทดสอบ

คะแนนต่ําสุด

คะแนนสูงสุด

µ

กอนเรียน
หลังเรียน

7
19

11
28

9.22
23.11

σ
1.39
3.02

MD.

รอยละ

13.89

46.30

จากตาราง 3 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนคะแนนต่ําสุด 7 คะแนน คะแนนสูงสุด 11
คะแนน คาเฉลี่ย 9.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) มีคะแนนต่ําสุด 19 คะแนน คะแนนสูงสุด 28 คะแนน คาเฉลี่ย 23.11 และ
สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 3.02 ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั ก เรี ยน ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นบา นเขาตก
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(ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 13.89 คิดเปนรอยละ 46.30
ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
(STAD) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 โรงเรียนบานเขาตก(ไตรเดชวิทยา) โดยใชก ารจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กอนการจัดการเรี ยนรูคะแนน
ต่ําสุด 7 คะแนน สูงสุด 11 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.22 และหลังการจัดการเรียนรู คะแนนต่ําสุด 19 คะแนน
สูงสุด 28 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.11 ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 100
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่
3 โรงเรียนบานเขาตก (ไตรเดชวิทยา) ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนสูงกวากอน
เรียน คาเฉลี่ยของความตางมีคะแนนเทากับ 3.89 คิดเปนรอยละ 46.30
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป ที่ 3 โรงเรี ยนบา นเขาตก (ไตรเดชวิท ยา) จั ง หวั ดกาญจนบุ รี โดยใชก ารจั ดการเรีย นรูแ บบร วมมื อ
(STAD) สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานเขาตก(ไตรเดชวิทยา) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) กอนการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 9.22 และหลังการจัดการเรียนรู คะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.11 ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาแผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดสรางขึ้นตามขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
และอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา อีกทั้งการ
จัดการเรียนรู แบบร วมมือ(STAD) เป นการจั ดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่เ นนใหนั กเรีย นไดเรี ยนรูรวมกันเปนกลุ ม
เล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก จํานวน 4-5 คน โดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน ใหนักเรียนที่มี
ระดับสติปญญาและความสามารถแตกตางกันมาทํางานรวมกันเปนกลุม นักเรียนที่เกงกวาจะตองฝกการมีภาวะและ
บทบาทในการเปน ผูนํ าที่ จะช วยเหลือ สมาชิก ที่เ รีย นอ อ นกวา ในกลุ ม และตอ งหมั่น ทบทวนความรู ของตนเองจน
แมนยําเพื่อที่จะสามารถนําไปอธิบายใหกับสมาชิกในกลุมเพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นๆ สมาชิกทุกคน
ตองรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น กระตุนตัวเองใหเกิดความใฝรู แสวงหาความรู สอบถามเมื่อไมเขาใจ เพื่อไมให
ตนเองเปนภาระของกลุม สอดคลองกับ วัฒนาพร ระงับทุกข (2550) ไดกลาวไววาการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละ
กลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยูอยางแทจริงในการเรียนรู
และในความสํา เร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ย นความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้ง การเป น
กําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง
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เทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ
ความสําเร็จของกลุม มลฤดี สิงหนุกูล (2555) การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD และสอดคลองกับ ตะวัน คุณธรรมพันธ (2549: 67-68) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบ STAD วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา
คนควาไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 16 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD วิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานเขาตก(ไตรเดชวิทยา) หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนสูงกวา กอนใชการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) ความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 13.89 คิดเปนรอยละ 46.30 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เปนการเรียนแบบรวมมือกัน เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความรูค วามสามารถแตกตางกัน โดยที่แ ตละคนมี สวนรวมอยางแทจริงในการเรี ยนรูและในความสําเร็จ ของกลุ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะ
ชวยเหลื อคนที่อ อนกวา สมาชิ กในกลุ มไม เพี ยงแตรับผิด ชอบตอ การเรี ยนของตนเองเทา นั้น หากแต จะตองรว ม
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2550.) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการ
จัดการเรียนการสอนปกติ รายวิชาคณิตศาสตร ครูผูสอนมักมุงเนนใหนักเรียนเรียนเปนรายบุคคล นักเรียนที่เรียนออน
จะเรี ย นไม ทั น เพื่ อน เมื่ อ ผู วิ จั ย ได นํา การจั ด การเรี ยนรู แ บบร ว มมื อ (STAD) มาจั ด กระบวนการเรี ย นรู จึ ง ทํ า ให
บรรยากาศ ในการจั ดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั กเรียนมีความกระตือ รือรน สนใจที่ จะรวมกันเรีย นรูเพื่ อ
ความสําเร็จของกลุม รูจักทํางานรวมกับผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีรับผิดชอบรวมกัน สมาชิกในกลุมชวยกัน
ทํางาน มีก ารปรึก ษาหารือในกลุม ทํา ให นักเรีย นช วยเหลื อกั นในขณะเรีย น ซั กถามป ญหากั นอยางอิสระคนเก ง
สามารถอธิบายให เพื่อ นในกลุม ไดเ ขาใจแนวคิด กระบวนการขั้นตอนไดกระจา งชัด ขึ้น การทํา งานกลุม ทํางานได
รวดเร็วและงานเสร็จในเวลาที่กําหนด นักเรียนมีปฏิสัมพันธในกลุม รูจักรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ชวยเหลือกัน
มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทํางาน นักเรียนไดรวมกันคิดและรวมมือกันปฏิบัติไดแกปญหาดวยตนเอง ไดคิดอยางเปน
ขั้นตอนและคิดอยาง เปนระบบ นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนแกปญหาไดอยางถูกตองชัดเจน ชวยใหนักเรียนที่
เรียนออนมี ความรูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง สรางความผูกพันตอกัน นักเรียนมีพฤติกรรมการอยูรวมกันอยางมีความสุข มี
การพัฒนาตนเองและพัฒนาสมาชิกในกลุม และสามารถซักถามขอสงสัยกับเพื่อนได การถามตอบในกลุมทําให
นักเรีย นไมรูสึกอายและนักเรี ยนสามารถเขาใจภาษาที่เพื่ อนอธิ บายไดดีกว าครูอ ธิบาย เพราะภาษาที่นักเรียนใช
สื่อสารกันนั้นสื่อความเขาใจไดดีและเหมาะสม เนื่องจากวัยของนักเรียนเปนวัยที่ ใกลเคียงกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กุลวลี สรอยวารี (2553) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจํานวนเชิงซอนโดยวิธีการเรียน
แบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
จํานวนเชิงซอน โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
จากการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและขอเสนอแนะ ในการ
วิจัยในครั้งตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) ไปประยุกตใช
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระอื่น และระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรปรับปรุง และพัฒนางานวิจัยใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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อุษา ยิ่งนารัมย. (2552) การเปรียบเทียบผลการเรียนรูว ิชาคณิตศาสตรเรื่อง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรบั การสอนโดยวิธีเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD กับ การ
สอนแบบปกติ. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา. มหาสารคาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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NBUE138: ความพึ ง พอใจของครู ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นแกลง “วิ ท ยสถาวร”
จังหวัดระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
SATISFACTION OF TEACHERS TO ACADEMIC ADMINISTRATION IN KLAENG
“WITTAYASATHAWORN” SCHOOL, KLAENG, RAYONG, SECONDARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE, AREA 18: GRADUATE SCHOOL
สร้อยแก้ว บุญปก *
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริห ารงาน
วิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
18 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อาเภอแก
ลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 18 โดยจาแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การทางานได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 116 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่าที(t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. =
0.53)
2. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวางแผนงาน
วิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ/ครู/การบริหารงาน
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Abstract
This research aims to study the satisfaction of government teachers on academic
administration of the school administrators from Klaeng “wittayasathaworn” school in Klaeng, Rayong,
that is affiliate with the secondary educational service area office 18. There are 2 procedures in this
research; 1) study and synthesis in the frame of academic administration, 2) study the satisfaction on
academic administration. The samples are 116 teachers, divided by education level and teaching
experience. 5 levels rating scale questionnaire was used to gather the information. Discrimination and
reliability values of this questionnaire is .96. The information analysis techniques are frequency,
percentage, average (  ), Standard Deviation (S.D.), and t-test.
From the results:
1. The satisfaction of teachers on academic administration of the school administrators
from Klaeng “wittayasathaworn” school in Klaeng, Rayong, that is affiliate with the secondary educational
service area office 18; which are 5 aspects as followed; 1) academic planning, 2) curriculum
development, 3) teaching and learning management, 4) academic development and encouragement,
and 5) evaluation and measurements. Overall, the satisfaction of teachers on academic administration is
in the “Satisfied” level (  = 4.081, S.D. = 0.53).
2. From the satisfaction of government teachers on academic administration of the school
administrators from Klaeng “wittayasathaworn” school in Klaeng, Rayong, that is affiliate with the
secondary educational service area office 18, found that; the satisfaction of teachers is in the “Satisfied”
level for all aspects. The highest score is “Teaching and Learning Management” (  = 4.21, SD = 0.58),
“Academic Development and Encouragement” (  = 4.13, SD = 0.57), “Evaluation and Measurements”
(  = 4.09, SD = 0.63), “Curriculum Development” (  = 4.08, SD = 0.54), and the lowest is “Academic
Planning”  = 3.8, SD = 0.58), respectively. When considering in education level; overall and in each
approach are not different, except in “Academic Planning” and “Teaching and Learning Management”
that are significantly different at .05. In addition, when considering in teaching experience; overall and in
each approaches are not different, except in “Academic Planning” and “Teaching and Learning
Management” that are significantly different at .05.
Keywords: Satisfaction/teacher/ Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้อง
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ น จุ ด มุ่ง หมายหลั ก ของสถานศึก ษาและเป็ น เครื่ อ งชี้ ความสาเร็ จ และ
ความสามารถของผู้บริหาร การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย งานหลายอย่าง สิ่งสาคัญของงานด้านวิชาการ คือ
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หลักสูตรซึ่งเป็นตัวกากับงานด้านวิชาการขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นาในการนาไปใช้ ดังนั้นในแต่ละสถานศึกษา
จึงแตกต่างกันไป การจัดโปรแกรมการศึกษาขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งผู้เรียน ผู้ บริหาร
การศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผู้น าของครูใ นด้านวิชาการเป็นอั นดับแรก เพราะหน้ าที่ของโรงเรียนหรื อ
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการทางานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู
ให้คาแนะนาครูและประสานงานให้ครูทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการมีขอบข่าย
ครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดาเนินงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการ การสอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล รวมทั้งติดตามผล และสื่อการ
สอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอน ตลอดจนการดาเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธี
การของการเรียนการสอน จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทุกระยะด้วย
การจัดเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย บางครั้งก็มีการเพิ่มวิชาใหม่ๆ เข้าไปด้วย ดังนั้ น เมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จาเป็นต้องอบรม
ครูตามไปด้วย ดังนั้น การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การจัดบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านวัดผลประเมินผล ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านวิชาการจะมีขั้นตอนการวางแผนด้านวิชาการ ขั้นการจัดและดาเนินการ และขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้าน
วิชาการ หลักการบริหารงานด้านวิชาการคือ หลักแห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรีย าพร วงศ์อนุตรโรจน์.
2553: 7)
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองในเขตพื้นที่และ
บริเวณรอบนอกไว้วางใจส่งบุตรหลานของตนให้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในสถานศึกษาแห่งนี้ ในแต่ละปีจะมีเด็ก
นักเรียนหมุนเวียนเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็นจานวนมากจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องพัฒนา
ศักยภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อผลิตนักเรียนออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญที่โรงเรียนจะต้อง
พัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพราะงานวิชาการถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนให้มี
ศักยภาพที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและการที่จะทาให้งานวิชาการประสบความสาเร็จได้
นั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีแบบแผนและวิธีการที่เหมาะสมกับการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการบริหารด้านวิชาการให้ได้มาตรฐาน และสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่ อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี พอใจ ชอบใจ ของครู ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” ซึ่งมีองค์ ประกอบดังนี้
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดระเบียบและ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ การทาแผนงานวิชาการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันศึกษาปัญหาที่ต้องการในอนาคตจากสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและโอกาสที่จะเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใดและจัดระบบงานตามการปฏิบัติงานตามภารกิจและทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในการจัดทาหลั กสูตร
สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหาคู่มือแนว
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแก่ครู การประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนและผู้สอนปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นและระดับของผู้เรียน ใช้สื่อที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาเป็นไปตามความรู้ความ สามารถตามความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่บกพร่องหรือมีปัญหาทางการเรียน
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ หมายถึง ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอน
แบบต่างๆ การใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ครูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิด ทา แก้ปัญหาและ
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม มีการนิเทศและประเมินผลการสอนของครูให้เป็นไปตามหลักสูตร การสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ใ นการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการ
ดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน หมายถึง กระบวนการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระกา รเรียนรู้/
รายวิชา การจัดทาข้อสอบ จัดทาเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบของกลุ่ม
วิชาการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบข่ายของงานวิชาการจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 31) แนวความคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 30)
แนวคิดของ ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2553: 3-4) และการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จึงได้
ข้อสรุปขอบเขตของงานวิชาการดังนี้ คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานภาพของครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ในด้านระดับการศึกษาและประสบการณ์การทางานที่ใช้เป็น
แนวทางกาหนดกรอบความคิดของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสรุปเป็นภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ
1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ทางาน
2.1 ตั้งแต่ 1-5 ปี
2.2 ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป
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ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ ได้แก่
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้ง นี้ ได้แ ก่ ข้ าราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาโรงเรีย นแกลง
“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2559
ทั้งหมด 141 คน
กลุ่ม ตัวอย่า งที่ใ ช้ในการวิจั ยครั้ งนี้ ใช้ วิธีเ ลือ กแบบเจาะจง คือ กลุ่ มข้า ราชการครู โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 18 ปีการศึกษา 2558 จานวน 116
คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (check list )
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการครูโนโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 18 มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และ 5) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล มีข้อคาถามจานวน 40 ข้อ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบ
โครงสร้างของแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลและแนวคิดที่รวบรวมมาสรุปแบบกาหนดขอบเขตของคาถามทุกข้อเพื่อให้ครอบคลุม
เรื่องที่ศึกษา แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และ 5) ด้านการวัดผลและประเมินผล
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วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเรียบเรียงเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบเพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.8 - 1.0
2. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ นาแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนโรงเรียนห้วยยางศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จานวน 30 คน
3. นาผลการทดลองมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สั นระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ ครอนบาค
(Cronbach. 1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบหาความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอความร่วมมือจากผู้อานวยการ
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการครูเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จานวน 116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
เก็บทั้งหมดด้วยตนเอง
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพและประสบการณ์การทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (%)
2. ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความพึ งพอใจของครูต่อการบริหารงานวิช าการของโรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ทั้ง 5 ด้าน ในแต่ละด้าน
และโดยภาพรวมวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
อ.แกลง จ.ระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยจาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
การทางานวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างด้วยการ
ทดสอบค่า t-test
สรุปผลการวิจัย
การวิ เคราะห์ข้ อมูลที่ ได้มาจากการศึ กษาความความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานวิ ชาการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จานวน 68
คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 และจาแนกตามประสบการณ์
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การทางาน ได้แก่ ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ประสบการณ์ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป
จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดย
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (  = 4.21, S.D. = 0.58) ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมทางด้านวิชาการ (  = 4.13, S.D. = 0.57) ด้านการวัดผลและประเมินผล (  = 4.09, S.D. = 0.63)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (  = 4.08, S.D. = 0.54) และด้านการวางแผนงานวิชาการ (  = 3.87, S.D.
= 0.58)
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัด
ระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับการศึกษา จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มี 2 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 5
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ และ 5) ด้านการวัดผลและประเมินผล จากผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้ าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และด้านการวางแผนงานวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางโรงเรียนเล็งเห็นว่า
การบริหารวิชาการถือเป็นงานหลักที่สาคัญอย่างยิ่งต่อโรงเรียน ในการบริหารงานวิชาการจึงมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้
พิจารณาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทางานให้มีการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและ
มั่นคงต่อไปดังนั้นจึงมีการนิเทศ กากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาจะต้องร่วมมือกันปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ไปตามระบบ ตามเงื่อนไขของงาน ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อให้
บรรลุผลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกรียงศั กดิ์ วรรณพันธ์ (2550)
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันดิวัสิษฐ์ ประชายุกูล) ผลการวิจัยพบว่าสภาพ
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณารายด้าน
ปรากฏผล ดังนี้
1.1 ด้า นการวางแผนงานวิ ชาการ พบว่า ความพึ งพอใจของครูต่ อการบริ หารงานวิ ช าการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการสร้างระบบงานวิชาการที่เป็น
แบบแผน ง่ายต่ อการทาความเข้าใจ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงพัฒนาแผนงานวิชาการให้
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สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกั บงานวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ของ พิยัน ชัยสกุล (2550: 78) ซึ่งพบว่างาน
บริหารฝ่ายวิชาการโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของฝ่ายวิชาการซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายวิชาการให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการจัดทาหลักสูตร เพราะได้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อีกทั้งทางโรงเรียนได้เป็นแกนนาในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์สาระสาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อย่างจริงจัง ก่อนที่จะร่าง
หลักสูตรของสถานศึกษา ทาให้การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเกิดความสอดคล้องกับสภาพจริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาดา ผูกสุวรรณ์ (2553: 58) ได้ศึกษาการบริหารวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลม
ฉบัง 3 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และ
3 อันดับแรก ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระต่างๆ ในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และกาหนด
สัดส่วนการเรียน วิธีการเรียน เวลาเรียน ในการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนมีการจัดสรรครูเข้าสอนให้ตรงกับ
วุฒิทางการศึกษาที่เป็นวิชาเอก ทาให้มีความเชี่ยวชาญชานาญในวิชาการนั้นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้
และทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการประชุม อบรมต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การทาหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภาดา ผูกสุวรรณ์ (2553: 59) ได้ศึกษาการบริหารวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของครู โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ด้าน
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการวิจัยและพัฒนาที่พบว่าใน
ภาพรวมของสถานศึกษาปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการวิจัยใน
ชั้นเรียนให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา กระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักเห็นความสาคัญของการวิจัยในชั้นเ รียน จัดหา
เอกสารตาราสื่อเทคโนโลยีให้กับบุคลากรเพื่อศึกษาและพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนและนามาขยายผลแก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 หมวด 4 มาตรา 30 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองศักดิ์ เยาวโสภา (2550 : 89) เรื่องการศึกษาการพัฒนา
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1
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1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่ า ความพึงพอใจของครูต่อ การบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนคอยสนับสนุนให้ครูดาเนินการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง อีกทั้งนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สุจิตรา ทิพย์บุรี
(2559: 63) ในด้านการวัดผลประเมินผลการวิจัยโดยภาพรวมและรายข้อทั้งหมด พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการด้านนี้อยู่ในระดับมาก เพราะงานด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของผู้สอนก่อนการสอนระหว่างสอนและหลังการสอนก็ต้องมีการวัดผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรประกอบกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
ครูผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพสถานศึกษาจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติทาให้
เกิดความคิดเห็นในระดับมาก
2. จากการศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัด
ระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการ
วางแผนงานวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรรณเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ (2553: 82-83) เรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในอาเภอเขาฉกรรจ์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1จาแนกตามประสบการณ์โดยรวมและรายได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ทาให้บุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้
ทาความเข้าใจมองเห็นปัญหาและความถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานมานาน พร้อมทั้งครูที่มีประสบการณ์มากได้รับการอบรมพัฒนาความรู้มากกว่าครูที่ ประสบการณ์น้อย
ทาให้สามารถวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารได้และย่อมมองเห็นทักษะหรือข้อบกพร่องในการบริหาร
ของผู้บริหารได้มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย
สรุปได้ ว่า งานวิชาการเป็น งานที่สาคัญและเป็นจุ ดมุ่งหมายหลัก ของสถานศึกษา อีกทั้ งเป็นเครื่องชี้
ความสาเร็จในการบริหารการศึกษาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้งใน
ด้านการควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน คู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน
การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึ กษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา
การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพสถานศึกษา ซึ่งกระบวน
ต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
สามารถดาเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการโรงเรียนควรจัดสรรคู่มือครูและคู่มือนักเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ
มีระบบการเผยแพร่ข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สร้างความชัดเจนของ
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการที่จัดทาขึ้นใช้ในโรงเรียน
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรนิเทศการใช้หลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ ยวกับ สภาพปัญ หาและความต้อ งการของสัง คม ชุ มชนและท้อ งถิ่น ปรับ ปรุ งและพัฒ นาหลัก สูต รตามความ
เหมาะสม
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน
ส่งเสริมมีการ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและใช้สื่อเทคโนโลยีมาประกอบการสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือในการผลิต
จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี กับสถานศึกษาและสถาบันอื่น ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนในรูปแบบต่ างๆ และจัดให้มี
การกากับ นิเทศ และประเมินผล การสอนของครูให้เป็นไปตามหลักสูตร
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับลักษณะกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก ทั้งจัดอบรมครูให้เข้าถึงกระบวนการวัดและประเมินผล และปรับปรุง เครื่องมือ
วัดผลให้มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
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NBUE139: ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
EXPECTATIONS OF STUDENTS' PARENTS TOWARD EDUCATION SETTING OF WAT
KINGKAEW SCHOOL (TAMBARAM DEVELOPMENT), RACHATHEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN
ณัฐวรรณ์ ถิ่นมาบแค *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาความคาดหวัง
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับ
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โดยแบบสอบถามสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 263 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คือ แบบสอบถามความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 1.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านมีค่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 ด้านครูผู้สอน รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 ด้านสื่อการเรียนการสอน
รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.06 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.07 ด้านการอานวยความสะดวกและบริการอื่นๆ รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก ด้านการ
ประเมินผล รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จาแนก
ตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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คาสาคัญ: ความคาดหวัง, การจัดการศึกษา
Abstract
The purpose of this research were to investigate the expectations of students' parents towards
the Educational management of Wat Kingkaew School (Tambaram Development), Rachathewa, Bangplee,
Samutprakarn, To study the expectation of parents regarding the educational management of Wat Kingkaew
School (Tambarakarn), Bangplee district, Samutprakarn province. The instrument used in this research
was a parental expectation questionnaire on basic Education management of Wat Kingkaew School
(Tambaramart), Bangplee District, Samutprakarn 1 issue: A questionnaire for parents of Wat Kingkaew
School students (Tambarakarn).
The questionnaire for school administrators and teachers was about parents' expectations for
basic education management. Basic school education the sample was the parents whose children were
studying in elementary to junior high school. Wat Kingkaew School (Tambaramart), Bangplee District,
Samutprakarn 263 people in the academic year 2556The instrument used to collect data to study parents'
expectation toward educational management of Wat Kingkaew School (Tambaram Development),
Rachathewa, Bangplee, Samutprakarn. The results of the study revealed that parents' expectation toward
education management of Wat Kingkaew School (Taz Development) Overall and individual aspects were
1.1 Parents' expectation toward educational management of Wat Kingkaew School (Tambarakarn) The
experience and teaching activities were at a high level. The teachers were at a high level. The media
teaching. Individuals and items are at a high level. The environment Individuals and items are at a high
level. Facility and other services the subjects and items were at a high level of evaluation. Individuals and
items are at a high level. Educational level and occupation had no influence on expectation of the
students’ parents on the education setting of the Wat Kingkaew school.
Keywords: Expectation, education setting
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การกาหนดการดาเนินงานการศึกษา
ไว้ในมาตราต่างๆ ได้แก่ มาตรา 6 กล่าวถึงการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมที่สามารถให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 8(2) กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา และมาตรา 22 ได้ กาหนดหลักการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด รวมทั้ง
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ช่วงโชติ พันุเวช.
2552: 3)
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ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นต้องจัดในลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
พื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง
ดังนั้น สถานศึกษาควรเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พร้อมสาหรับเด็กเพื่อพัฒนาการในด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์
จิตใจ และเพื่อที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา สถานศึกษาควรมีการศึกษาหาข้อมูล
หรือสารวจความต้องการของชุมชนว่ามีความต้องการด้านการจัดการศึกษาในเรื่องใด อย่างไร เพื่อนาไปใช้กาหนด
แนวทางในการดาเนินการและสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองได้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษา
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตราที่ 11 ที่กล่าวว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ และมาตราที่ 12 กล่าวว่านอกเหนือจากรัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองนอกจากจะมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูหรือ
ดูแลบุตรโดยตรงแล้ว ผู้ปกครองยังมีความสาคัญในกระบวนการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้วย ดังนั้น ความต้องการของ
ผู้ปกครองจึงเป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานสาคัญที่จะนาไปสู่ลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
(มลฤดี พรมมา. 2556: 2)
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) เป็นโรงเรียนที่เปิดทาการสอนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจ
ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดยังสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก โรงเรียนได้มีการ
พัฒนาและปรับ ปรุงการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานอย่างต่อ เนื่องเพื่อให้ มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งผลการด าเนินการจะมี
ประสิทธิภาพนั้น ส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของผู้ปกครองและยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพราะผลของการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งได้มาจากความคิดเห็น
ความต้องการของผู้ปกครอง การเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองเพื่อให้เกิดผล
ต่อตัวเด็กมากที่สุด ดังนั้น ทาให้มีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านต่างๆ เพื่อนา ผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่ งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 850 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 263 คน
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม
วิธีการวิจัย
1. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
2. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้นามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
3. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try-out) กับกลุ่มที่ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (-Coefficient)
ของ Cronbach
4. ปรับปรุงเครื่องมือหากพบว่ามีคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ มีค่าความเชื่อมั่นต่ากว่า 0.80
5. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. ยื่นหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อทาหนังสือขอความร่วมมือสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
7. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ผู้ปกครองของนักเรียนของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาต้องนามาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ตอบข้อคาถามทุกรายการ สามารถนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ จานวน 261 ฉบับ จากที่ส่งไปจานวน 263 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 99.23 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลและใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติสาหรับงานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ การจั ดการศึกษาขั้นพื้น ฐานของโรงเรีย น
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) การแปลความหมายของคะแนนเป็นการคิดวิเคราะห์เพื่อทราบระดับความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) อยู่ในระดับใดนั้น ต้องใช้ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย
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1.00-1.50 หมายถึง ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผลการศึกษาวิจัย
1. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสรุปแต่ละด้าน ได้ดังนี้
1.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อับดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามความเหมาะสมกับวัยของตน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
อันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต
1.2 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านครูผู้สอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูผู้สอน
มีจิตใจอ่อนโยน รักและเอาใจใส่นักเรียน ตลอดจนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน รองลงมาคือ ครูผู้สอนเข้าใจและรู้จักสังเกต
พัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ ปัญญาตลอดเวลา และครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจต่อพฤติกรรมนักเรียนปฐมวัย
1.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านสื่อการเรียนการสอน รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ มีสื่อการเรียนการสอนไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพของนักเรียน รองลงมาคือ นักเรียนรู้จักเก็บรักษาสิ่งของเข้าที่
ให้เรียบร้อยหลังจากใช้แล้ว และมีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการให้แก่นักเรียน
เหมาะสมกับวัย
1.4 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ อาคารสถานที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอเอื้อต่อการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน รองลงมาคือ บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม ให้ความอบอุ่น
เสมือนบ้าน และเครื่องเล่นสนามมีลักษณะมั่งคง แข็งแรง ให้ความปลอดภัยและเหมาะสมกับนักเรียนในการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง
1.5 ความคาดหวังของผู้ป กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการอานวยความสะดวกและบริการอื่นๆ รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง ค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนจัดอาหารกลางวันบริการให้กับนักเรียนทุกวัน รองลงมาคือ โรงเรียนสนับสนุน
และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ และโรงเรียนส่งข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนตลอดเวลา
1.6 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการประเมินผล รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ โรงเรียนรายงานผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกครั้ง รองลงมาคือ โรงเรียน จัดการประเมินพัฒนาการ
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ของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนาการของนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนนาผลที่ได้รับไปช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น
2. เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3. เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
4. เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการศึกษาและอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับแนวทางในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่าน
การเล่นที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมให้กับเด็ก มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาขั้น ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
การดาเนินการส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และยอมรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นการพัฒนาจะต้องอาศัยการกระทาที่ต่อเนื่องกันจากทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือประสานงาน
กันโดยใกล้ชิด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.1 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามความเหมาะสมกับวัยของตน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
อันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มุ่งหวังเพื่อให้ลูกหลานได้รับการจัด
การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้ายสังคม และด้านสติปัญญา
ที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดในลักษณะต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่างๆ กัน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุง
แก้ไขด้วยตนเอง และการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การฟัง การถาม การอ่าน
การเขียน การค้นคว้าทดลอง เป็นต้น ดังนั้น จึงส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่วแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร ธีรศุภธนกุล (2552: 6) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
สาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
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เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) จังหวัดรัยอง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก
1.2 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านครูผู้สอน รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูผู้สอน
มีจิตใจอ่อนโยน รักและเอาใจใส่นักเรียนตลอดจนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน รองลงมาคือ ครูผู้สอนเข้าใจและรู้จักสังเกต
พัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตลอดเวลา และครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจต่อพฤติกรรมนักเรียนปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนและ
ความสาคัญของครูที่มีต่อนักเรียนในทางที่จะดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สามารถเจริญเติบโตและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเนื่องจากครูผู้สอนเป็นบุคคลที่เด็กจะต้องใกล้ชิดมากที่สุด ดังนั้น จึงส่งผล
ให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านครูผู้สอน
รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก
1.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านสื่อการเรียนการสอน รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ มีสื่อการเรียนการสอนไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพของนักเรียน รองลงมาคือ นักเรียนรู้จักเก็บรักษาสิ่งของเข้าที่
ให้เรียบร้อยหลังจากใช้แล้ว และมีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการให้แก่นักเรียน
เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองเห็นคุณค่าของสื่อการสอนว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีความ
น่าสนใจ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้ดี ส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านสื่อการเรียนการสอน รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
อย่างใกล้ชิด เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น ครูควรจะต้องรู้จักการเลือก
สื่อที่เหมาะสมในการสอน เพื่อให้การสอนนั้นบรรลุเป้าหมายและได้ผลดี ซึ่งสื่อที่ดีนั้นควรมีคุณค่าและความสาคัญ
ดังนี้ สร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและช่ว ยให้เด็กร่วมกิจกรรมด้วย
ตนเอง ทาให้ผู้เรียนจาสิ่งที่เรียนได้แม่นยาและอยู่ได้นาน อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย ทาให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทดี่ ี
ต่อการเรียนทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกประสาทสัมผัสหลายทาง ทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดต่อเนื่อง
ช่วยย่อ ทบทวนและขยายบทเรียน
1.4 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ อาคารสถานที่มีความมั่งคงแข็งแรงและปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอเอื้อต่อการจัดกิจกรรมารเรียนการสอน รองลงมาคือ บรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม ให้ความอบอุ่น
เสมือนบ้าน และเครื่องเล่นสนามมีความมั่นคง แข็งแรง ให้ความปลอดภัยและเหมาะกับนักเรียนในการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองให้ความสาคัญอย่างมากกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก
1.5 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) ด้านการอานวยสะดวกและบริการอื่นๆ รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
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น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนจัดอาหารกลางวันบริการให้กับเด็กนักเรียนทุกวัน รองลงมาคือ โรงเรียนสนับสนุน
และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ และโรงเรียนส่งข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการอานวยความสะดวกและบริการทั้งของ
นักเรียน ผู้ปกครองและครูเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการอานวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ รายด้านและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ตลอดจนการจัดสิ่งอานวยความสะดวก คือ การวางแผนจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ และรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะของเครื่องใช้
ต่างๆ ให้อย่างเหมาะสม หลักการอานวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสาคัญต่อการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดี เพราะผู้ปกครองเองก็ต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับลูกที่โรงเรียน ขณะเดียวกันคงต้องทราบข้อมู ลจาก
ทางบ้าน ดังนั้น บ้านและโรงเรียนอย่าพยายามให้ขาดช่วงการติดต่อระหว่างกัน การติดต่อสื่อสารควรเป็นไปอย่างกระชับ
ให้คาแนะนาได้แต่ควรเลี่ยงการสอน อธิบายข้อเท็จจริงแต่ให้หลีกเลี่ยงการโต้เถียง ไม่ควรเริ่มการสื่อสารด้วยการตาหนิ
หรือวิพากษ์วิจารณ์ การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
ยังเป็นการอานวยความสะดวกในเรื่องการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิด ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริมเด็กให้เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา การให้บริการและการ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 1. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิง่ แก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ด้านการประเมินผล รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนรายงานผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกครั้ง
รองลงมาคือ โรงเรียนจัดการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา และโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองเปรียบเทียบผลการพัฒนาการของนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนนา
ผลที่ได้รับไปช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากระดับความสามารถของพัฒนาการของเด็ก
ในด้านต่างๆ นั้นจะเห็นได้จากการวัดและประเมินผล ผู้ปกครองจึงมีความคาดหวังให้โรงเรียนรายงานผลการประเมิน
ให้กับผู้ปกครองทราบทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ทราบถึงพัฒนาการต่างๆ ของเด็กอย่างต่อเนื่อง และเพื่อนามาเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถนาผลที่ได้จากการประเมินใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ และใช้เป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การประเมินผลและขั้นตอนล้วนมีประโยชน์ ครูและผู้ดูแลเด็กจึงควรทาการประเมินอย่างสม่าเสมอ ไม่ควรประเมิน
ครั้งเดียวในรอบ 1 ปี ในการประเมินพฤติกรรมของเด็ก ควรประเมินหลายๆ ครั้งก่อนที่จะสรุปผล เพื่อให้ข้อสรุปตรงกับ
ข้อเท็จจริง โดยผู้ประเมินจะต้องศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กแต่ละข้อ เพื่อช่วยให้การสรุปผลการประเมินมีหลักฐาน
ถูกต้องและเชื่อถือได้ ผลการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผลให้แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสาคัญต่อเด็ก การเลือกวิธีการประเมินผล ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง
ที่จะประเมิน การเลือกพฤติกรรมที่จะประเมินให้พิจารณาวัตถุประสงค์ของการประเมิน ในการเปรียบเทียบพัฒนาการ
ของเด็กวัยเดียวกันต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน การตีความหรือสรุปผลการประเมินต้องมีความปรนัย คือ แปรผลตาม
ข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ความลาเอียงส่วนตัวในการตีความสาหรับเด็กบางคน หรือตีความแต่ละครั้งข้อมูลที่จะได้จะไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงทาให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด
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2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ตลอดจนยึดแนวการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2542 (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ .
2542: 8) ที่กาหนดแนวทางการดาเนินงานการศึกษาปฐมวัยไว้ในมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรา 6 กล่าวถึงการจัด
การศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถให้ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มาตรา 8(2) กล่าวถึงรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 18(1) กล่าวถึงรูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบต่างๆ และมาตรา 22
ได้กาหนดหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งให้นักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนสาคัญ
ที่สุด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ดังนั้น จึงส่งผลให้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนา
คาร) จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับกับ
งานวิจัยของ กัลยา เชื้อพลากิจ (2550: 161171)) ได้ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการบริการของโรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความต้องการต่อการ
บริหารของโรงเรียนมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม เป็นความต้องการที่มี
ความสาคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นการบริหารวิชาการ บริหารกิจการนักเรียน การบริหารทั่วไป และการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามรายได้ ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบให้เปล่า ดังนั้น แม้ว่าผู้ปกครองมีรายได้แตกต่างกันก็ได้รับการบริการจัดการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน
ดังนั้น จึงส่งผลให้ พบว่าความคาดหวังผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะ
พัฒนาคาร) จาแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของ
พรทิพย์ รัตนวิเชียร (2552: 39-49) ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ พบว่า
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลาง มีแนวคิดทางการศึกษาจาแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความก้าวหน้า คือ ต้องการ
ให้นักศึกษาใช้แนวคิดที่การฝึกปฏิบัติมุ่งให้เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหาหรือหาคาตอบ สามารถปรับตัวได้ดีมีความคิดริเริ่ม
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตและส่งเสริมให้เ ด็กสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าแก่สังคมในอนาคต
และผู้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่งยังมีความคิดยึดติดกับวิธีเก่า ๆ กล่าวคือ ต้องการให้โรงเรียนเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นในแนวเดียวกันในเรื่องแนวการจัดประสบการณ์นักเรียน สภาพชั้นเรียนและครูเป็นแบบก้าวหน้า
คือ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรูส้ ิ่งที่สอดคล้องกับชีวติ จริง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และรู้จักคิด
ริเริ่มใช้ประโยชน์ของการหาความรู้ โดยที่ครูจะต้องให้คาแนะนาส่งเสริมเด็กให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ถึงแม้ว่าผู้ปกครอง
อาจจะมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนของผู้ปกครองมีความแตกต่างกัน
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4. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกตามอาชีพของผู้ปกครอง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย ดังนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสร้างสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมเสริ มสร้างทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม ดังนั้น ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จาแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของ กัลยา เชื้อพลากิจ (2550: 161-171) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริการของโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ ประสานมิตร พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความ
ต้องการต่อการบริหารงานของโรงเรียนมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเป็น
ความต้องการที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นการบริหารวิชาการ บริหารกิจการนักเรียน การบริหารทั่วไป
และการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผลปรากฏว่าความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
(เทวะพัฒนาคาร) สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
1. ด้านการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรียนควรดาเนินการส่งเสริม
ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยตนเองได้ตามความเหมาะสมวัยของตน การจัด
กิจกรรมการเรียนกาสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมกับวัยของตน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง
2. ด้านครูผู้สอน โรงเรียนควรดาเนินการส่งเสริมในเรื่องครูผู้สอนมีจิตใจอ่อนโยน รักและเอาใจใส่
นักเรียน ตลอดจนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน ครูผู้สอนเข้าใจและรู้จักสังเกตพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาตลอดเวลา และครูผู้สอนมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนควรดาเนินการส่งเสริมในเรื่องการมีสื่อการเรียนการสอน
ไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพนักเรียน นักเรียนรู้จักเก็บรักษาสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังจากใช้แล้ว และมีสื่อการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการให้แก่นักเรียนเหมาะสมกับวัย
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4. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม โรงเรียนควรดาเนินการส่งเสริมในเรื่องการจัดอาคารสถานที่
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศทัว่ ไปของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม ให้ความอบอุ่นเสมือนบ้าน และเครื่องเล่นสนาม
มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง ให้ความปลอดภัยและเหมาะกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
5. ด้านการอานวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ โรงเรียนควรดาเนินการส่งเสริมในเรื่องการจัด
อาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ และโรงเรียนส่ง
ข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนตลอดเวลา
6. ด้านการประเมินผล โรงเรียนควรดาเนินการส่งเสริมในเรื่องการรายงานผลการประเมิน ให้กับ
ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง มีการจัดการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา และร่วมมือกับผู้ปกครองเปรียบเทียบผลการพัฒนาการของนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนนาผลที่
ได้รับไปช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
วัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
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NBUE140: ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
THE DEMONSTRATION REQUIREMENT OF TEACHERS FROM KLAENG
“WITTAYASATHAWORN” SCHOOL AFFILIATED WITH THE SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18
จุฑารัตน์ เบญจามฤต *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของ
ครูในโรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์
และระดับการศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร วิธีการศึกษาได้ศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน
122 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน แกลง ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของการบริหารจัดการศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 0.98
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มีการความต้องการใน
ระดับมาก (  = 4.27, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการการนิ เทศการสอนของครู ด้าน
หลักสูตร (  = 4.28, S.D. = 0.27) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.19, S.D. = 0.25) ด้านสื่อการเรียนรู้ (  =
4.29, S.D. = 0.27) และด้านการวัดและประเมินผล (  = 4.31, S.D. = 0.27)
2. การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง
“วิทย-สถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนก ตามประสบการณ์การทางานและตาม
ระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร
คาสาคัญ: ความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
Abstract
This research to study the teachers’ need on supervision of Klaeng “Wittayasathaworn” school,
the Secondary Educational Service Area Office 18. The samples are 122 teachers from Klaeng
“wittayasathaworn” school, the Secondary Educational Service Area Office 18. The need on supervision
questionnaire of Klaeng “wittayasathaworn” school was used to gather the information reliability of the
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questionnaire was is 0.98. The data analysis used frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and
t-test.
From the results:
1. The teachers from Klaeng “wittayasathaworn” school, desired on the supervision at a
“high” level (  = 4.27, S.D. = 0.26), also found at a “high” level in every aspect: “Course” (  = 4.28,
S.D. = 0.27), “Learning activity” (  = 4.19, S.D. = 0.25), “Instructional Media” (  = 4.29, S.D. = 0.27),
and “Measurement and Evaluation” (  = 4.31, S.D. = 0.27).
2. Working experience and education level had influence on the teachers’ need on
supervision of the Klaeng “wittayasathaworn” school at .05 level of significance.
Keywords: need on supervision of teachers, the Klaeng “wittayasathaworn” school
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดไว้ใน
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกั น คุณ ภาพภายนอก ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา ให้เ ป็ น ไปตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพายนอก และ
ในส่ ว นของมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในนั้ น ได้ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งสถานศึกษามี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง และครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดง
จุ ด เน้ น ของสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารออกแบบโครงสร้ า งหลั ก สู ต รให้ มี ร ายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ ความสนใจ การนิเทศภายในกาหนดเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในไว้ มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตามกากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพนาผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้มา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (ชฎาภรณ์ ไชยยา. 2555: 56)
การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
โดย สุรีย์มาศ สุขกสิ (2550: 54) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาความสาคัญและจาเป็นในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่รู้ปัญหา แนวทางในการพัฒนาได้ดีที่สุด
จึงจาเป็นที่ต้องร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศ และร่วมกันประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คมกริช มาตย์วิเศษ (2553: 67) กล่าวว่า การนิเทศเป็นวิธีการที่มี
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ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีค วามรู้ความสามารถสาหรับหน่วยงาน โดยความร่วมมือของบุคลากร ทุก
ฝ่ายในการดาเนินงาน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและนวัตกรรมการสอนต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูอีกด้วยและการนิเทศภายในมีความจาเป็นและความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น การให้กาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้แสดง
ศักยภาพของตนเองในการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพที่สูงขึ้นของผู้เรียน (ศิวากร นันโท. 2550: 78)
การเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับการประเมินรอบสามจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา และการดาเนินการให้ผลการประเมินระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาจึงมีความจาเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานเพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ความสามารถของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา ชี้แนะ แนะนา
เพื่อปรับปรุงการเรียนกิจกรรมการสอนให้ได้ดีมีคุณภาพสามารถส่งผลให้เด็กมีคุณภาพตามไปด้วย (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 8)
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนที่มบี ทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ.2542 มาตรา 22 ได้กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและศักยภาพ (โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”. 2558: 2)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” สังกัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 เพื่อ ให้ทุ ก ฝ่า ยที่เ กี่ ยวข้ อ งได้ม องเห็ นสภาพที่ แท้ จ ริง และน า
ผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื่อ เปรียบเที ยบความต้ องการการนิเ ทศการสอนของครูในโรงเรี ยนแกลง“วิ ทยสถาวร” สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ และระดับการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความต้องการการนิเทศการสอน หมายถึง ความประสงค์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของครูจากศึกษานิเทศก์ หรือผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหลักสูตร หมายถึง การแนะนาช่วยเหลือโดยใช้วิธีต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร ได้แก่ 1) การจัดทาสาระหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นการนาหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ การ
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จัดทาหน่วยการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทาเอกสารประกอบหลักสูตร รวมถึงการประเมินผล และ
3) แนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตร
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การแนะนา ช่วยเหลือโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ความแตกต่างของ
ผู้เรียน 2) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ 3) เทคนิควิธี สอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตรความรู้ด้วยตนเอง และ 5) วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ซ่อมเสริมการจัดกิจกรรม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลา สาระการ
เรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้ หมายถึง การแนะนาช่วยเหลือโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อ ได้แก่ 1) การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ 3) การสารวจและจัดทาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียน และ 4) การใช้สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการ
เลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 5) การใช้ทาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 7) การประเมินผลการใช้สื่อ
การเรียนรู้
4. ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การแนะนาช่วยเหลือโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้กับครูผู้สอน
เกี่ ยวกับ การวัด และประเมิน ผล ได้แ ก่ 1) การจั ด ทาระเบี ยบวิ ธีก ารวัด และประเมิน ผลของสถานศึก ษา 2) การ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน 3) การประเมินผลระดับสถานศึกษา 4) การประเมินเพื่อตัดสิ นช่วงชั้น 5) เทคนิควิธีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 6) เทคนิควิธีวัดและประเมิ นผล ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ 7) การสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล 8) การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และ 8) การจัดทาเอกสารวัดผลและประเมินผล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้น
1. ประสบการณ์
1.1 ต่ากว่า 10 ปี
1.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรตาม
ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกอบด้วย
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้
4. ด้านการวัดและประเมินผล
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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โดยใช้กรอบแนวคิดตามแนวปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 180 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จานวน 122 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความ
ต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ต อบเป็ นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามแนวคิดของ เบส และคาห์น (Best &
Kahn. 1993: 246-250) ดังนี้
5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการมาก
3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด
การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้ มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้
4. ด้านการวัดและประเมินผล
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษา เอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักการนิเทศการสอนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการการนิเทศของครูผู้สอน
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2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากตาราการวัดผลและประเมินผล รวมทั้ งตัวอย่างแบบสอบถาม
ความต้องการการนิเทศของครูผู้สอน
3. สร้างเครื่องมือสาหรับวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นสารวจรายการ (Checklist) และ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales)
วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่ท ดลองใช้ มาวิ เคราะห์ หาค่าอ านาจจาแนกรายข้อ โดยใช้ค่ าสั มประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าอาจจาแนก .20 - .91
2. นาแบบสอบถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ .98
3. นาผลการทดลองมาเพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Item Analysis) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)
4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่ว นประมาณค่าด้วยวิธี
สัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาช (Cronbach. 1970: 161)
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบหาความเชื่อมัน่ และค่าอานาจจาแนก ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มประชากร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่ อทาหนังสือขอความร่วมมือโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนในการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กาหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จานวน
122 ฉบับ
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วดาเนินการตาม
ขั้นตอนของการวิจัยต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
ประสบการณ์ในการสอน และระดับการศึกษา
2. วิเคราะห์ระดับความความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 4 ด้าน ในแต่ละด้านและโดยภาพรวมวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยจาแนกตามประสบการณ์ทางานและระดับการศึก ษาวิเคราะห์
ด้วยการหาค่า เฉลี่ ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test แบบ
independent
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ และระดับการศึกษา โดยมี กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
จานวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเป็นแบบเลือกตอบ ข้อมูลความ
ต้องการการนิเทศการสอนของครู เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จานวน 122 ฉบับ ในการนิเทศการสอนทั้ง 4 ด้าน คานวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนที่มีประสบการณ์ทางาน และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ด้วยสถิติ
t-test แบบ independent ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1. ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” มีการความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.27, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครู ด้าน
หลักสูตร (  = 4.28, S.D. = 0.27) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 4.19, S.D. = 0.25) ด้านสื่อการเรียนรู้ (  =
4.29, S.D. = 0.27) และด้านการวัดและประเมินผล (  = 4.31, S.D. = 0.27)
2. การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ทางานต่ากว่า 10 ปี
(  = 4.20, S.D. = 0.23) และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป (  = 4.30, S.D. = 0.14) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร
3. การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนก ตามระดับการศึกษาปริญญาตรี (  =
4.25, S.D. = 0.20) และสูงกว่าปริญญาตรี (  = 4.31, S.D. = 0.10) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 ยกเว้นด้านหลักสูตร
อภิปรายผล
1. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบค่า
มัชฌิมเลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประการณ์การทางานต่ากว่า 10 ปี (  = 4.20, S.D. = 0.23) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
(  = 4.30, S.D. = 0.14) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้น ด้านหลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะครู
ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อ ย ทุกคนตระหนักดีกว่าต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ประสบการณ์ทาให้คนมีโอกาสได้เรียนรู้หาความเข้าใจมองเห็นปัญหาได้ชัดเจน ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ทาให้เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง เพชรอาไพ สุขสบาย (2556: 67)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครูสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก จากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาทักษะการ
ทางานกลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และผลการเปรียบเทียบความต้องการ
การนิเทศภายในโรงเรียนของข้าราชการครูสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตาม เพศ
วุฒิการศึก ษา และประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และ
กาญจนา จันทะพันธ์ (2554: 63) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโ รงเรียน
สังกัดสานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อย คือ การวัดผลและประเมินผล ด้านหลักสูตรและ การนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และด้านการผลิตและการใช้สื่อ การเรียนการสอน เปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การสอนของครู พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับการศึ กษา ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบค่ามัชฌิม เลขคณิตความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ระดับการศึกษาปริญญาตรี (  = 4.25, S.D. = 0.20) สูงกว่าปริญญาตรี (  = 4.31, S.D. =
0.10) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะครูทุกคนไม่ว่าจะมีระดับ
การศึกษาต่างกัน ทุกคนตระหนักดีว่า ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่ อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบัน ระดับการศึกษาทาให้คนมีโอกาสได้เรียนรู้หาความเข้าใจมองเห็นปัญหาชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา (2551: 57) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการนิเทศของครูโรงเรียนในเขตอาเภอ
ตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการนิเทศของครูโรงเรียนใน
เขตอาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านสื่อ การเรียนการสอน ด้านหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และเปรียบเทียบความต้องการนิเทศของครูโรงเรียนใน
เขตอาเภอตาพระยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การสอน ตาแหน่ง
ครู ขนาดโรงเรียน และวุฒิการศึกษาของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ประทีป
ปรีชา (2552: 72) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สั งกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก
โดยเรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตร ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ด้านการนิเทศและการพัฒนาบุคลากรทางการสอน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามลาดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ความต้องการรับการนิเทศ ด้านวิชาการของครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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และผลการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ความต้องการรับการนิเทศด้านวิชาการของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียน
แกลง “วิทยสถาวร” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล ดังนี้
1. ครูควรนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการกาหนดวิสัยทัศน์มาจัดทาหลักสูตร
2. ครูควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
3. ครูควรได้รับการสนับสนุนในการใช้ทรัพยากรหรือวัสดุในท้องถิ่น เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
4. ครูควรประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนตรงตามตัวชี้วัด
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NBUE141: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
PARENTS’ PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF BUENGSINGTO
SCHOOL (SAHAKHAYEELOHSAMADPRACHASAN) UNDER THE CHACHEONGSAO
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
นาถตยา มีภูงา *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จานวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)
แบบIndependent Group
ผลการศึกษาพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14, S.D. = 0.77)
เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.82)
ด้านบริหารจัดการ ( X = 3.30, S.D. = 0.86) ด้านวิชาการ ( X = 2.99, S.D. = 0. 88) และด้านงบประมาณ ( X = 2.82,
S.D. = 1.02) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จาแนกตามอายุ พบว่า โดยรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวม
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านวิชาการและ
ด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การจัดการศึกษา
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the parents’ participation in education
management of Buengsingto School (Sahakhayeelohsamad-prachasan) under Chacheongsao Primary
Education Service Area Office 1. The samples included 156 parents of Buengsingto School
(Sahakhayeelohsamadprachasan). Tool used for collecting data was the 5-rating scale checked list with
reliability at .96. Statistics used in data analysis were percentage, mean, Standard Deviation and independent
group t-test.
The study found that:
1. Parents’ participation in educational management of Buengsingto School
(Sahakhayeelohsamadprachasan) under Chacheongsao Primary Education Service Office 1 in overall
and each aspect was rated at moderate level ( X = 3.14, S.D. = 0.77). There were 4 aspects, first was
relationship between home and school aspect ( X = 3.53, S.D. = 0.82), in high level. Second was general
management aspect ( X = 3.30, S.D. = 0.86), third was academic aspect ( X = 2.99, S.D. = 0.88), and
forth was budgets aspect ( X = 2.82, S.D. = 1.02) in moderate level, respectively.
2. Parents’ participation in educational managementof Buengsingto School
(Sahakhayeelohsamadprachasan) under Chacheongsao Primary Education Service Office 1 compared
by age ranges in overall were different at .05 level of significance. But the relationship between home and
school aspect was not different. Parents’ participation in educational management compared by education
background in overall were different at .05 level significance, except in academic aspect and budget
aspect were not different.
Keywords: Parents’ Participation, Educational Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสาระสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีเป้าหมายว่าภายในปี 2561
มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
หลักสูตรและเนื้อหาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่ง ดี และมีใจรักมาเป็นครู-คณาจารย์
ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบ
การศึกษาด้วย ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะไม่มี วันสาเร็จได้ถ้าทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่ร่วมมือ
ร่วมใจกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
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การจัดการศึกษาให้เกิดผลดีได้นั้น จะต้องดาเนินการให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหลายมาตราที่ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่าบุคคลย่อม
มีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้อง
ปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงไม่ได้
เป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนและครูเท่านั้ น แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่ทุกส่วนในสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานของตนเอง โดยเฉพาะครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น เมื่อ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก็ย่อมจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษาดาเนินไป
ตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนนั่นเองและช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนชุมชนก็เกิด
ความรักและความหวงแหนสถานศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษาและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและผลดีต่อตัวเด็กด้วยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปรากฏว่ามีผลต่อพัฒนาการและความสาเร็จด้านการศึกษาของนักเรียน
อย่างเด่นชัด อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้โรงเรียนดาเนินงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอีกด้วย
รัฐบาลหลายประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกระดับส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอย่างจริงจังจนเรียกได้ว่าผู้ปกครอง “เป็นหุ้นส่วน” ของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามปี พ.ศ. 2554-2556 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
ได้รับการรับรองถึงกว่าร้อยละ 98 และ 89 ตามลาดับ แต่พบว่ามีข้อสังเกตการพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษาใน
ประเด็นด้านของการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งมีการกระจายอานาจการบริหารการจัดการสู่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในการบริหารจัดการที่ยังทาได้ไม่ทั่วถึง และ
พบว่าการมีความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีความสาคัญต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรเน้นการสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดหย่อนภาษี
การประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติ เป็นต้น การมีกลไกที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ทั้งระบบการประเมินผลการทางานของครู ผู้บริหาร และกลไกการรายงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน
โดยผู้ปกครอง ชุมชน และส่วนกลางจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนสูงขึ้นได้ หน่วยงานทุกระดับ
บูรณาการการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
ทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
จากปัญหาของการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง
เปิดทาการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรส่วนใหญ่อาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้าง
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนซึ่งได้รับ
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ความร่วมมือจากผู้ปกครองตามสมควรแต่ยังไม่เกิดความร่วมมือพัฒนาการทางการศึกษาเท่าที่ ควรทางโรงเรียนจึง
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันและเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารงานของโรงเรียนซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนานักเรียนและการดาเนินการทุกด้านในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดหมายและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้าน
ชุมชนกับโรงเรียนเป็นอย่างดี หากผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะในด้านการวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สาคัญ
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึง
สิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ
ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ซึ่งการศึกษานี้สามารถ
นาไปปรับใช้ประโยชน์กับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา นาไป
พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) ใน
การจัดการศึกษาในแต่ละด้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) จาแนกตามอายุและระดับการศึกษาที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ ที่ทาหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและให้การศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา หมายถึง สภาพความร่วมมือในกิจกรรมกระบวนการ
ที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมรับทราบสนับสนุนหรือทางานร่วมกับโรงเรียน โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา และร่วม
แก้ปัญหา ตลอดจนร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ภาคภูมิใจในความสาเร็จของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
นักเรียนและตอบสนองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
ด้านวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์กิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น ในเรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลการพัฒนานักเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ด้านบริหารจัดการ หมายถึง การดาเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดบรรยากาศในโรงเรียน การใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การจัดอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกและเอื้อต่อการนาไปใช้การคัดเลือกตัวแทนกรรมการสถานศึกษาหรือเป็น
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ตัวแทนด้านต่างๆ ของสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมใน
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
ด้านงบประมาณ หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวัสดุครุภัณฑ์
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงเรียน ได้แก่ การจัดตั้งหรือจัดหาทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา การบริจาคเงิน
หรือสิ่งของต่างๆ ให้แก่โรงเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของโรงเรียนและการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
บริหารเงินงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองนักเรียนในด้านการให้ข้อมูล การรับข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน เอาใจใส่ดูแล
นักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติตนของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเยี่ยมชมการเรียนการสอนการทากิจกรรมของบุตรหลานให้ครูไปเยี่ยมบ้าน
ติดตามแจ้งข้อมูลข่าวสารกับโรงเรียนเผยแพร่ผลงานและข่าวสารสู่ชุมชน ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนปรึกษาหารือ
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและจัดหาทรัพยากรให้กับโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนานักเรียน
ระหว่างครูกับผู้ปกครอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะของผู้ปกครองนักเรียน
1. อายุ
1.1 ต่ากว่า 25 ปี
1.2 25 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา
2.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
2.2 ปริญญาตรีขึ้นไป

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริหารจัดการ
3. ด้านงบประมาณ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ปีการศึกษา 2559 จานวน 263 คน
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิ จัย ท าการก าหนดขนาดของกลุ่ม ตั วอย่ างโดยใช้ต ารางสาเร็ จ รูป ของเครจซีแ ละมอร์แ กน
(Krejcie; & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 156 คน ต่อจากนั้นได้แบ่งตามสัดส่วนของจานวนประชากรแต่ละระดับชั้น
แล้วทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายอีกครั้งได้กลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผลรวม

ประชากร (คน)
39
21
30
32
29
43
35
34
263

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
23
12
18
19
17
26
21
20
156

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการวิจัย
2. ทบทวน วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้กาหนดไว้
3. ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
4. ดาเนินสร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบบสอบถาม
สาหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์ )
อาเภอบางน้าเปรี้ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยแต่ละฉบับมีทั้งหมด 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน 4 ด้าน
คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลักษณะข้อคาถาม
ของแบบสอบถามในตอนดังกล่าวเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรียงลาดับจากระดับปฏิบัติมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ถึงน้อยที่สุด
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5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเสนอแนะเพิ่มเติมและนาไป
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. ทาการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะ
7. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง .60-1.0
8. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้นามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
9. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้ว ทดลองใช้ (Try-out)
กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา คือ ผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
10. นาแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ จาแนกแล้ว มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .96
11. จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยมีหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจาชั้นแต่ละชั้นเรียนแจกและ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม รวมถึงให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จะทาให้การวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมอบให้ครูประจาชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อที่จะได้แจกแบบสอบถามให้แก่นักเรียนซึ่งอยู่ในชั้นที่ตัวเองประจาอยู่และนากลับไปให้ผู้ปกครองตนเอง
ตอบแบบสอบถามต่อไป
3. การเก็บแบบสอบถามกลับคืน ผู้วิจัยได้กาหนดการเก็บแบบสอบกลับคืนภายในเวลา 1 สัปดาห์
นับจากวันที่ได้มอบให้ครูประจาชั้นเรียนแล้ว โดยผู้วิจัยเป็นผู้ไปเก็บและรวบรวมแบบสอบถามจากอาจารย์ประจาชั้น
ด้วยตนเอง
4. นาข้อมูลที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์หลังจากนั้นจึ งจัดทาตามขั้นตอน
การวิจัยต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบและลงรหัสแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
2.2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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รายข้อโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยคาถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ซึ่งในแต่ละ
ด้านเป็นการให้ระดับการมีส่วนร่วมด้วยคะแนน (Rating Scale) มี 5 ระดับความคิดเห็น คือ
5 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด
3. ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-testแบบ independent
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติในการคานวณหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) คานวณค่า IOC ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient)
เป็นค่าความเชื่อมั่นที่คานวณหาได้จากสูตรครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. ใช้สถิติหาค่าความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การทดสอบค่า t แบบ Independent Group
(t-test) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.82)
ด้านบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.30, S.D. = 0.86) ด้านวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.99,
S.D. = 0.88) และด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.82, S.D. = 1.02) ตามลาดับ
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จาแนกตามอายุ พบว่า โดยรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวม ผู้ปกครอง
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มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านวิชาการและด้านงบประมาณ
พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแสดงให้เห็นว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน รองลงมาคือ ด้าน
บริหารจัดการ และด้านวิชาการส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านงบประมาณ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ปกครองไม่ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเหมือนญาติมิตร จึงทาให้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนอยู่ในระดับมาก แต่ผู้ปกครองนักเรียน
บางส่วนอาจไม่ใช่บิดามารดาแต่เป็นญาติพี่น้อง ปู่ย่า ตายาย อาจจะยังขาดความเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของบุตรหลาน
ประกอบกับไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี ส่งผลให้ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินพร
เพ็ชรฉกรรจ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการบริหารโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัด
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนระยอง
วิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วรรณ สังข์ทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์) อาเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้าน
นนทรีย์) อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
1.1 ด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น งานนิทรรศการ
วันวิชาการ กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ ฯลฯ อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ ได้แก่ มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนของนักเรียน มีสว่ นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนหรือประเมินการจัดการเรียน
การสอนของครู ให้ความร่วมมือในการจัดหาแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแก่สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการสอนหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี นั่นอาจหมายความได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของโรงเรียนก็เป็นได้ จึงทาให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทาแผนการสอนหรือผลิตสื่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมผู้ปกครองมีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ สนับสนุนให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู หรือผู้มีอานาจปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เช่น จัดให้มีสนามกีฬาในสถานศึกษา ฯลฯ อยู่ในระดับ
มาก เข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือ
ผู้มีอานาจอานวยความสะดวกแก่นักเรียน เช่น การจราจร ความปลอดภัย อาหาร น้าดื่ม ฯลฯ มีส่วนร่วมในประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และเข้าร่วมประชุมในการคัดเลือกตัวแทนกรรมการสถานศึกษาหรือเป็น
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ตัวแทนด้านต่างๆ ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ อธิบายได้ว่า โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุม
ผู้ปกครองทุกภาคเรียน และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายที่เป็นคณะกรรมการของโรงเรียน
ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจะมีตัวแทนของผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยจึงทาให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือผู้มีอานาจปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่
เข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น และให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือ
ผู้มีอานาจอานวยความสะดวกแก่นักเรียน จึงทาให้การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
1.3 ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมและรายด้านผู้ปกครองมีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลและหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และ
ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อมอบให้แก่โรงเรียน บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องประชุม ทางเดิน ฯลฯ
บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน บริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา เช่น
เครื่องทาน้าเย็น ม้าหินอ่อน เก้าอี้สาหรับประชุม เครื่องขยายเสียง ฯลฯ บริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด
หนังสือ ปากกา ดินสอ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษาหาความรู้ และร่วมบริจาคหรือมอบ
อุปกรณ์กีฬาให้สถานศึกษา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ชุดกีฬา ฯลฯ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเพราะผู้ปกครองอาจ
คาดหวังให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนในปกครองดีขึ้น เก่งกว่าคนอื่น ผู้ปกครองบางคนจึงตระหนักถึงปัญหาเรื่อง
งบประมาณในการจัดการศึกษา แต่ผู้ปกครองอาจจะมีรายได้น้อย จึงมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลและ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ในด้านนี้เป็นการลดภาระด้านงบประมาณของทางโรงเรียนได้ส่วนหนึ่ง
1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบตอบรับหรือแบบสอบถามที่โรงเรียนจัดทาขึ้น
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนในช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศและ
ปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ร่วมมือกับคณะครูในการติดตามผลการเรียนของนักเรียน ตามลาดับ อยู่ในระดับปานกลาง
2 ข้อ ได้แก่ มีโอกาสได้พบปะสนทนากับครู เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียน และประสานความร่วมมือกับบุคลากรของ
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ปกครองกับครู เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารโรงเรียนมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และผู้ปกครองที่ไม่มีเวลามาพบปะสนทนาก็มักจะติดตามข่าวสารของโรงเรียนจากช่องทาง
ต่างๆ อยู่เสมอ จึงทาให้มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชา
สรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง พะนากร มีภูคา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาด้านความสั มพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก กับ โครว์ (Crowe. 2000) ได้ศึกษาการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือในเรื่องการเรียน
ของเด็กให้มีคุณภาพ โดยได้ทดลองศึกษาการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับทางโรงเรียนจากการสังเกตและสัมภาษณ์
ได้ข้อค้นพบว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เช่น เครื่องมือที่สาคัญซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทางด้านสติปัญญาร่างกายสามารถเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ด้านสังคมและเป็น
การเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนของลูก
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2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ปกครอง
ที่อายุต่ากว่า 25 ปี และ 25 ปี ขึ้นไป โดยรวมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองที่อายุมีมากบางส่วน
อาจไม่ใช่บิดามารดาแต่เป็นญาติพี่น้อง ปู่ย่าตายาย อาจจะยังขาดความเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของบุตรหลาน ประกอบ
กับไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับมีความไว้วางใจต่อระบบการจัดการศึกษาที่เห็นว่า
เป็นระบบราชการ มีการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ส่วนผู้ปกครองที่อายุต่ากว่า 25 ปี จะให้ความเอาใจใส่ในการเรียน
การสอนของนักเรียนและคอยติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ
3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยี
เลาะสมัดประชาสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป โดยรวม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านวิชาการและด้านงบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยที่ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยมากกว่าต่ากว่าปริญญาตรี
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มักจะมีอาชีพการงานที่ดีกว่าและมีรายได้สูงกว่า จึงมี
โอกาสในการสนับสนุน หรือมีกาลังทรัพย์ในการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณมากกว่าผู้ปกครองที่จบการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ใช้เป็นแนวทางในวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองให้
มากขึ้น ซึ่งโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกเพศ ทุกวัย ระดับการศึกษา และอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยดึงเอาทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มี
ความรู้หรือบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนให้มากขึ้น
2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษากระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นในการประสานความร่วมมือกับบุคลากร
ของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อที่จะได้ให้ทางโรงเรียนรับทราบว่าผู้ปกครองนักเรียน มีความต้องการ
บริหารจัดการโรงเรียนให้ไปในแนวทางใด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารและการให้บริการด้านต่างๆ ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทั้งด้านกาลังกายกาลัง
ทรัพย์และกาลังสติปัญญามาช่วยจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย
3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูควรทบทวนบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนไปพร้อมๆ กัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดี
กับผู้ปกครอง และลดบรรยากาศความเป็นวิชาการในการประชุม หรือเนื้อหาเชิงวิชาการมากเกินไป รวมทั้งจัดกิจกรรม
ที่น่าสนใจในเวลา สถานที่ และโอกาสอันเหมาะสมเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นด้วยความรู้สึก
ที่ยินดีเข้าใจและเต็มใจซึ่งจะทาให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบึงสิ งโต (สหากหะยีเลาะสมัด ประชาสรรค์ ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
2. ควรจัดทาการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์ ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหามาปรับปรุงแก้ไขและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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NBUE142: การมี ส่ ว นร่ ว มของครู ผู้ ส อนในการบริ ห ารงานโรงเรี ย น สั ง กั ด กลุ่ ม โรงเรี ย น
องครักษ์พัฒนาอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
THE PARTICIPATION OF TEACHERS IN MANAGEMENT UNDER ONGKHARAK PATTANA
SCHOOLS GROUP, ONGKHARAK DISTRICT, NAKHONNAYOK PROVINCE
จิณารัตน์ ซุ้นเจริญ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิ จัยนี้ มีวั ต ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการมีส่ว นร่ว มของครูผู้สอนในการบริ หารงานโรงเรียนสั งกั ดกลุ่ ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จานวน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา จานวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
วิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไป
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมการบริหารงานโรงเรียน
Abstract
The objectives of this study were to study the teachers’ prticipation in management under
OngkharakPattana schools group, Ongkharak district, Nakhonnayok province. In 4 aspects; academic
affair management, budget management, personnel management and general management. The
populations were 109 teachers under OngkharakPattana schools group. The instrument of this study was
5 levels rating scale questionnaire. The statistically analyzed in frequency, percentage, mean, and
Standard Deviation.
The results of study found that:
The teachers’ participation in management under OngkharakPattana schools group,
Ongkharak district, Nakhonnayok province. Overall were at high level. When considerate each aspect
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found that; the participation was at high level of every aspect. By ordered descending as; personnel
management, budget management, academic affair management and general management.
Keywords: Participation, school administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวงและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษากาหนด ซึ่งสถานศึกษาจะต้องแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มจะต้องสอดคล้องกับการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา คือ ครอบคลุมใน 4 งาน คือ งานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 6) ผลของการดาเนินงานจัดการศึกษา จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารและการจัดการของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการและกระบวนการในการนาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาพัฒนาโรงเรียน
คนเป็ น ทรั พ ยากรที่ สาคั ญ ที่ สุ ด ในการบริ ห ารงานของโรงเรี ย น ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การด าเนิ น งานการติ ด ตาม
ประเมินผลงาน และการตัดสินใจบริหารงานโรงเรียน (จรินทร์ ถาวรสิน. 2550: 1) อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ซึ่งคุณภาพขิงการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนจะมีมาตรฐานหรือไม่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย โดย
มีผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นสอนในการปฏิบัติ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนจึงมี ความสนใจที่จะศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยยึดกรอบ
ภารกิจงานของสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงาน
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป โดยคาดหวังว่าผลของการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง นาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผลพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุง แก้ไขให้ครูได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานโรงเรียนให้มากขึ้น และเพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของครู ผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สั งกัดกลุ่มโรงเรียน
องครักษ์พัฒนา ในภารกิจงานในสถานศึกษา 4 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ 2546: 32) ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก จานวน 109 คนเนื่องจากมีประชากรที่แน่นอน และมีจานวนไม่มากนัก จึงศึกษาจากประชากร
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ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
1.1 ขนาดโรงเรียน
1.2 ประสบการณ์ทางาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียน
องครักษ์พัฒนา อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษา 4 งาน ประกอบด้วย
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ
2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่ครูมีบทบาทได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในโรงเรียน โดยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และทางเลือกในการตัดสินใจปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและกาหนดวิธีการดาเนินงานวิชาการ
การจัดการด้านหลักสูตรหลักและหลักสูตรท้องถิ่น การจัดแผนการเรียนการสอน การจัดการด้านวัสดุและสื่อ การ
เรียนรู้ การจัดตารางการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การดาเนินงานนิเทศภายในและการ
วัดผลประเมินผลการเรียน
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ งานทะเบียนสถิติ งานสารบรรณ งานบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนใช้เงิน
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณดาเนินงานโครงการต่างๆ และการประเมินผลการบริหารงานธุรการ การเงินและ
พัสดุ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมในงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่
การวางแผนกาลังคน การใช้กาลังคนและการพัฒนาบุคคล ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดสวัสดิการ การรักษาวินัยของบุคลากร การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ของบุคลากร และการประเมินผลงานของบุคลากร
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน งานธุรการ
งานสถานที่ งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบบริหารองค์กร การประสานส่งเสริม สนับ สนุน
และการอานวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริหารการศึกษาทุกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน
ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ครูผู้สอนในโรงเรียนสั งกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ตามกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. ขนาดโรงเรียน
2. ประสบการณ์ทางาน

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงาน
โรงเรียน ได้แก่
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ครู ผู้ สอนในการบริ ห ารงานโรงเรี ย นสั ง กั ด กลุ่ ม โรงเรี ย นองครั ก ษ์ พั ฒ นา ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์
การทางาน แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา ด้านการบริหารงานงบประมาณ จานวน 12 ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 7 ข้อ ด้าน
การบริหารงานวิชาการ 16 ข้อ ด้านการบริหารงานทั่วไป จานวน 19 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในภารกิจงาน
ของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มีขั้นตอนและวิธีการสร้างเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมี ส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ร่างแบบสอบถาม
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2. นาร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
3. นาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.80-1.00 สาหรับนาไปใช้จัดทา
แบบสอบถามจานวน 54 ข้อ
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของ ครอนบาช (Cronbach. 1990: 202-204) ด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูปได้ค่าจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.50-0.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียน
องครักษ์พัฒนา เพื่อขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยเดินทางไปโรงเรียนที่เป็นประชาการในการวิจัย และขอความอนุเคราะห์ครูที่เป็นกลุ่ม
ตั ว อย่ า งให้ ต อบแบบสอบถาม โดยผู้ วิ จั ย ได้ อ ธิ บ ายเหตุ ผลการท าวิ จั ย ตอบ และรอรั บ กลั บ คื น หลั ง จากผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ
ด้วยตนเอง
4. ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืนจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นครูผู้สอน แล้วจึงนามาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
5. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 109 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 และมีความสมบูรณ์
ทุกฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับ วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามขนาดโรงเรียน
และประสบการณ์การทางาน โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับ วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรีย นสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนาในภารกิจงานของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยการหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยเป็นรายข้อและรายด้าน
3. นาค่าเฉลี่ยมาแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2549: 153)
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1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 255: 34)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ () (ชูศรี วงศ์รัตนะ.
2551: 34)
2. สถิติ ที่ใช้ หาค่ าความเที่ย งตรงเชิงเนื้อ หา โดยหาค่าดั ชนีค วามสอดคล้ อง(Index of Item
Objective Congruence: IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547) ดังนี้
IOC =

R
N

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์การทางาน
(N = 109)
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
อันดับ
1. โรงเรียน
1.1 ขนาดเล็ก
36
33.03
2
1.2 ขนาดกลาง
42
38.53
1
1.3 ขนาดใหญ่
31
28.44
3
รวม
109
100
2. ประสบการณ์ทางาน
2.1 1-10 ปี
11
10.09
4
2.2 11-20 ปี
24
22.02
3
2.3 21-30 ปี
46
42.20
1
2.4 31-40 ปี
28
25.69
2
รวม
109
100
จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 33.03
โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 38.53 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.44 ด้านประสบการณ์ทางาน 11-20 ปี มีจานวน
ร้อยละ 22.02 ด้านประสบการณ์ทางาน 21-30 ปี มีจานวน ร้อยละ 42.20 และด้านประสบการณ์ทางาน 31-40 ปี มี
จานวน ร้อยละ 25.69
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียน
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวม



S.D.

4.43
4.44
4.48
4.42
4.44

0.71
0.69
0.68
0.71
0.70

ระดับการ
มีส่วนร่วม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
3
4
2
-

จากตาราง 2 พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสั งกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 4.44) เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป
สรุปผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา อาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนองครั กษ์พัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.44) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน สรุปได้ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.43) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อ 2 การจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อ 3
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา ข้อ 14 การวัดผลและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน และข้อ 16 การจัดทารายงานคุณภาพประจาปี สาหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัด
กลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 การจัดทาแผนงานงบประมาณประจาปี ข้อ 7 การจัดซื้อและจัดจ้างตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ข้ อ 9 การจั ด ท าทะเบี ย นวั สดุ ครุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง ทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และข้ อ 11 การควบคุ ม ดู แ ล
บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ สาหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.48) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 การส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยและดาเนินการทางวินัย และข้อ 7 การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสั งกัดกลุ่ม
โรงเรียนองครักษ์พัฒนา ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.42) เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 การบริการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน เช่นการรักษาพยาบาล
อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ข้อ 5 การดูและและใช้ประโยชน์อาคารเรียนและอาคารประกอบ ข้อ 7 การ
ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุกๆ ด้าน ข้อ 9 การประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนต่อชุมชน
และข้อ 12 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินั ย คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน สาหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก
อภิปรายผล
จากการวิจัยการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรี ยน กลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มีเจตนามุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบการกระจายอานาจตามเจตนาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ในกรอบภารกิจทั้ง 4 งาน ไปยังโรงเรียนโดยตรง โรงเรียนต้องดาเนินการปรับปรุงระบบการบริหารให้มี
เอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้โรงเรียนเกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เริ่มจากการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2545: 1) เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงเรียนที่ต้องดาเนินการ
ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือในการบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษา ทาให้บุคลากรทุกคนตระหนักและบทบาทจาก
ผู้ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชามาเป็นผู้ร่วมงาน ร่วมตัดสินใจ เป็นนักพัฒนาและนักปฏิบัติร่วมกับผู้บริหาร
และคณะกรรมการแต่ละโรงเรียนต้องมีผู้รับผิดชอบภาระในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใด หรือจะตั้งอยู่ ณ
ที่ใดก็ตาม สอดคล้องกับ ยรรยง แก่นสาร (2545) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งให้ครูเกิดขวัญและกาลังใจ เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งจะทาให้ผู้บริหารเป็นที่รักของครู จึงพยายามที่จะให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป แต่ละด้านสรุปได้ดังนี้
1.1 การบริหารวิชาการ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติรองรับและสนับสนุนการบริหารด้านการบริหารงานวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา บุคลากรที่เป็นตัวหลักในการ
ดาเนินการของโรงเรียน ได้แก่ ครูผู้สอน ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ
อีกทั้งการบริหารงานด้านวิชาการถือว่าเป็นภารกิจหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นหัวใจของแต่ละโรงเรียน
ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล จากทุ ก ฝ่ า ยมาร่ ว มตั ด สิ น ใจ จึ ง ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ ร่ ว มงานและใช้ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มา
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ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้งานบริหารงานวิชาการสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโรงเรียนมากที่สุด
งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครู ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆ
ในภารกิจงานเป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายของ ชัยวัฒน์ เรืองวาณิชยกุล (2550) ที่กล่าวว่า ครูต้องมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นจริงได้ เมื่อครูมีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเอื้อต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน จัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพที่เป็นจริงและนาไปใช้ในชีวิตจริง จัดหาแหล่งการเรียนที่หลากหลาย ทาให้ผู้เรียนสนใจ
ศึกษาและมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีความสุขจากการเรียนรู้และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านงานวิชาการอยู่ ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา การจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นภารกิจหลักของครูผู้สอนแต่ละคนที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ตามที่กฎหมาย
กาหนด ครูทุกคนต้องร่วมพิจารณานาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนามาจัดทาแผนและโครงการต่ างๆ แผนจึงเป็น
เครื่องมือที่มีความสาคัญยิ่งต่อการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ปราโมทย์ กิ่งแก้ว. 2544: 21) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2539) ที่กล่าวว่าแผนปฏิบัติการเป็นแผนที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจในการใช้ทรัพยากร
เพื่อทาให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของครูด้านการบริหารวิชาการด้านการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบได้อันดับต่าสุด ทั้งนี้เนื่องจากภาระงานหลักของครูผู้สอนคือ
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่รับผิดชอบในโรงเรียนซึ่งเป็นภาระที่หนักประกอบกับต้อ งรับผิดชอบงานพิเศษในกรอบ
ภารกิจ 4 งานของโรงเรียนอีกทาให้การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมีน้อย
1.2 การบริหารงบประมาณ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดทาแผนงบประมาณ
การควบคุม ดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ และจัดซื้อและจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจาก
งานด้านนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานผิดพลาดหรือละเลย
จะต้องได้รับโทษค่อนข้างรุนแรงและชัดเจนกว่างานด้านอื่น (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ .
2528) โรงเรียนทุกแห่งต้องดาเนินการให้ครบถ้วน ต้องใช้ครูรับผิดชอบในการดาเนินการโดยเฉพาะ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนจึงให้ความสาคัญกับงานด้านนี้เป็นพิเศษ ต้องดาเนินการตามมาตรฐานการจัดการทาง
การเงินทั้ง 7 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การคานวณต้นทุนของกิจกรรม จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
ทางการเงิน/การควบคุมงบประมาณ การจัดทาบัญชีพึงรับ -พึงจ่าย การบริหารสินทรัพย์ และการตรวจสอบภายใน
บริหารงานต้องยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทาให้ครูบางท่านเท่านั้นเข้ามาร่วมบริหารด้านการระดมทรัพยากรจาก
องค์กร หน่วยงานและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นด้านที่ครูผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด เนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานมีทรัพยากรที่จากัด ไม่สามารถรองรับการพัฒนาหน่วยงานตนเองได้อย่างเต็มที่และยังไม่สามารถแบ่งปัน
ให้หน่วยงานอื่นได้ มาก ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ กาหนดให้ มีการส่ง เสริมการ
ดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ฯ แหล่งข้อมูล และแหล่ง
การเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล องค์กรเอกชนมาใช้จัดการศึกษาแล้วก็ตาม แต่ในทาง
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ปฏิบัติยังติดอีกหลายประการ เช่น ด้านระเบียบ แนวปฏิบัติ การประสานงาน เป็นต้น ดังนั้นการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานอื่นมาให้โรงเรียนจึงยังมีเป็นจานวนน้อย
1.3 การบริหารงานบุคคล พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยและดาเนินการทางวินัย การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์ภาระงาน ประเมินความต้องการวางแผน
กรอบอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งบุคลากรของโรงเรียน และการให้ความเห็นชอบและเสนอการโอน ย้ายบุคลากร
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานบุคคลเป็นอานาจหน้าที่ตามกฎหมายตามลาดับขั้นการบริหาร บทบาทหน้าที่ สาคัญใน
ด้านนี้เป็นของผู้บริหารและฝ่ายบริหาร ทาให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในด้านนี้น้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุเทพ
ทรัพย์อาภรณ์ (2539) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับความท้อถอยของครูประถมศึกษา
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในการให้ความเห็นกรณีไปช่วยงานราชการ
ของบุคลาการในโรงเรียนเป็นด้านที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด เนื่องจากขอไปช่วยราชการเป็นสิทธิส่วนตัวของครูแต่ล ะ
คนและความเห็นชอบเป็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนไม่สามารถก้าวก่ายความคิดเห็นได้ เรื่องบางเรื่องถือเป็นความลับ
ผู้บริหารอาจใช้การตัดสินใจบริหารงานเพียงลาพังได้
1.4 การบริหารงานทั่วไป พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป 3 ลาดับแรก ได้แก่ การบริการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียน เช่น การรักษาพยาบาล อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนและการร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุ กๆ ด้าน ทั้งนี้เนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของครูแต่ละท่านที่ต้องงเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แต่ละโรงเรียนจึงต้องมีแนวปฏิบัติในเรื่อง
ของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ในการเรียนการสอนครูต้องสอดคล้องคุณธรรมจริยธรรม
ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีงามแก่นักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช ที่ว่าการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ดังนั้น จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้ครูต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ
มาก ประกอบกับโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นักเรียนก็เป็นสมาชิกในชุมชนกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นจึง
เปรียบเสมือนเป็นงานที่โรงเรียนต้องเข้าร่วมจัดด้วย ผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงชุมชนเพียงคนเดียวได้อย่างทั่วถึง ต้อง
อาศัยครูทุกคนลงไปสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ถนัด ต้องขอความร่วมมือจากครูเพื่อสื่อสารกับชุมชน จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารและคณะครูต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน จึงทาให้ความร่วมมือ ของ
ครูผู้สอนในด้านนี้อยู่ใน 3 อันดับแรกครูผู้สอนมีส่วนร่วมด้านการทา เก็บรักษา ยืมและทาลายหนังสือและเอกสารทาง
ราชการน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านนี้เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบที่กฎหมายกาหนดผู้ปฏิบัติต้องเป็น
ผู้มีความรู้และความเข้าใจขั้ นตอนการดาเนินงานอย่างถ่องแท้ ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าวนี้โดยตรงผู้บริหารเกรง
ความผิดพลาดจึงมักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด มักให้ครูบางท่านเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
2. ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 โดยครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีส่วนร่วมมากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลางและครูในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกัน ทั้งบุคลากร ทรัพยากร อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ย่อมส่งผลที่แตกต่างกันในโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่มี
บรรยากาศหลากหลาย มีบุคลากรที่แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีบุคลากรน้อย
มีผลดีต่อความสาคัญและยึดมั่นต่อกันสูงกว่า (เสรี หมื่นพล. 2552)
3. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยครูที่มีประสบการณ์การทางาน มากมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากกว่า
ครูที่มีประสบการณ์น้อย เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่ผู้บริหารต้องนามาใช้ในการ
เลือกทางเลือกที่ดีในการหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุล่วงตามเป้าหมาย ประสบการณ์การสอนของครูเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ เพราะระยะเวลารับราชการที่นาน จะสามารถนาประสบการณ์มาทาความเข้า ใจมองเห็นปัญหา
ได้ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริง ส่งผลให้ตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยาขึ้น (ไพโรจน์ มินสาคร. 2550)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
จากการวิจัยค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในเรื่องการจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบ และการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในเรื่ องการ
ระดมทรัพยากรจากองค์กร หน่วยงานและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการควบคุม ดูแล บารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ และการจัดบริการ สวัสดิการ และกองทุนการศึกษาในโรงเรียน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในเรื่องการให้ความเห็นกรณีไป
ช่วยราชการของบุคลากรในโรงเรียน และการให้ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการโอนย้ายบุคลากรในโรงเรียน
โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาการช่วยราชการอย่างโปร่งใส
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในเรื่องการทา เก็บรักษา ยืม
และทาลายหนังสือและเอกสารทางราชการ และการรับ ผ่อนผันและยกเว้นการเข้าเรียนของนักเรียนโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือและเอกสารทางราชการอย่างครอบคลุมและมีการออกระเบียบโรงเรียน
เอกสารอ้างอิง
ไพโรจน์ มินสาคร. (2550). ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
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NBUE143: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
THE PERSPECTIVES OF TEACHERS ON ACADEMIC ADMINISTRATION OF SECONDARY
SCHOOLS IN MUANG, SAKAEO
วาสนา เปรมประสงค์ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเทีย่ ง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จานวน
149 คน โดยการสุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 63 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล พบว่ า ความคิ ดเห็ นของครู ที่ มี ต่ อการบริ หารงานวิ ชาการของผู้ บริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.20, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประเมินผลการ
ดาเนินงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ตามลาดับ ส่วนอันดับสุดท้าย
คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นมัธยมศึกษาในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามประสบการณ์การสอน ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการวางแผนงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการประเมินผลการดาเนินงาน
วิชาการ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: งานวิชาการโรงเรียน, การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
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Abstract
This research aims to study and compare the perspectives of teachers on academic
administration of secondary schools in Muang, Sakaeo, that divided by gender and teaching experience.
149 teachers from secondary schools in Muang, Sakaeo, were selected by sampling technique of Krejcie
& Morgan (Krejcie; & Morgan. 1970: 608). Rating scale questionnaire was used to gather the academic
administration of secondary school information which is 63 items. The reliability value of this questionnaire
is .95. The information analysis techniques are percentage (%), average (  ), Standard Deviation (S.D.),
and t-test.
From the results:
1. Overall, the teachers’ perspectives on academic administration of secondary schools’
administrators in Muang, Sakaeo, is in the “Agree” level (  = 4.20, SD = 0.52). When considering in
each approaches, found that, all approaches are in the “Agree” level. The highest score is “Educational
evaluation”, “Educational guidance”, and “Academic development and encouragement”, respectively.
And the last one is “Educational administration”.
2. Overall, the teachers’ perspectives comparison on academic administration of
secondary schools in Muang, Sakaeo, divided by gender are not different. Besides, when considering in
each approaches, found that, mostly, there are not different perspectives; except in “Activity-based
learning”.
3. Overall, the teachers’ perspectives comparison on academic administration of
secondary schools in Muang, Sakaeo, divided by teaching experience are significantly different at .05,
which according with the assumption. Besides, when considering in each approaches, found that,
mostly, there are significantly different at .05; except in “Academic planning”, “Educational guidance”,
and “Educational evaluation”
Keywords: Academic schools, The Academic Administration
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนะนโยบายด้านการศึกษาและให้หลักในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และให้คนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาสามารถพัฒนา
คนได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเป็นการศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ ดีของสังคม โดยเป็นผู้มีความรู้และ
สามารถเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม สามารถดารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
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ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการบริหารวิชาการต้องปลูกฝังจิต สานึกที่ถูกต้อง
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ตลอดจนรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเน้นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากรทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โรงเรียนที่ได้มาตรฐานหรือมีคุณภาพในการจัดการศึกษามักได้รับการพิจารณาจากผลสั มฤทธิ์ทางด้าน
วิชาการเป็นสาคัญ การบริหารงานวิชาการจึงเป็นหัวใจสาคัญของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งในบรรดางานวิ ชาการ
และจัดการศึกษาในสถานศึกษา งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักที่สาคัญที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายวิชาการ ดังนี้
การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงารวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน การแนะแนวการศึกษา การประเมินผลการ
ดาเนินงานวิชาการ งานวิชาการทั้ง 7 ด้านนี้ จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมี
ความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลได้อย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 18)
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาสูงสุดของโรงเรียนต้องเป็น
บุคคลทีม่ ีคุณภาพเป็นผู้นาทางการศึกษา คือ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และให้ความสาคัญกับการบริหาร
งานวิชาการมากกว่างานอื่นๆ เน้นการพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยตรงกับนักเรียน มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนานั กเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สังคมไทยต้องการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนที่มีบทบาทสาคัญในการจัด
การศึกษาแก่เยาวชน โดยมีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีความรู้ พึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพร้อมที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุข แต่จากการดาเนินการด้านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เพราะการที่โรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิต
นักเรียนที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับสูง หรือการประกอบอาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามเพศและประสบการณ์การสอน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้ แ ก่ ครู ผู้ส อนในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในอ าเภอเมื อ งสระแก้ ว จั ง หวั ด สระแก้ ว
ปีการศึกษา 2559 จานวน 191 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากประชากร โดยการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 149 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของบุคคลต่อทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการ
ของผู้บริหาร โดยให้ครูแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
งานวิชาการ หมายถึง การดาเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน
นักเรียน การแนะแนวการศึกษา การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
ครู หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธ ยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
โรงเรีย นมั ธ ยมศึก ษา หมายถึง โรงเรีย นที่ เปิ ด ทาการสอนในระดั บมั ธยมศึก ษาตอนต้ น และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

1. สถานภาพทางเพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ประสบการณ์การสอนของครู
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
7 ด้าน ได้แก่
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน
6. การแนะแนวการศึกษา
7. การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
2. ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศและประสบการณ์การสอนเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา และด้านการประเมินผลการ
ดาเนินงานวิชาการ ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 นี้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 และแบบสอบถามของผู้วิจัยอื่นที่ได้
ทาไว้แล้ว จากนั้นวิเคราะห์รายละเอียดของแบบสอบถามทั้งด้านความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้
2. สร้างแบบทดสอบฉบับร่างแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
3. น าแบบสอบถามที่ ได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ แ ล้ ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยใช้เทคนิค IOC ตลอดจนความชัดเจนของภาษา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหานั้น
ซึ่งค่า IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้อง
4. ด้านค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ เป็นประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน หลังจากนั้น ได้นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของ คอนบาช (Cronbach.
1990: 202–204) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการในช่วงวันที่ 3 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 โดยผู้วิจัย
นาแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมื องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
จานวน 149 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแจกอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อของแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยเรียงจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตาม
แนวความคิดของ ลิเคิร์ท
2. นาคะแนนที่ได้มาหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถาม มาทาการลงรหัส (Coding) และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. ศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นรายข้อ รายด้านและรายรวม วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน
คะแนนเฉลีย่ (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมั ธยมศึกษาใน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามสถานภาพทางเพศ และประสบการณ์การสอน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที
(t-test)
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับและอันดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นมัธยมศึกษาในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอัน ดับความคิดเห็ นของครูที่มีต่อ การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมและรายด้าน
การบริหารงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
6. การแนะแนวการศึกษา

N = 149
S.D.

4.18
.59
4.16
.57
4.18
.57
4.22
.51
4.19
.55
4.23
.61

ระดับ
อันดับ
ความคิดเห็น
มาก
5
มาก
6
มาก
5
มาก
3
มาก
4
มาก
2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2810

24 มีนาคม 2560

ตาราง 1 (ต่อ)
N = 149
S.D.

4.26
.64
4.20
.52

การบริหารงานวิชาการ
7. การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
รวม

ระดับ
อันดับ
ความคิดเห็น
มาก
1
มาก
-

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจาก
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (  = 4.26) การแนะแนว
การศึกษา (  = 4.23) การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ (  = 4.22) ตามลาดับ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
การบริหารงานวิชาการ (  = 4.16)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามเพศ
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นมัธยมศึกษาในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างครูเพศชายกับครูเพศหญิง

การบริหารงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน
6. การแนะแนวการศึกษา
7. การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
รวม
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N = 149
ครูเพศชาย
ครูเพศหญิง
n = 82
n = 67
S.D.
S.D.


4.25
.65 4.09
.50
4.22
.62 4.09
.48
4.28
.58 4.06
.55
4.24
.55 4.19
.47

t

Sig

1.64
1.41
2.32*
.56

.102
.160
.022
.573

4.25
4.31
4.29
4.26

1.46
1.56
.59
1.51

.145
.120
.554
.132

.59
.62
.65
.56

4.12
4.15
4.22
4.13

.49
.60
.64
.46
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามประสบการณ์การสอน
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปี
ขึ้นไป

การบริหารงานวิชาการ

1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน
6. การแนะแนวการศึกษา
7. การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
รวม
* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N = 149
ประสบการณ์
ประสบการณ์
น้อยกว่า 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
n = 75
n = 74
S.D.
S.D.


4.25
.65 4.11
.53
4.25
.60 4.06
.52
4.28
.60 4.08
.53
4.32
.55 4.12
.45

t

Sig

1.43
2.06*
2.05*
2.40*

.153
.041
.042
.017

4.30
4.29
4.33
4.29

2.48*
1.06
1.41
2.01*

.014
.288
.159
.046

.58
.70
.70
.57

4.08
4.18
4.18
4.12

.50
.51
.57
.45

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามประสบการณ์การสอน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการวางแผน
งานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจาก
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา การ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ตามลาดับส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การบริหารงานวิชาการ เป็นงานหลักที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นหัวใจของการบริหารงานของสถานศึกษา เพราะเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจึงให้ความสาคัญและเป็นผู้นา
ทางวิชาการโดยการทางานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักคา (2559) ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิ ช าการของโรงเรี ย นในกลุ่ ม สหวิ ท ยาเขตทุ่ ง หิ น เทิ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42
ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิ อินทร์สุวรรณ
(2558) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 ผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
.05 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวิสัยทัศน์ และนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มีการประชุมชี้ แจง แนวทางการ
ปฏิบัติงานวิชาการ และได้รับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน จึงทาให้การดาเนินงานวิชาการมีความ
เป็นเอกภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการพัฒนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาอยู่
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนางานวิชาการอย่างสม่าเสมอ และผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสาคั ญกับการบริหารงาน
วิชาการเหมือนกัน โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลักที่สาคัญที่สุดของโรงเรียน จึงส่งผลให้ครูเพศชายและครูเพศ
หญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เรวัช บุญรอด (2550) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตาม
ทัศนะของครู ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ จันทไทย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอาเภอภูพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต 1 จาแนกตามเพศในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2813

24 มีนาคม 2560

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการวางแผนงานวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการประเมินผลการดาเนิน
งานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี ผ่านการศึกษา การ
ฝึกอบรม การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและได้ปฏิบัติง านร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนน้อย ส่วนครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ได้มีการศึกษา ฝึกอบรม
มีการพัฒนา มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นจานวนมาก จึงส่งผล
ให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรีพร โพธิ์ภักดี (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ
ต้องตา กวดนอก (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กลาง สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครู
ที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารแตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชาภา ฐปนสิทธางกูร (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อ การบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสังกัดของ จ.ภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลวิชาการอย่างเป็นระบบและควรมีการจัดทา
เอกสารคู่มือครู คู่มือนักเรียนอย่างพอเพียงและเป็นปัจจุบัน
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรจั ดให้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
วิชาการอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดหาสื่อ จัดทาสื่อ การเรียนการสอนที่หลากหลาย
ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีวิธีการจัดเก็บ บารุงรักษา สื่อการเรียนการสอน มีความสะดวกในการใช้สื่อการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเข้ากิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย
5. ด้านการวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน ควรมีการจัดทาคลังข้อสอบและมีการ
ดาเนินการวิเคราะห์ปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านการแนะแนวการศึกษา ครูทุกคนควรให้ความร่วมมือในการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน และระบบดูแลช่วยเหลือ
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7. ด้านการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงาน
วิชาการ และนาผลการวิเคราะห์มาปรับ ปรุงและพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ และควรมีการตรวจสอบผลการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการจัดทาแผนงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. ควรศึกษาและพั ฒนาระบบการบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในอ าเภอเมือ ง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ น อกโรงเรี ย นกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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NBUE144: ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวั ดตาขัน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
OPINIONS OF TEACHERS TOWARDS ACADEMIC ADMINISTRATION OF WAT TA KHAN
SCHOOL UNDER THE RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
เพ็ญพยอม ภูกะฐิน 1 ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
วัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ครูโรงเรียนวัดตาขัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 15 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ย วกับ ความคิด เห็ น ของครู ที่มีต่ อการบริ หารงานงานวิช าการของโรงเรี ยนวั ดตาขัน สัง กัดสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ ครูโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาระยอง เข ต 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) และหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85 ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ ความคิดเห็น มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละงาน พบว่า มีความคิดเห็นในการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 6 งาน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย
ดังนี้ 1) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (µ = 4.73,  = 0.46) 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (µ =
4.67,  = 0.49) 3) การวางแผนงานด้านวิชาการ (µ = 4.60,  = 0.51) 4) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (µ = 4.53,  = 0.52) 5) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน (µ = 4.53,  = 0.74) 6) การนิเทศการศึกษา (µ = 4.53,  = 0.52) และความคิดเห็นในการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 11 งาน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (µ = 4.47,  = 0.52) 2) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (µ =
4.47,  = 0.52) 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.74) 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.51) 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (µ
= 4.40,  = 0.83) 6) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (µ = 4.47,  = 0.52) 7) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
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สถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.63) 8) การแนะแนว (µ = 4.33,  = 0.82) 9) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (µ =
4.27,  = 0.70) 10) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (µ = 4.07,  =
0.70) และ 11) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (µ = 4.70,  = 0.48)
คาสาคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ความคิดเห็นของครู
Abstract
This research aimed to investigate the opinions of teachers towards academic administration of
Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The samples of the
research were 15teachers in Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area
Office 1. This research applied the questionnaires on the opinions of teachers towards academic
administration of Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1,
classifying by educational levels and work experiences. The research was conducted in the second
semester of the academic year of 2016 with 15 teachers in Wat Ta Khan School under the Rayong
Primary Educational Service Area Office 1. 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 0.85. 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 results of research showed that: Overall, the opinions of teachers towards academic
administration of Wat Ta Khan School under the Rayong Primary Educational Service Area Office 1 were
at a high level. Considering by items, there were six items at a highest level, arranged in descending
mean order as follows: 1) developing and promoting learning centers (µ = 4.73,  = 0.46), 2) developing
educational institute’s curriculum (µ = 4.67,  = 0.49), 3) academic planning (µ = 4.60,  = 0.51), 4)
developing or providing opinions to develop local curriculum (µ = 4.53,  = 0.52), 5) measuring,
evaluating, and transferring study results (µ = 4.53,  = 0.74), and 6)educational supervision (µ = 4.53,
 = 0.52), whereas there were 11 items at a high level, arranged in descending mean order as follows: 1)
collaborating academic development with other educational institutes and organizations (µ = 4.47,  =
0.52),2) developing and using educational technological media (µ = 4.47,  = 0.52), 3) learning
management in the educational institute (µ = 4.40,  = 0.74), 4) researching to develop institute’s
educational quality (µ = 4.40,  = 0.51), 5) developing the internal quality assurance system and the
education standards (µ = 4.40,  = 0.83), 6) academic promotion and support to people, families,
organizations, enterprises, and other institutes providing education (µ = 4.47,  = 0.52, 7) textbook
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selection for the educational institute (µ = 4.40,  = 0.63), 8) guidance (µ = 4.33,  = 0.82), 9) learning
process development (µ = 4.27,  = 0.70), 10) establishing academic regulations and practices of the
educational institute (µ = 4.07,  = 0.70), and 11) promoting academic strength in the community (µ =
4.70,  = 0.48).
Keywords: Academic Administration, Opinions of Teachers
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ได้กาหนดสาระสาคัญให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ ก ษาโดยตรง เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาเป็ นไป เพื่ อพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ที่ สมบู ร ณ์ เป็ น คนดี
มีความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) ดังนั้น การบริหารและการจัด
การศึกษาในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
สถานศึกษา กล่าวคือ ต้องทราบขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4 งาน คือ 1) การบริหาร
วิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป ซึ่งงานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญ
ในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวน การดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551: 3) การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
คือ การจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยงานด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้าน
การวั ด และประเมิ น ผล ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานด้ า นวิ ช าการ จะมี ขั้ น การวางแผนด้ า นวิ ช าการ ขั้ น การจั ด และ
ดาเนินการ และขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553: 7)
งานหลักของโรงเรียนคืองานวิชาการ บุคลากรจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา เนื่องจากประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการจะส่งผลต่อคุ ณภาพของนักเรียนโดยตรง ถ้าโรงเรียน
บริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนก็จะมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ถ้าโรงเรียนมีปัญหาใน
การบริหารงานวิชาการก็จะส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนด้อย ลงไปด้วยหรือไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ดังนั้นครูในโรงเรียนจะต้องสนใจและเอาใจใส่ในการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนอย่างเต็มที่ในการดาเนินการ
ตามนโยบายและเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดแก่นักเรียน (รุจิร์ ภู่สาระ. 2545: 51)
โรงเรียนวัดตาขัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนใน
ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานของโรงเรียนออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป มีการแบ่งขอบข่ายการ
บริหารงานออกเป็นงานต่างๆ โดยได้แต่งตั้งครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการสอน ซึ่งครูผู้สอนถือว่าเป็นสื่อกลางในการนา
หลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและถือว่าการบริหารงานวิชาการมีความสาคัญที่สุด ส่วนงานอื่นๆ
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นั้นจะเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา เพราะเป็นงานที่ส่งผลให้การศึกษาสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ หากการบริหารงานวิชาการด้อยประสิทธิภาพงานอื่นๆ จะด้อยประสิทธิภาพ
ไปด้วย การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้น จึงเป็นงานที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะเป็นหัวใจสาคัญของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ปัญหาที่โรงเรียนวัดตาขันพบใน
การบริหารงานวิชาการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระสาระ
ภาษาไทย และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (โรงเรียนวัดตาขัน. 2558: 47-53) ส่งผล
ให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ 5 ของกลุ่มเครือข่ายบ้านค่ายจากทั้งหมด 13 โรงเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูไม่หลากหลาย บุคลากรมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามวิชาเอก ครูยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้แก่ผู้เรียนตามลักษณะการเรี ยนรู้แนวใหม่ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้แก่
ผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่เป้าหมายหลักในการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นที่การแข่งขันทางด้านวิชาการ มากกว่า
การพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน ครูส่วนใหญ่ไม่ใช้สื่อในการสอน อีก
ทั้งสื่ อการสอนที่จ าเป็ นและสื่ อที่ ค รู ต้องการใช้ ไม่ มีใ นโรงเรียน ทุ ก ๆ ฝ่า ยในโรงเรีย น จะต้ องมี การจั ดระบบการ
บริหารงานวิชาการให้ดาเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลทาให้การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดตาขันในเครือข่ายอาเภอบ้านค่ายจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นวั ด ตาขั น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขันให้มีคุณภาพ ซึ่งผล
การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการ เจตนารมณ์ในการพัฒนาผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข
ตลอดไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มตี ่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ยครั้ง นี้ ได้ แก่ ครู โรงเรี ยนวั ดตาขัน สัง กั ดสานัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวนรวมทั้งสิ้น 15 คน
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 ระดับการศึกษา
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
2.1 การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ
2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.6 การวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2.8 การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
2.9 การนิเทศการศึกษา
2.10 การแนะแนว
2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
2.12 การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
2.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
2.14 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์ กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
2.15 การจัดทาระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
2.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
2.17 การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็นของครู หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่เกิดจากความรู้สึก เจตคติ และประสบการณ์
ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1
การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรม
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง
การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากสภาพปัญหา และความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่
ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนาความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง
ครอบครัว และชุมชนได้
การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม และจัดระเบียบ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ การทาแผนงานวิชาการ การวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษา การพั ฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน การศึกษา การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนา และ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึ กษา และการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็ม
แข็งทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็น การจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน จัดทาแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ มุ่งพั ฒนาห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสภาพแวดล้อม
จัดทาโครงสร้างหลักสูตร และสาระต่างๆ การนาหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ความสนใจความถนัดของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
การวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การกาหนดระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมให้ครูจัดทา
แผนการวัดผล ประเมินผลแต่ละรายวิชา แล้วดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน จัดให้มีการเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ และประสานความร่วมมือในการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรื อการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่น
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การสารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชนเพื่อทา
การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา องค์กร ครอบครัว และบุคคลในชุมชน
เพื่อพัฒนา และใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
การนิเทศการศึกษา หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้คาแนะนา ปรับปรุง พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความตระหนักให้แก่ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
การแนะแนว หมายถึง การจัดระบบ และการดาเนินการแนะแนวทางวิชาการและอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากความร่วมมือของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการติดตาม ประเมินผลการแนะแนวกับ
สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ การจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ จัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษา และดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
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การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการ
จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี
การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็น การสารวจความต้องการของการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน โดยการให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด
และเทคนิค ตลอดจนทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพของชีวิตประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่ นโดยการให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มในกิจกรรมทางวิ ชาการของสถานศึ กษา มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น หมายถึง การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น เป็นการช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการระหว่าง
สถานศึกษา และองค์กรอื่นตลอดจนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งวิทยากรจากภายนอก และภู มิปัญญา
ท้องถิ่น และให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่า วสารกับแหล่งงานวิชาการในที่อื่น ๆ
ตลอดจนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริม และพัฒนางานวิชาการให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน
การสอน
การส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุ คคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึก ษา หมายถึ ง การส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นงานวิช าการแก่ บุค คล ครอบครัว องค์ กร หน่ว ยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เป็น การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ในจัด
การศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ
การจัดทาระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิช าการของสถานศึกษา หมายถึง การจัดทา
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเป็น การส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดทา
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ตรวจสอบร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติ นาไปสู่การ
ปฏิบัติ ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาหมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ จัดหาหนังสือเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการ
สอน การแต่งตังคณะกรรมการหาหนังสือเรียนและเอกสารอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณา
คุณภาพของหนังสือเรียน
การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เป็นการศึกษา วิเคราะห์การใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของครู ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี
ครู หมายถึง ข้าราชการครู ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้สอน หรือดารงตาแหน่งตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 ของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2823

24 มีนาคม 2560

ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ระยะเวลาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู
จาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) น้อยกว่า 10 ปี และ 2) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. สูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการทางาน
1. น้อยกว่า 10 ปี
2. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดตาขัน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์
ทุกฉบับ จานวน 15 ฉบับ
2. นาแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส
3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1
4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 โดยหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
เป็นรายข้อแล้วนาเสนอโดยรูปตารางประกอบการบรรยาย
5. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
2. หาค่าสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ
3. หาค่าความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการสังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
µ
ระดับ

1. มีการพัฒนาหรือการดาเนินการเกีย่ วกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น
4.53
0.52 มากที่สุด
2. มีการวางแผนงานด้านวิชาการ
4.60
0.51 มากที่สุด
3. มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.40
0.74
มาก
4. มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4.67
0.49 มากที่สุด
5. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4.27
0.70
มาก
6. มีการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
4.53
0.74 มากที่สุด
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
4.40
0.51
มาก
8. มีการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู้
4.73
0.46 มากที่สุด
9. มีการนิเทศการศึกษา
4.53
0.52 มากที่สุด
10. มีการแนะแนว
4.33
0.82
มาก
11. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
4.40
0.83
มาก
12. มีการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ
4.07
0.80
มาก
13. มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น
4.47
0.52
มาก
14. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4.40
0.63
มาก
15. มีการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา
4.07
0.70
มาก
16. มีการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
4.40
0.63
มาก
17. มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.47
0.52
มาก
รวม
4.43
0.62
มาก
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็ นว่ามีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
แต่ละงาน พบว่า มีความคิดเห็นในการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 6 งาน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1)
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (µ = 4.73,  = 0.46) 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (µ = 4.67,

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2825

24 มีนาคม 2560

 = 0.49) 3) การวางแผนงานด้านวิชาการ (µ = 4.60,  = 0.51) 4) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (µ = 4.53,  = 0.52) 5) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน (µ = 4.53,  = 0.74) 6) การนิเทศการศึกษา (µ = 4.53,  = 0.52) และความคิดเห็นในการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมาก 11 งาน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น (µ = 4.47,  = 0.52) 2) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (µ = 4.47,  =
0.52) 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.74) 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา (µ = 4.40,  = 0.51) 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (µ = 4.40,
σ = 0.83) 6) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (µ = 4.47,  = 0.52) 7) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (µ = 4.40,
 = 0.63) 8) การแนะแนว (µ = 4.33,  = 0.82) 9) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (µ = 4.27,  = 0.70) 10) การ
จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (µ = 4.07,  = 0.70) และ 11) การส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (µ = 4.70,  = 0.48)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด รองลงมาคือ ประสบการณ์
ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดตาขัน อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1พบประเด็นที่น่าสนใจควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 มีความคิดเห็นว่ามีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละงาน พบว่า มีความ
คิดเห็นในการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 6 งาน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การวางแผนงานด้านวิชาการ 4) การพัฒนาหรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 5) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน และ 6) การนิเทศการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ มะลิสา บุญด้วยลาน (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ สานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ สานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
ใน 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้และด้านการวัด ผล
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ประเมินผลการเรียนรู้ส่วนด้านการนิเทศการสอนมีค่าเฉลี่ยต่าสุดนอกจากนั้น เพชรา ชาญฟั่น (2556) ได้ทาการวิจัย
เรื่องความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอาเภอพรหมพิราม 6 จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์สอน 10 ปี ขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเห็น
อันดับที่ 1 คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันดับที่ 2 คือ ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ อันดับที่ 3 คือ
ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามลาดับ และ สมปอง เส็งดอนไพร (2555) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามลาดับ ส่วนด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดตาขัน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
1. สถานศึกษาควรควรจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทาการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรส่งเสริมให้ครูสามารถผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพด้วยตนเอง
ผลิต และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มมาตรการใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาคีเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการสนั บสนุนการผลิต พัฒนา และจัดหา
สื่อเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยการประเมินใช้หลักสูตรในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
2. ควรวิจัยสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ของผู้บริหารสถานศึกษา
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เขต 1.
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NBUE145: ความคิด เห็นของครูและบุ คลากรเกี่ ยวกั บ การบริหารจั ดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
OPINION OF TEACHERS AND STAFFS ON THE CONFLICT MANAGEMENT OF EXECUTIVES
IN SCHOOL CLUSTER 46(8) UNDER NONG CHOK DISTRICT OFFICE IN BANGKOK
ชุติภาดา เทพนวล *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศและประสบการณ์การทางาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จานวน
103 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี
และมอร์แกนในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่า IOC แต่ละข้ออยู่ใน
ระหว่าง 0.6-1.0 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .72 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ
Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
จะทาการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยพบว่า
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความคิ ดเห็ นของครู และบุ คลากรที่ มี ต่ อการบริ หารความขั ดแย้ งในโรงเรี ยนเครื อข่ ายที่ 46(8)
สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูแ ละบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการเอาชนะ วิธีการประนีประนอม และวิธีการยอมให้ไม่แตกต่างกัน แต่ใน
วิธีการร่วมมือและวิธีการหลีกเลี่ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
3. ความคิ ดเห็ นของครู และบุ คลากรที่ มี ต่ อการบริ หารความขั ดแย้ งในโรงเรี ย นเครื อข่ ายที่ 46(8)
สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การบริหารจัดการความขัดแย้ง
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the opinion of teachers and staffs on the
conflict management of executives in school cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok,
and 2) compare the opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives in school
cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok with different sex and working experience. The
research samples were 140 teachers and staffs working for the school cluster 46(8) under Nong Chok
District Office in Bangkok selected by using Simple Random Sampling method. The sample size was set
by using the table of Krejcie and Morgan. The tool for data collection was the questionnaire with IOC
value during 0.6-1.0 and reliability value 0.72. The data were analyzed by using percentage, mean, Standard
Deviation, t-test, and one way Analysis of Variance, paired-difference test of Scheffé’s method.
The results of study were as follows:
1. The opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives in school
cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok was at a medium level both in overall and in
each aspect.
2. The opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives on conflict
management in school cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok with different sex was
not different in overall. When considering in each aspect found that overcoming, compromise and granting
was not different, but cooperation and avoiding was different with statistical significance at .05 level.
3. The opinion of teachers and staffs on the conflict management of executives in school
cluster 46(8) under Nong Chok District Office in Bangkok with different experience was not different both
in overall and in each aspect.
Keywords: Conflict Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสังคมมีความหลากหลายในความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใน
ระดับและความรุนแรงที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระบวนการโลกาภิวัฒน์ที่ทาให้โลกเป็นสังคมไร้พรมแดน
ความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของ
บุคคล ในชีวิตเราได้รับฟังข่าวสารต่างๆ ทางสื่อมากมาย ข่าวสารในปัจจุบันจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปทั้งระบบ
ราชการที่กาลังดาเนินการโดยรัฐบาล การศึกษาก็กาลังมีการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการดาเนินงานของ
รัฐบาล การปฏิรูปนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ให้ตามยุคตามกระแสสังคมโลก
ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศชาติ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทาให้การบริหารและการศึกษาประสบความสาเร็จและเป็ นไปตามแนวทางที่พึง
ประสงค์ หากผู้บริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผู้นาย่อมจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การจะทางานใดๆ ที่จะประสบผลสาเร็จหรือล้มเหลว ปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ง
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คือ ตัวผู้นาของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญในการบริหารสถานศึกษานั้น คือ
ความขัดแย้งภายในองค์กร ในการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การทราบถึงสาเหตุ
หรือแหล่งที่มาของโอกาสในการเกิ ดความขัดแย้ง เพื่อที่จะหาแนวทางในการรับมือและจัดการกับความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากปัญหาดังกล่าว ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่สามารถทาเป็น
ไม่สนใจหรือละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นได้โดยไม่จัดการแก้ไข การบริหารความขัดแย้ง
เป็นภารกิจที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ผู้บริหารจาเป็นต้องดาเนินการในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะต้องทางานกับใครก็ตาม ผู้บริหารต้องมีทักษะการจัดการความขัดแย้งซึ่งมีความสาคัญต่อ
ผลการปฏิบัติงาน นักทฤษฏีองค์การได้ศกึ ษาวิจัยปัญหาเรื่อง ความขัดแย้งในหน่วยงานหรือนักการศึกษาได้นาศาสตร์
ในเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ด้วยเหตุว่าหากสามารถควบคุมสาเหตุความขัดแย้ง และจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ จะทาให้การทางานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของความขัดแย้งและประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี
สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่หลีกหนีไม่พ้นความขัดแย้ง เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานมากมาย ซึ่งในโรงเรียนประกอบไปด้วยบุ คลากรหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต้องทางานร่วมกัน เมื่อบุคคลจานวนมากมาปฏิบัติงานร่วมกันย่อมเกิดปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล
นาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติ ทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่เพียงพอ
ความขัดแย้งจาการพิจารณาความดีความชอบ หรือวิธีการในการทางาน เป็นต้น
ดังนั้น จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งยังนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และอบรมผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศและประสบการณ์
การทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้น โดยมีอารมณ์ประสบการณ์และสภาพแวดล้อม
ในขณะนั้นเป็นพื้นฐานการแสดงออก
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ความขัดแย้ง หมายถึง สภาวการณ์ที่บุคคลหรือสถานการณ์ที่แตกต่างที่บุคคล 2 คน หรือมากกว่า
มีความคิดเห็น การรับรู้ ค่านิยมเจตคติ เป้าหมายไม่ตรงกัน ไม่สามารถตกลงกันไว้ และมีผลทาให้เกิดการขัดขวาง กีดกัน
หรือหักล้างกันเพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายบรรลุถึงเป้าหมายได้
การบริหารจัดการความขัดแย้ง หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ให้ความขัดแย้งในองค์การ ลดความรุนแรงลง
หรือหมดสิ้นไปจากองค์กร รวมถึงการประสานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการลงรอยกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้มี
ความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ผู้บริหาสถานศึกษาต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
การจัดการความขัดแย้งตามกรอบความคิดของ โธมัส และคิลแมนน์ (Thomas; & Kilmann) แบ่งออกเป็น 5 วิธี ดังนี้
1. วิธีการเอาชนะ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้ง โดยยึดหลักให้ผู้อื่น
ดาเนินการตามระเบียบ วิธีการ และคาสั่งที่ผู้บริหารคิดเสนอเท่านั้น ใช้อานาจสั่งการตามที่มีอยู่ โดยไม่ให้มีการโต้แย้ง
และไม่สนใจความต้องการและความคาดหวังของผู้อื่น
2. วิธีการร่วมมือ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้งอย่างเปิดเผยโดยตกลง
ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อหาแนวทางความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น
3. วิธีการประนีประนอม หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้ง โดยเมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นผู้บริหารใช้ทางสายกลาง ใช้วิธีผ่อนปรนเข้าหากัน คานึกถึงผลประโยชน์และความพึ่งพอใจทั้งสองฝ่าย
แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายใด แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรมและเหตุผลเพื่อให้เป็นที่พอใจ
ทั้งสองฝ่าย พยายามปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเจรจาต่อรอง รักษาระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจากัด
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและลดความรุนแรงลง
4. วิธีการหลีกเลี่ยง หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้งโดยยอมรับว่าปัญหา
แต่มีความคิดเห็นว่าขัดแย้งนั้น เป็นเรื่องเล็กน้อยจึงเพิกเฉยกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่เกี่ยวข้อง ไม่โต้แย้งโดยเชื่อว่า
ความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
5. วิธีการยอมให้ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ต้องการให้กระทบ
ต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นการเอาใจผู้อื่น เป็นผู้เสียสละปล่อยให้ผู้อื่นดาเนินการไปตามที่เขาชอบแม้ตนเอง
จะไม่เห็นด้วยก็ตาม เป็นพฤติกรรมตรงข้ามกับการเอาชนะ
ครู หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
บุคลากร หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) หมายถึง โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง โรงเรียนวัดลาต้อยติ่ง โรงเรียนสุเหร่าลาแขก
โรงเรียนคลองสอง โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม สานักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10-15 ปี
2.3 มากกว่า 15 ปี

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความขัดแย้ง มี 5 วิธี ดังนี้
1. วิธีการเอาชนะ
2. วิธีการร่วมมือ
3. วิธีการประนีประนอม
4. วิธีการหลีกเลี่ยง
5. วิธีการยอมให้
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง โรงเรียนวัดลาต้อยติ่ง โรงเรียนสุ เหร่าลาแขก โรงเรียน
คลองสอง โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง และโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 140 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
จานวน 103 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกนในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เพศ ได้แก่ ชาย หญิง
1.2 ประสบการณ์การทางาน
2. ตัวแปรตาม ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิธีการเอาชนะ วิธีการร่วมมือ วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเลี่ยง และวิธีการยอมให้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อมาสร้างเครื่องมือ
2. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงาน เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
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3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยนาแบบสอบถามของ
มยุรี สนิทกุล (2557) มาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ แล้วนาฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
สารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อวิธีการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert โดยกาหนดคะแนน 5 ระดับ
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแต่ละข้อคาถามเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00
2. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้กับครูและ
บุคลากร โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) (Try-out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72
4. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนั งสือจาก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปขอความร่ วมมือจากผู้อานวยการสถานศึกษา
เครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมา จานวน 103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความถูกต้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก ใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)
4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) จาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่า t-test แบบ (Independent)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) จาแนกตามประสบการณ์การทางาน วิเคราะห์โดยค่า One Way Analysis of Variance ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนาค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Post hoc Comparison)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ค่า t-test แบบ (Independent)
5. ค่าเอฟ (F test)
ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและ
รายข้อ ดังนี้
ตาราง 1 วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. วิธีการเอาชนะ
2. วิธีการร่วมมือ
3. วิธีการประนีประนอม
4. วิธีการหลีกเลี่ยง
5. วิธีการยอมให้
รวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพศชาย
S.D.
X
2.84 0.75
3.30 0.67
3.34 0.77
2.99 0.89
3.21 0.70
3.14 0.38

เพศหญิง
S.D.
X
2.81 0.74
3.78 0.53
3.56 0.73
2.63 0.73
3.41 0.61
3.24 0.33

t

Sig

0.21
-3.62**
-1.22
2.04*
-1.36
-1.24*

.84
.00
.22
.04
.18
.22
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จากตาราง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการเอาชนะ
วิธีการประนีประนอม และวิธีการยอมให้ไม่แตกต่างกัน แต่ในวิธีการร่วมมือและวิธีการหลีกเลี่ยง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางาน
ตาราง 2 วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. วิธีการเอาชนะ
2. วิธีการร่วมมือ
3. วิธีการประนีประนอม
4. วิธีการหลีกเลี่ยง
5. วิธีการยอมให้
รวม

ประสบการณ์การทางาน
0-10 ปี 10-15 ปี มากกว่า 15 ปี
X

2.91
3.71
3.72
2.71
3.46
3.30

X

2.87
3.63
3.24
2.72
3.25
3.14

X

2.63
3.65
3.56
2.70
3.38
3.18

F

Sig

1.36
0.16
4.08
0.01
1.07
2.19

.26
.86
.06
.99
.35
.12

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อไม่พบความแตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วิธีการร่วมมือ ( X = 3.66, S.D. = 0.60) วิธีการ
ประนีประนอม ( X = 3.51, S.D. = 0.74) และวิธีการยอมให้ ( X = 3.36, S.D. = 0.64) ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน
เครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า มีครูและ
บุคลากรมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการเอาชนะ วิธีการประนีประนอม
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และวิธีการยอมให้ ไม่แตกต่างกัน แต่ในวิธีการร่วมมือและวิธีการหลีกเลี่ยง มีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรี ยน
เครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อไม่พบความแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ย วกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจควรนามา
อภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนเครือข่ายที่
46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารพยายามประสานความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อทาให้เกิดประโยชน์
ต่องาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สยุมพร ธาวิพัฒน์ (2550: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี พบว่า การจัดการความขัดแย้ง อยู่ในระดับ
ปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สโรชิน โคตรโสภา (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า การบริหารความขัดแย้งตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ วิธีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิธีการ
ร่วมมือ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก วิธีที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ วิธีการรวมมือ ซึ่งอภิปรายในแต่ละวิธี ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการส่งเสริมความสามัคคีในองค์กรและการทางานเป็นหมู่คณะ มีการประสานความร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อทาให้เกิดประโยชน์ต่องาน ผู้บริหารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ทาให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการร่วมมือในการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก
วิธีที่ 1 วิธีการเอาชนะ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารใช้อานาจที่มีอยู่เพื่อยุติความขัดแย้ง ผู้บริหารโน้มน้าวชักจูงให้คนอื่นเชื่อว่าการตัดสินใจของตนเองถูกต้อง
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ผู้บริหารใช้อานาจบริหารโดยบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติตามและยอมรับในความคิดเห็นของ
ตนเอง ทาให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งวิธี การเอาชนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาภรณ์ พึ่งอารมณ์ (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า การ
บริหารความขัดแย้ง วิธีการเอาชนะ อยู่ในระดับปานกลาง
วิธีที่ 2 วิธีการร่วมมือ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารพยายามประสานความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายเพื่อทาให้เกิดประโยชน์ต่องาน ผู้บริหารรับ
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสรุปนามาใช้เป็นแนวทาง และผู้บริหารให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันขจัดปัญหา
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ทาให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งวิธีการร่วมมือของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาภรณ์ พึ่งอารมณ์ (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตจตุจักร
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กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ อริศรา โยศรีคุณ (2556: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารใช้วิธีการ
บริหารจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา วิธีการร่วมมือ อยู่ในระดับมาก
วิธีที่ 3 วิธีการประนีประนอม โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารพยายามหาทางสายกลางในการปัญหา มีการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับได้ และ
ผู้บริหารพยายามหาทางประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทาให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้ง
วิธีการประนีประนอมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพิธ สุวรรณสิงห์ (2550: 74)
ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี และงานวิจัย
ของ สโรชิน โคตรโสภา (2551: บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ผู้บริหารใช้วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา
วิธีการประนีประนอม อยู่ในระดับมาก
วิธีที่ 4 หลีกเลี่ยง โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่นาไปสู่ความขัดแย้ง ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในเหตุการณ์ที่เป็น
ความขัดแย้ง และใช้วิธีการปล่อยให้เวลาผ่านไปเพื่อลดข้อขัดแย้งภายในโรงเรียนทาให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารความขัดแย้งวิธีการหลีกเลี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทักษิณ ภูบัวเพชร (2554: 124) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และงานวิจัยของ วิภาภรณ์ พึ่งอารมณ์ (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารมีการบริหารการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา วิธีการหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง
วิธีที่ 5 วิธีการยอมให้ โดยภาพรวมและรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งผู้บริหารพยายามจะไม่ทาร้ายจิตใจหรือความรู้สึกของคนอื่น ผู้บริหารพยายามที่
จะถนอมน้าใจบุคคลอื่น เพื่อรักษาสัมพันธภาพไว้ และผู้บริหารพยายามทาให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและได้ในสิ่งที่
ต้องการเกือบทุกครั้งทาให้ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งด้านการยอมให้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษิณ ภูบัวเพชร (2554: 124) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และงานวิจัยของ
วิภาภรณ์ พึ่งอารมณ์ (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารมีการบริหารจัดการความขัดแย้ง วิธีด้าน
การยอมให้ อยู่ในระดับปานกลาง
2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการความขัดแย้ง โดยภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเอาชนะ ด้าน
การประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้ ไม่แตกต่างกัน แต่ในวิธีการร่วมมือและวิธีการหลีเลี่ยง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริหารใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา โยศรีคุณ (2556) การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
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3. ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายที่ 46(8) สานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การ
ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการความขัดแย้งของครูและบุคลากร โดยภาพรวมและรายข้อไม่พบ
ความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหารพยายามหาทางสายกลางในการปัญหาความขัดแย้งและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณัฏฐนันท์ ธรรมวัฒน์ (2553) การศึกษาพฤติกรรมการจัดความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. วิธีการเอาชนะ ผู้บริหารควรลดการใช้วิ ธีการบังคับให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดเห็นของตนเอง
ลดการเอาตามความคิดตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา
2. วิธีการร่วมมือ ผู้บริหารควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและไม่ควรนาผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
มาร่วมในการแก้ปัญหา เพราะอาจจะทาให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น
3. วิธีการประนีประนอม ผู้บริหารควรจะยอมประนีประนอมในบางประเด็นเพื่อที่จะได้ลดความขัดแย้ง
แต่ต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องของปัญหาด้วย
4. วิธีการหลีกเลี่ยง ผู้บริหารควรเห็นถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และควรเข้ามาแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในยุติลง ไม่ควรให้บุคคลอื่นมาแก้ปัญหาความขัดแย้งแทน
5. วิธีการยอมให้ ผู้บริหารควรใช้วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อให้ปัญหายุติลง
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ใดอี ก บ้ า งที่ ส่ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ ห ารความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในแต่ละด้าน
2. ควรศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งในลักษณะกรณีศึกษา หรือทาวิจัยเชิงคุณภาพ สถานศึกษา
ที่ประสบความสาเร็จในสถานการณ์ต่างๆ
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NBUE147: การศึกษาความสามารถการเล่นอังกะลุง ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัด
บางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์
THE ABILITY TO PLAY THE ANGKLUNG OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
WADBANGSAGA SCHOOL (ROMPRACHANUKUL) SAMUT SONGKHRAM BY DAVIES’
INSTRUCTIONAL MODEL OF PSYCHOMOTOR DOMAIN
กิตติภัทร ทัศนบรรจง *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถการเล่นอังกะลุงเพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของ
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
การเล่นอังกะลุงของนั กเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ซึ่งด้วย
จานวนนักเรียนของโรงเรียนมีจานวนน้อย จึงจาเป็นจะต้องนานักเรียนของโรงเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด มาเล่นอังกะลุง ดังนั้น
นักเรียนที่มีอยู่ที่จะนามาบรรเลงอังกะลุงจึงมีทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานในการบรรเลงดนตรี ซึ่งการบรรเลงดนตรีไทย
ทุกประเภท รวมถึงการเล่นอังกะลุง จาเป็นจะต้องใช้ทักษะปฏิบัติที่เป็นทักษะเฉพาะและต้องมีการฝึก ซึ่งที่ผ่า นมา
การเล่นอังกะลุงของนักเรียนจะต้องใช้นักเรียนในการเล่น 32 คน จึงจาเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
เพราะไม่สามารถเลือกนักเรียนได้จาเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ยังไม่สามารถมีความจาของโน้ตเพลงได้ดีเหมือนพี่ๆ ขาดสมาธิ จึงทาให้เวลาออกทาการแสดงส่วนใหญ่จะล่ม และ
นักเรียนก็ขาดความมั่นใจและไม่อยากเล่นอังกะลุงหลายๆ ครั้งที่บรรเลงไม่ประสบความสาเร็จ ในการบรรเลงอังกะลุง
จึงต้องหาวิธีการเรียนการสอนที่ดีกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงศึกษา แนวคิดของเดวีส์ ที่กล่าวไว้ว่าการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า
ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จานวนมากการฝึกให้ผู้เรียนสามารถทาทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อน แล้ว
ค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น และนาแนวคิดและทฤษฏีการเรียนการสอนดังกล่าวมาพัฒนาการเล่นอังกะลุงของนักเรียน
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง และ
แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลโดยหาค่าความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษา และ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 และใช้
แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล
ผลการวิจัยพบว่า
1. เมื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีการเรียนการสอนแบบเดวีส์ ผลการศึกษาคะแนนปฏิบัติ
ก่อนและหลังเรียน การเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อม
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ประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.50 และหลังจากจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีเดวีส์ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง และแบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล และ
ประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.63 เป็นคะแนนเฉลี่ยที่ต่างกัน และอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ช่วง
คะแนนรวม 10-12 คะแนน
2. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนปฏิบัติจากตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง การ
เล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ พบว่า ผลการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ความสามารถการเล่นอังกะลุง
Abstract
The purpose of this research was to study the ability of the three-tiered preludes of the threetiered preludes of the elementary school students at Wadbangsaka (Raomprachanukul) School, Samut
Songkhram Province. And to compare the ability of anatomy of pre-school and post-primary students in
Prathom 2 to grade 6 of Wadbangsaka (Raomprachanukul) School, Samut Songkhram Primary Education
Office. 36 samples were sampled by a specific selection. Is a grade 2-6 student with a small number of
students. It is therefore necessary to bring the students of all available schools. Come and play Therefore,
the students who will be playing Ankhalung are both fundamentally and without foundation in music. All
kinds of Thai music. Include play angels. It is necessary to use specific skill skills and to practice. The
past The students' interludes play the role of 32 students, so it is necessary to use the students from
grade 2-6 because they can not choose students. Secondary school can not remember the music as well
as the lack of concentration, so most of the time, most of the performances will be crashes. And the
students are lack of confidence and do not want to play the interludes many times played unsuccessfully.
In anatthal So I need to find a better teaching method. The researcher studied. Davies concept That said,
the skill development is that. Most skills consist of a number of sub-skills, allowing the learner to do those
minor skills first, and then linking them together is a big skill that will help them to succeed quickly and quickly.
The instruction of the model is 5 steps and bring the concept and theory of teaching. The development of
anatthal play of the students at Wadbangsaka (Raomprachanukul) School was conducted by using the
learning plan of the students in primary and secondary education of Prathomsuksa 2 through Prathomsuksa 6
students by theoretical learning. 8 sets of planes, 1 hourly plan and a personal observation and evaluation
record form, with the appropriate value. Language accuracy And content validity Calculate the IOC, the
consistency index higher than 0.5, and use the individual observation and evaluation logs.
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The revealed finding that;
1. Teaching along the theory of teaching Davies studies the practice before and after
school. Playing angklung Overture she visited three classes of elementary school students.
Wadbangsaka (Raomprachanukul) School, Samutsongkhram province increased pretest and posttest
mean score was 8.50 on average score of 10.63 points was the difference. And is in line with the overall
score 10-12 points.
2. Compared to the pre and post test scores before and after learning found that after
leaning through the Davies’ instructional model of Psychomotor domain the students had higher score
than before leaning at .01 level of significance.
Keywords: Angklung Ability
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสาร ซึ่งเป็นยุคที่ไร้พรมแดน สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์ รวมทั้งประเทศไทยสามารถสื่อสารสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอนาคตมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปอีกมากมาย ทาให้ต้องมีการปรับแบบแผน ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น กระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้ตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนพัฒนาเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้คนไทยพึ่งพาตนเองได้ การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประชากรของชาติใดมีพื้นฐานการศึกษาสูงย่อมสามารถพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านได้
อย่างรวดเร็ว เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน และยังให้มนุษย์
มีความรู้ความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน ทั้งยังประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในสังคมปัจจุบันนับได้ว่าโลกเรามีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแถบภาคกลางในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้รู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นว่าผู้เรียนขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเทคนิคการเป่าขลุ่ยก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องดนตรีที่ใช้ ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อจะได้หาทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาในศาสตร์สาขานี้ให้เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจาวันและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทาให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงความสาคัญ
ของดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ มรดก อันล้าค่าที่ชนชาติอื่นหาเสมอเหมือนได้ยาก การสอนดนตรีเป็นกิจกรรมที่สาคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการศึกษา เพราะทาให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนาน ชื่นชม และเห็นความสาคัญของการเรียนดนตรี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออก ทั้งในด้านการ
ร้องเพลง การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวร่างกายในลีลาจังหวะต่างๆ (หน่วยศึกษานิเทศก์. 2534: 287) การสอนดนตรี
ถึงแม้จะส่งเสริมด้านการพัฒนาแต่ความรู้และทักษะ ก็ยังมีความจาเป็นต่อการเรียนการสอน เพราะดนตรีต้องอาศัย
ทักษะพื้นฐาน เพื่อนาแสดงออกในทางที่ถูกต้องจึงควรใช้การปฏิบัติให้มากที่สุด (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิก าร.
2522: 117)
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เดวีส์ (Davies. 1971: 50-56) ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จานวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถทาทักษะ ย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยง
ต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี
ทั้งหมด 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทา ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการกระทาที่ต้องการให้
ผู้เรียนทาได้ในภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ทักษะหรือการกระทาที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น
จะต้องเป็นการกระทาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรให้คาแนะนาแก่ผู้เรียน
ในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสาคัญที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสังเกต 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระทาหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรจะแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อยๆ
หรือแบ่งสิ่งที่กระทาออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทาตามไปทีละส่วนอย่างช้าๆ
3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด
ผู้สอนควรให้คาชี้แนะและช่วยแก้ไขจนผู้เรียนทาได้ เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจนทาได้ ทาเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว
ผู้สอนอาจแนะนาเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทางานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทาได้ประณีตสวยงามขึ้น ทาได้
รวดเร็วขึ้น ทาได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อ
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติ
หลายๆ ครั้งจนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างที่ชานาญ
จากประเด็นปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนได้พบเจอปัญหา คือ ที่โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชา
นุกูล) มีนักเรียนทั้งหมด 42 คน และซึ่งด้วยจานวนนักเรียนของโรงเรียนมีจานวนน้อย จึงจาเป็นจะต้องนานักเรียนของ
โรงเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด มาเล่นอังกะลุง ดังนั้น นักเรียนที่มีอยู่ที่จะนามาบรรเลงอังกะลุงจึงมีทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มี
พื้นฐานในการบรรเลงดนตรี ซึ่งการบรรเลงดนตรีไทยทุกประเภท รวมถึงการเล่นอังกะลุง จาเป็นจะต้องใช้ทักษะปฏิบัติ
ที่เป็นทักษะเฉพาะและต้องมีการฝึก ซึ่งที่ผ่านมา การเล่นอังกะลุงของนักเรียนจะต้องใช้นักเรียนในการเล่น 32 คน
จึงจาเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพราะไม่สามารถเลือกนักเรียนได้จาเป็นต้องใช้นักเรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยังไม่สามารถมีความจาของโน้ตเพลงได้ดีเหมือนพี่ ๆ ขาด
สมาธิ จึงทาให้เวลาออกทาการแสดงส่วนใหญ่จะล่ม และนักเรียนก็ขาดความมั่นใจและไม่อยากเล่นอังกะลุงหลายๆ ครั้ง
ที่บรรเลงไม่ประสบความสาเร็จ ในการบรรเลงอังกะลุง จึงต้องหาวิธีการเรียนการสอนที่ดีกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิด
ของเดวีส์ ที่กล่าวไว้ว่าการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จานวนมาก การฝึก
ให้ผู้เรียนสามารถทาทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ผลสาเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมีทั้งหมด 5 ขั้น และนาแนวคิดและทฤษฏีการเรียน
การสอนดังกล่าว มาพัฒนาการเล่นอังกะลุงของนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเล่นอังกะลุงของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ว่าผลจากการ
ใช้การเรียนการสอนตามโดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
อังกะลุง หมายถึง เครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง ทาจากไม้ เล่นด้วยการเขย่าให้เกิดเสียง นับเป็นเครื่องดนตรี
ประเภทตี ใช้ในการทากิจกรรมที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
ผลการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเล่นอังกะลุงของนักเรียน ซึ่งผ่านการใช้แนวคิดทฤษฏีเดวีส์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และนามาใช้ในการเรียนการสอน
ความสามารถในการเล่นอังกะลุงของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินจากความสามารถ
ในการเขย่าอังกะลุงของนักเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสอนตามทฤษฏีเดวีส์
การปฏิรูปการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทา
ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผเู้ รียนปฏิบัติทักษะย่อย
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธกี าร
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ

ความสามารถในการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรง
นางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัด
สมุทรสงคราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก
(ล้ อ มประชานุ กู ล ) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม จ านวน 42 คน เน้ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2-6
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
จานวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพราะเป็นนักเรียนที่มีพื้นฐาน
ทางดนตรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
2. แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล
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ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
2. แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล
การสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) เกี่ยวกับวิชาอังกะลุง
เพื่อนาไปจัดทาแผนการเรียนการสอน
2. สร้างแผนการเรียนการสอนวิชาดนตรี เรื่องอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ จานวน 8 แผน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการทางดนตรี
เรื่อง การบรรเลงอังกะลุงเพลง โหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น
3. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนาแผนการเรียนการสอนวิชาอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเดวีส์ จานวน 8 แผน ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เตรียมสอบ
ความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตามคาเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00
4. นาแผนการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5. นาแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ปรับปรุงเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสม
6. นาแผนการสอนไปใช้วิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ในการทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ One Group
Pretest-Posttest Design (ภัทรา นิคมมานนท์. 2540: 151) คือ รูปแบบการใช้แบบสังเกตและประเมิน ผลพฤติกรรม
รายบุคคลก่อนเรียน ก่อนการนาแผนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ มาใช้ในการสอน และการใช้แบบ
สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลหลังเรียน เมื่อครบตามกาหนดการสอนแล้ว
2. ลักษณะแบบแผนการศึกษานี้ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสามารถ
การเล่นอังกะลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์
จานวน 8 แผน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการทางดนตรี เรื่อง การบรรเลงอังกะลุงเพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น โดย
วัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) และวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) ซึ่งกลุ่มทดลองมีเพียง 1 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 36 คน โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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คะแนนเต็ม (12)
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง

สรุปผลการวิจัย
ตาราง 1 คะแนนการปฏิบัติการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก
(ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์
คนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

ก่อนเรียน
(Pre-Test)
5
5
5
4
5
6
6
6
4
4
4
6
5
5
5
4
5
6
6
6

หลังเรียน
(Post-Test)
11
9
10
8
11
12
11
9
9
12
11
12
11
9
9
9
12
11
12
9

ผลต่าง
(D)
6
4
5
4
6
6
5
3
5
8
7
6
6
4
4
5
7
5
6
3

ผลต่างยกกาลังสอง
(D)2
36
16
25
16
36
36
25
9
25
64
49
36
36
16
16
25
49
25
36
9
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ตาราง 1 (ต่อ)
คนที่
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
X

ก่อนเรียน
(Pre-Test)
4
4
5
5
5
4
5
6
6
6
4
4
6
6
4
4

หลังเรียน
(Post-Test)
9
12
11
12
11
12
9
9
12
11
12
11
12
11
12
11

ผลต่าง
(D)
5
8
6
7
6
8
4
3
6
5
8
7
6
5
8
7

ผลต่างยกกาลังสอง
(D)2
25
64
36
49
36
64
16
9
36
25
64
49
36
25
64
49

X = 306

X = 383

D = 204

D2 = 41,616

X = 8.5

X = 10.63

D = 5.66

D = 32.11

2

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนการปฏิบัติก ารเล่น อังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อ น 3 ชั้น ของนั กเรีย น
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฏีเดวีส์ และหลังการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ ต่างกัน ซึ่งก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.50 และหลัง
เรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.63 เป็นคะแนนเฉลี่ยที่ต่างกัน
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ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบหลังเรียน การเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์
เกณฑ์ตดั สินของ
กระทรวงศึกษาฯ
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64

คะแนนเต็ม
(12)
10-12
8-9
6-7
4-5
2-3

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง

จานวน
(คน)
25
11
-

ร้อยละ

X

S.D.

69.44
30.55
-

11.44
8.90
-

.58
.30
-

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนทั้งหมด มีจานวน 36 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 และระดับดี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการปฏิบัติการเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน
3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน การเล่นอังกะลุง เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีเดวีส์
จานวน (n)
ก่อนเรียน
36
หลังเรียน
36
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Mean
5.0000
10.6667

Std. Deviation
0.82808
1.28730

t
36.23

Sig.
.000
.000

จากตาราง 2 พบว่ า คะแนนการปฏิ บั ติ ก ารเล่ น อั ง กะลุ ง เพลงโหมโรงนางเยื้ อ น 3 ชั้ น ของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฏีเดวีส์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล
จากการทดลอง เมื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีเดวีส์ พบว่า ความสามารถในการเล่นอังกะลุง
เพลงโหมโรงนางเยื้อน 3 ชั้น ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม
อยู่ในช่วงคะแนนรวม 10-12 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลในครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 ที่ว่าเมื่อจัด
การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีเดวีส์ แล้วนักเรียนสามารถการเล่นอังกะลุงอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ ที่มีการสาธิตทักษะหรือการกระทาให้ผู้เรียนได้ดูเป็นขั้นตอนในแต่ละทักษะย่อย
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติทักษะย่อยที่เน้นเทคนิควิธีการแล้วจึงค่อยนาทักษะย่อยแต่ละส่วนมาเชื่อมโยงกันให้เป็นทักษะใน
ส่วนรวม และทาให้เกิดทักษะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเดวีส์ (Davies. 1971: 50-56) ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จานวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถทา
ทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จได้ดีและเร็วขึ้น
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศวรรณธร วงษ์ประดิษฐ์ (2557: บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์
สัมผัส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะ
การพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ และ 2) เปรียบเทียบ
ทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้และแบบทดสอบวัดทักษะการพิมพ์สัมผัส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดของเดวีส์ นักเรียนมีทักษะการพิมพ์สัมผัสที่ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว อยู่ในระดับดี และมีการปฏิบัติ
การพิมพ์สัมผัสได้ถูกวิธี ในระดับดีถึงดีมาก และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนควรแตกทักษะใหญ่ให้เป็นทักษะย่อยๆ จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยไปสู่ทักษะใหญ่
2. ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์และฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถ
ปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชานาญ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีเดวีส์ กับรูปแบบการสอน
วิธีอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาอื่นๆ เช่น คหกรรม หรือราไทย เป็นต้น
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NBUE148: ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครู โรงเรียน
บ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
A STUDY OF TEACHERS’ OPINIONS ON THE FACTORS AFFECTING MORALE OF THE
TEACHERS IN BANMABTAPUT SCHOOL, AMPHUR MUANG, RAYONG PROVIENCE
กุสมุ า ใจทน 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาเพชร ภูริปริญญา 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
กาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ครู
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จานวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = .48) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุด คือ ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน (  = 3.78, S.D. = .61) รองลงมา ด้านความมั่นคงของงาน (  = 3.73, S.D. = .59) และน้อยที่สุด คือ
ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล (  = 3.62, S.D. = .36)
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และระหว่างระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, ครู, ขวัญกาลังใจ
Abstract
The purposes of this research were to study and compare the opinion about the factors
affecting morale level of the teachers in Banmabtaput school Amphur Muang Rayong province. The
sample subjects were 96 teachers in Banmaptaphut school. The questionnaires were used as the tool of
data collection. The reliability of questionnaire values was 0.96. The data was analyzed via descriptive
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statistics which are frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and analysis of variance t-test was
used to study the difference between in dependent variables and dependent variable.
The finding revealed that;
1. The opinion about the factors affecting morale level of the teacher in Banmabtaput
school Amphur Muang Rayong province 1 were related high level (  = 3.69, S.D.=.48) by three variable
factors were the progress in the work (  = 3.78, S.D. = .61), security of work (  = 3.73, S.D.=.59) and
finance and benefits, in the order from highest to lowest (  =3.62, S.D.=.36).
2. Gender and education level had influence on the teachers’ opinion at .05 level of
significance
Keywords: Opinion, teacher, the morale
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกัน
ทางานด้วยความสาเร็จ สามัคคี มีความพึงพอใจโดยแต่ละบุคคล มีความมุ่งมั่นถึงวัตถุประสงค์อย่างแรงกล้า และมี
ความพยายามที่จะธารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกัน และมีความมุ่งหวังที่จะทาให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการที่องค์กรได้สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้เกิดขึ้น กาลังใจที่ดีจึง
เป็นสิ่งสาคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง เพราะขวัญและกาลังใจดีย่อมก่อให้เกิ ดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ขวัญ
กาลังใจจึงเป็นหัวใจของการบริ หารงาน องค์การใดที่มีบุ คคลที มีขวัญก าลังใจดีก็ย่อ มสามารถสร้ างผลงานที่ มี
คุณภาพให้กับหน่วยงานได้ ขวัญและกาลังใจยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทาให้บุคลากรมีระเบียบวินัยยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาขององค์การ มีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ มี
ความคิดริเริ่มที่พัฒนากิจการงานให้ดีขึ้น มีความเชื่อมั่น และภักดีต่อองค์การและจะทาให้องค์การมีความเข้มแข็ง
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได้ ดังนั้น เรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรทุกแห่ง
ต่างมีวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไป ขวัญและกาลังใจจะนาไปสู่กฎของพฤติกรรมที่จะกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวัญและกาลังใจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ปฏิบัติและองค์กรด้วย ดังนั้น ขวัญและกาลังใจจะเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งที่กาหนดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้ได้ทราบข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนามา
ปรับปรุงและนาไปสู่แนวทางในการบารุงขวัญ และวางแผนปรับปรุงคุณภาพการทางานของบุคลากรต่อไป (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์. 2547: 111)
ขวัญและกาลังใจเป็นสภาวะจิตใจ หรือความรู้สึกของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกต่อสภาพ แวดล้อม
หรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอันเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจและทาให้เกิดกาลังใจที่จะที่จะร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ เช่น ถ้าบุคคลมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานดีย่อมส่ง ผลต่อผลผลิต
และความสาเร็จของงาน แต่ถ้าบุคคลมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานที่ไม่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อความสาเร็จใน
การทางานในแง่ที่ผลงานออกมาไม่ดี การทางานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือการปฏิบัติงานล้มเหลวได้
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียน
บ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยองที่ได้นาไปสู่การปรับปรุงหรือจัดระบบงานบุคลากรให้มีความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีตัวนักเรียน ต่อประเทศชาติ สังคมและประชาชนโดยรวมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยจาแนกตามเพศและระดับการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน
ได้รับรู้ ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจ หมายถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสภาวะของจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติซึ่งมีผลต่อตั้งความใจในการปฏิบัติงานของครูโ รงเรียนบ้านมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอ
เมือง จัง หวัด ระยอง ซึ่ งจะเป็น ตัวบ่ งชี้ให้ เห็น ถึงความตั้งใจและทาให้เกิ ดกาลั งใจที่จะร่วมกันทางานให้ป ระสบ
ความสาเร็จประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคงของงาน 2) ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 3)ความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน 4) ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน 5) ด้านการเงินและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล และ 6) ด้านการนิเทศงาน
ด้านความมั่นคงของงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ต่อหน่วยงานมีความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน ความยั่งยืนในอาชีพรวมถึงความมั่นคงขององค์ กร
ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง ความเจริญตามแนวทางในเรื่องของตาแหน่ง
บาเหน็จ และการเลื่อนยศ
ด้านความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน หมายถึง ความพอใจในชื่อสียงที่มีปรากฏการต่อประชาชน
และส่วนราชการอื่นๆ
ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆ ใน
การทางาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางานเช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงในการทางาน รวมถึง
ลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ต้องเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สัดส่วน
ปริมาณงานและจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องมีความเหมาะสมกัน
ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล (Salary) หมายถึง รายได้ประจาเดือนรวมทั้งเงินบาเหน็จ เงิน
ล่วงหน้า เบี้ยเลี้ยง เงินประจาตาแหน่ง
ด้านการนิเทศงาน หมายถึง กระบวนการติดต่อตามผลงาน ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติเสนอแนะ อบรม
สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการนิเทศสนใจในการที่ตนรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานภายในขอบเขตของตนเองได้ดีขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุดอาเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหน้าที่จัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า
ระดับการพัฒนา และความครอบคลุมครบถ้วนของคุณภาพการศึกษาโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคงของงาน 2) ด้านความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 3) ความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน 4) ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน 5) ด้าน
การเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล และ 6) ด้านการนิเทศงาน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่องศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครู
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
กาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย 6 ด้าน คือ
1. ด้านความมั่นคงของงาน
2. ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3. ความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน
4. ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน
5. ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล
6. ด้านการนิเทศงาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง จาแนกตามเพศมีความแตกต่างกัน
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง จาแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง จานวน 125 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน และครู จานวน 124 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan แล้วใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก โดยมีวิธีคือ เขียนชื่อ
ของประชากรลงในฉลากให้ครบ จากนั้นนาใส่กล่อง แล้วจับฉลากที่คละกันนั้นตามจานวนที่ต้องการ ได้กลุ่มตัวอย่าง
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ครูของโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 96
คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
กาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
เพื่อให้ ได้ข้อมู ลสภาพปัจจุบั นของครูของโรงเรี ยนบ้านมาบตาพุด ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือ ง
จังหวัดระยอง ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิ ดเห็น ของครูที่มีต่อ ปัจจัย ที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครู
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จานวน 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ความพอใจในชื่อเสียงของหน่วยงาน ด้านลักษณะและสถานภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล และด้านการนิเทศงาน ว่ามีระดับความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้า น
มาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้า ตารา เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นแนวในการสร้างเครื่องมือ
2. นาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เพื่อแก้ไขปรับปรุง
4. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ์ (Face Validity) ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของประเด็นหรือด้านกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนด
ไว้ (lndex of ltem-Objective Congruence: IOC) แล้วนาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีที่สอดคล้อง
ระหว่างประเด็นหรือด้านกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item-objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มี
ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งตั้ ง แต่ 0.80 ขึ้ น ไป พร้ อ มทั้ ง แก้ ไขปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามที่ คั ด เลื อ กไว้ ต ามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณา
6. นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการเก็บข้อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 20 คน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมาบตาพุด
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
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3. แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วนาไปดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น
นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยทดสอบที t-test กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยทดสอบที
t-test กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นาข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มาสรุปแล้วนาเสนอเป็นเป็นรายด้านและนาเสนอเป็นราย
ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อโดยใช้สูตร IOC (Index of Item
Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทุกข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของ ครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)
2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 96 คน จาแนกตามเพศ เป็น เพศหญิง จานวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ
53.2 และเพศชาย จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน
85 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = .48) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มากที่สุดคือด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
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งาน (  = 3.78, S.D. = .61) รองลงมาด้านความมั่นคงของงาน (  = 3.73, S.D. = .59) และน้อยที่สุด คือ ด้าน
การเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล (  = 3.62, S.D. = .36)
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้ านมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.1 ตามตัวแปรเพศ
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ของเพศชายมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.64 (S.D. = .36) และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.60 (S.D. = .46) ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ .05 ดังนั้น เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของ
ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ของระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.66 (S.D. = .46) และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.80 (S.D. = .46) พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ t-test โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ .05 ดังนั้น ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้าน
มาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง พบว่า
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน โดย
เรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มากที่สุด คือ ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รองลงมา
ด้านความมั่นคงของงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านการเงินและผลประโยชน์เกื้อกูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง มีขวัญกาลังใจดีเป็นอย่างมาก
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตตา ยุติ (2548: 55) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอีทธิพลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงาน บริษัท พูนทรัพย์แคน จากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน ด้าน
ลักษณะของงานที่ ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากต่อปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน และสอดคล้องกับ
กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2547: 68) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษัท โกรเฮ่
สยาม จากัดผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จากัด มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ในด้านเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านภาพแวดล้อมใน การทางาน ด้าน
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นโยบายและการบริหาร ด้านความยุติธรรมในการทางาน ด้านผลตอบแทน หรือรายได้ และด้านโอกาสก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงานประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมทุกด้าน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยองโดยจาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัย ที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง
จัง หวัด ระยอง ระหว่ างเพศชายกับ เพศหญิ ง มี ค วามคิ ดเห็ น แตกต่ างกั น อย่ า งมีนั ย สาคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ . 05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรู้สึกนึกคิดของความเป็นเพศชายและเพศหญิง ย่อมมี
ความคิดเห็นต่อขวัญกาลังใจในการของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ไ ม่เหมือนกันจึงไม่
ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้อง กับผลงานวิจัยของ
จุลยุทธ พันธ์ออน (2550: 44-45) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ในจังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษาและรายได้
ที่แตกต่างกัน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันและสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพย์ประภา ทองสี
(2551) ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี การศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างทีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง ระหว่างระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเพราะวุฒิการศึกษาย่อมมีความ
คิดเห็นต่อขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ไ ม่เหมือนกันจึงไม่ส่งผลต่อขวัญ
กาลังใจขวัญกาลังใจของครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุกานดา สู่หนองบัว (2553: 50) ได้ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน มีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน และ วุฒิชาติ เลือนสุคันธ์ (2542) ได้ศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของตารวจตระเวนชายแดน
ชั้นประทวนและพลตารวจ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจตาม
ปัจจัย อายุ สภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และลักษณะของงาน พบว่า ตารวจ
ตระเวนชายแดนชั้นประทวน และพลตารวจ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ที่มีอายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้บริหารควรที่จะสร้างแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับด้านเวลาที่ควรมีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม รวมไปถึงการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมลงตัวในการทางาน ควรสร้างขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานให้เพิ่ม
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มากขึ้น ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์กรและต้องการอยู่กบั องค์กรนานๆ รวมทั้งจะยังเป็นการ
ลดการขาดงาน การลาออกเพื่อไปหางานที่ดีกว่าและการไม่ตั้งใจทางานด้วย
2. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรมี ก ารฝึ ก เรื่ อ งการใช้ กิ ริ ย ามารยาทในการต้ อ นรั บ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทางานร่วมกันได้
3. ด้านความมั่นคงและโอกาสบุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความสามารถในวิชาชีพ
ของตนอย่างเป็นระบบ
4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสามัคคีสามารถทางานร่วมกันได้อย่างดีมีบรรยากาศใน
การทางานเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยที่จะทาวิจัยครั้งต่ อไป ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับขวัญ
และกาลังใจของบุคลากร เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความเครียดในการทางาน พฤติกรรมของผู้บริหาร
ปัจจัยการทางาน เพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงปัจจัยนั้นๆ ให้สอดคล้องกับการทางานอันที่จะก่อให้เกิดขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากร
2. ผู้วิจัยที่จะทาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการสร้างขวัญกาลังใจด้วยหลักคุณธรรมเพื่อให้ครูและ
บุคคลากรพัฒนาตนเองในด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษา การเพิ่มประสบการณ์ การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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NBUE149: ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้ง
ศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
PARENT’S SATISFACTION ON INCLUSIVE EDUCATION MANAGEMENT OF WAT
CHAENG SIRISAMPHAN SCHOOL (SAKOL UTHIT CLUB) UNDER THE NONTHABURI
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
จิรัฏฐิติกาล อันทรินทร์ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วิธี
การศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ )
จานวน 186 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และด้านพฤติกรรมของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาแบบสอบถามไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลอง จานวน 30
คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาพบว่า โรงเรียนจัดให้มีครู
การศึกษาพิเศษและครูปกติทางานประสานกัน ร่วมมือกันอย่างดี และมีการอบรมครูปกติให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แต่ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งซึ่งจานวนน้อยไม่พอใจกับการเรียนรวมแบบเต็มเวลา
(Full Integration) และต้องการให้บุตรธิดาของตนเรียนในชั้นพิเศษ สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ( X = 3.72, S.D. = 0.65) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ( X = 3.81, S.D. = 0.63) และด้านพฤติกรรมของนักเรียน ( X = 3.85, S.D. = 0.61)
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เรียงลาดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ 1) จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษให้เพียงพอ 2) จัดการเรียนรวมทั้งแบบเต็มเวลา และแบบบางเวลา 3)
การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น 4) การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 5) ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กเรียนรวมไปพร้อมๆ กัน
คาสาคัญ: การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม, ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
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Abstract
This study aims to investigate the parents’ satisfaction on inclusive education management of
Wat Chaeng Sirisamphan School (Sakol Uthit Club) under Nonthaburi Primary Education Service Area
Office 1. Samples are 186 parents whose child studies in Wat Chaeng Sirisamphan School (Sakol Uthit
Club) by using a satisfaction test questionnaire about satisfaction on education management, satisfaction
on student’s performance result, and satisfaction on students’ behavior. The questionnaire was tried out
with 30 people from the testing group in order to find Alpha Coefficient according to Cronbach. Reliability
of parents on the three dimensions of satisfaction is 0.91.
Research results reveal that:
1. Parents’ satisfaction on the inclusive education management of Wat Chaeng
Sirisamphan School (Sakol Uthit Club) in overall is in high level ( X = 3.79, S.D. = 0.59). After
consideration, it is sound that the school arranges extra education for teachers and there is a good
cooperation among teachers. In addition, there are also trainings provided to the teacher to have them
understand the nature of those children who need special cares. Anyhow, there are some on the parents
who do not satisfy with the full integration program and would like to have their children study in a special
class provided for children with special needs.
2. Parents’ satisfaction on the inclusive education management of Wat Chaeng
Sirisamphan School (Sakol Uthit Club) in all three dimensions of satisfaction is in high level. This is to say
satisfaction on the education management is ( X = 3.72, S.D. = 0.65), satisfaction on students’
performance result is ( X = 3.81, S.D. = 0.63) and satisfaction on students’ behavior is ( X = 3.85, S.D. =
0.61).
3. Problems, obstacles and solutions or guidelines for the inclusive education
management described in descending order as 1) Provide sufficient special education to teachers 2)
Organize inclusive classes both full time and part time 3) to have a flexible education 4) Provide
education that promotes mutual support and 5) Promotes children's emotional, social, and intellectual
development together at the same time.
Keywords: Inclusive Education, Parent’s satisfaction.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองให้ความหวังสูงสุดเพื่อให้ทาหน้าที่ในการให้ความรู้ รวมถึงการอบรม
บ่มนิสัยให้ลูกหลานของตนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเพื่อการเป็นคนดีของสังคม การจัดการศึกษา
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องจัดให้กับบุคคลในสังคม ซึ่งบุคคลในสังคมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย
และสติปัญญา โดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการพิเศษนั้นสถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาโดยเท่าเทียมกันกับคนปกติ
เช่นเดียวกับที่หมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในเรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง
ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (กรม
วิชาการ. 2545: 12) ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน สถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับนักเรียน
ที่มีปัญหาในการเรียนรู้เหล่านี้ การบริหารการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเกิด
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งถือเป็นการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีประเด็นสาคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ต้องเตรียมเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษให้พร้อมที่จะเข้าเรียนรวมได้ ซึ่งหมายความว่าเด็กจะต้องมีพัฒนาการเท่าเทียม
กับเด็กปกติทั่วไปทุกประการจึงจะได้รับโอกาสเข้าเรียนรวม ประเด็นที่ 2 โรงเรียนและชั้นเรียนปกติทั่วไปไม่จาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินโรงเรียนเพียงแต่จัดบริการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งมีมุมมอง
ด้านการจัดการเรียนรวมอยู่ว่า หากโรงเรียนใดที่ผู้บริหารและครูเข้าใจ เด็กก็จะได้รับโอกาสให้เข้าเรียนรวมและได้รับการ
สนับสนุน แต่หากโรงเรียนใดที่ผู้บริหารและครูไม่เข้าใจ เด็กก็จะขาดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ได้สูงสุด ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนรวม และจุดอ่อนตรงที่โรงเรียนแทบ
จะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลย เช่นนี้โดยถือว่าปัญหาอยู่ที่เด็กไม่ใช่ที่โรงเรียน ได้มีกลุ่มนักการศึกษาที่ได้ศึกษาและ
สนับสนุนสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคน โดยถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่จะต้องได้รับ
การปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ จึงได้เกิดมีปรัชญาและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวใหม่ เรียกว่า
การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) มีการหลักการว่า เด็กเลือกโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเลือกรับเด็กเหมือน
อย่างเช่นการเรียนร่วม และเด็กทุกคนควรมีสิทธิจะเรียนรวมกันโดยทางโรงเรียนและครูจะต้องเป็นผู้ปรับสภาพแวดล้อม
หลักสูตร การประเมินผล วัตถุประสงค์ ฯลฯ เพื่อครูและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของนักเรียนทุกคนและเฉพาะบุคคลได้ (ฉวีวรรณ โยคิน. 2553: 13)
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยพบว่าในปีการศึกษา 2558 นั้น มีจานวนนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 356 คน และพบจานวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
จานวนหนึ่งที่ถูกจัดให้ได้รับการศึกษาแบบเรียนรวมรวมกับเด็กปกติทั่วไป
จากข้อมูลและผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในการส่งบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาจะต้อ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ปกครอง
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัด
แจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้วิจัย เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความสาเร็จให้มากที่สุด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
นิยามศัพท์เฉพาะ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไม่อาจพัฒนาความสามารถได้เท่าที่ควร จากการเรียนการสอน
ตามปกติ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ จาเป็นต้องจัดการศึกษาพิเศษ
ให้เหมาะกับลักษณะและความต้องการของเด็ก และได้รับการเข้าเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ)
นักเรียนปกติ หมายถึง นักเรียนทั่วไปที่ไม่มีความพิการที่เรียนรวมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
การเรียนรวม หมายถึง การจัดการบริหาร สนับสนุน ส่งเสริมครูและผู้บริหารในโรงเรียนปกติให้การจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนปกติโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นปกติหรือเด็กคนใดเป็นเด็กพิเศษ
ไม่คานึงถึงความรุนแรงในสภาพความพิการ มีการจัดเตรียมโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสาหรับเด็กพิเศษ
อย่างเหมาะสม ให้เด็กพิเศษได้เข้าเรียนรวมในชั้นเรียนวิชาการและกิจกรรมพิเศษเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการทา
กิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ สนับสนุนให้นักเรียนพิการ ได้มีเพื่อนผู้ช่วยหรือเพื่อนคู่หูเช่นเดียวกับเด็กปกติ
จัดให้นักเรียนพิการได้รับการศึกษาในชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป สอนและแนะนาให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับใน
ความแตกต่าง และให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะและอบรมสั่งสอนเด็กอย่างใกล้ชิดที่บ้านโดยอาจจะบิดา
มารดา ญาติ หรือผู้ที่บิดามารดาวางใจฝากบุตรธิดามาอยู่ด้วย มีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
ผู้ปกครองในด้านการจัดศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) โดยการวัดจากการ
ตอบแบบสอบถาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้ มุ่งศึก ษาความพึงพอใจของผู้ ปกครองต่ อการจัด การศึกษาแบบเรีย นรวมของโรงเรีย น
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าจากแนวทางเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ใน 3 ด้าน ต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และด้านพฤติกรรมของนักเรียน ดังภาพประกอบ
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. อายุ
2.1 ต่ากว่า 18 ปี
2.2 18-35 ปี
2.3 ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3สูงกว่าปริญญาตรี

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสร
สากลอุทิศ) ใน 3 ด้าน
1. ด้านการจัดการศึกษา
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. ด้านพฤติกรรมของนักเรียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากล
อุทิศ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในระดับมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนตามลาดับ
ต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาประชากรที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากล
อุทิศ) จังหวัดนนทบุรี ในปีการศึกษา 2558 จานวน 356 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสร
สากลอุทิศ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
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(Sample Size) โดยใช้ตาราเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 186 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
แบบจับฉลากไม่ใส่คืน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาแบบ
เรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ปกครองได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง และสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทั้ง 3 ด้าน
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ พร้อมรับ
คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ จานวน 5 ท่าน
5. นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะไปให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อขอคา
เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องและเหมาะสม
6. ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคคล จานวน
30 คน
7. นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach.
1970: 202) หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
8. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จากแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้ว และนาไปใช้เก็บข้อมูล
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. น าหนั ง สื อ เสนอต่ อ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นวั ด แจ้ ง ศิ ริ สั ม พั น ธ์ (สโมสรสากลอุ ทิ ศ ) สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
ด้วยตนเอง
3. ผู้ศึกษานัดรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 186 คน ภายใน 2 สัปดาห์ โดยการ
นัดไปรับแบบสอบถามจนครบจานวน
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4. ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 186 ฉบับ ได้กลับคืนมา เป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
100
5. ผู้ศึกษานาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติจากคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดแจ้งศิริ
สัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วนาเสนอ
ในรูปตารางพร้อมบรรยายประกอบ
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ ) วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรูปตาราง
พร้อมคาอธิบาย โดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ปกครองเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เลือกใช้สถิติตามข้อมูลที่วิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้อง
กับการทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. ค่าความถี่ (Frequency)
2. ร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย ( X )
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.59) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมของนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และด้านการจัดการศึกษา
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริ สัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังต่อไปนี้
1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
1.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนจัดให้มีครูการศึกษาพิเศษและครูปกติทางานประสานกัน มีความร่วมมือกันอย่างดี และมีการอบรมครูปกติ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดการเรียนรวมในภาพรวมนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบลเดอร์ วิลเลียม (Bender William)
ได้ศึกษาทัศนคติของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อการเรียนรวมในชั้นเรียนในรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจในโครงการเรียนรวมที่จัดให้ ซึ่งเป็นโครงการเรียนรวมระหว่างเด็กพิการและเด็กปกติ
แต่ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งซึ่งจานวนน้อยไม่พอใจกับการเรียนรวมแบบเต็มเวลา (Full Integration) และต้องการให้
บุตรธิดาของตนเรียนในชั้นพิเศษ สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ผู้วิจัยพบอีกว่าทัศนคติต่อการเรียนร่วม
มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อวิธีการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง
1.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้านการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีความพร้อมก่อนลงมือจัดการเรียนรวม และการเรียนรวมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
โรงเรียน รวมถึงมีการประสานกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการจัดการเรียนรวมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สิ่งสาคัญของการช่วยเหลือเด็ก คือ การทางานเป็นทีมระหว่างคุณครูและ
ผู้ปกครอง คุณครูจาเป็นต้องหมั่นพบปะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความเป็นไปของเด็กจะได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมมือกั นในการดูแลและช่วยเหลือเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที หากไม่มีเวลาพบปะพูดคุยอาจใช้การเขียนในสมุดการบ้านของเด็กเพื่อให้ผู้ปกครองทราบ
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งสาหรับเด็กแอลดี คือ เด็กมีความจาเป็นต้องได้รับการสอนเสริมพิเศษ เพราะเด็กแต่ละคนมี
รูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องมีครูที่มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการพิเศษ นอกจากนี้
ควรมีการจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล เนื่องจากเด็กแอลดีอาจมีบกพร่องเฉพาะบางด้าน
1.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูมีความตั้งใจในการสอน มีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบคอบ มีการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น และมีการประเมินผลการเรียน ความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรวมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมพร หวานเสร็จ (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ สาหรับผู้ปกครองของบุคคล
ออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดขอนแก่น ผู้ปกครองมีความสามารถ คือ มีความรู้ความเข้าใจ
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มีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และพบว่าบุคคลออทิสติกมีความก้าวหน้าตามพัฒนาการทั้งเป็นรายบุคคลและในภาพรวม
1.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้านพฤติกรรมของนักเรียน อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการรายงานเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน
ต่อผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหา ผู้บริหารและครู
ให้ความสาคัญต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียน ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการเรียนรวมในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เรโนลด์ และเบิร์ช (Reynolds; & Birch. 1982: 94)
กล่าวว่า องค์ประกอบที่จะทาให้การเรียนรวมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลสาเร็จ คือ ครูผู้สอน
ควรมีเจตคติเชิงบวกต่อกาเรียนรวม กล่าวคือ ครูมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา ครูมีความตั้งใจในการสอน
ครูมีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบครอบ ครูจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นได้ รวมทั้งขนาดของชั้นเรียน ครู
ตระหนักว่าพัฒนาการของเด็กด้านอารมณ์ สังคม มีความสาคัญเช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และด้านพฤติกรรมของนักเรียน มีดังต่อไปนี้
ด้านการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรจัดให้มีห้อ งเรียนพิเศษสาหรับนักเรี ยนทีมีความต้ องการพิเศษ
โดยเฉพาะ
2. ครูต้องมีความยุติธรรมไม่แบ่งแยกระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3. สถานศึกษาควรจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1. ครูควรรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างสม่าเสมอ
2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรมีพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านพฤติกรรมของนักเรียน
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สามารถปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้
2. ครูควรเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างใกล้ชิด
3. สถานศึกษาควรจัดทารายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
4. นักเรียนควรแสดงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเหมาะสม
5. สถานศึกษาควรพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งทางด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม การแสดงออก
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) อยู่ในระดับมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามโรงเรียนควรส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้ปกครอง ชุมชุน นักการศึกษาพิเศษ เป็นต้น เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ปัญหาและดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามสภาพจริงของโรงเรียนและชุมชน
2. ในการที่จะก่อให้เกิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจะต้อง
บรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีหลักการคัดกรองที่ถูกต้อง รวมถึง
การอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างแท้จริง
3. ครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการเรียนการสอนควรต้องมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้ว
ครูควรจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสาหรับเด็กปกติและเด็กเรียนรวม
4. ครูควรจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเด็กปกติและเด็กเรียนรวมให้มาก
ยิ่งขึ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กเรียนรวมไปพร้อมๆ กัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กเรียนรวม
2. ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว
โรงเรียน สังคมหรือตัวของนักเรียนเอง
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรวม โดยศึกษากับผู้บริหาร ครู
นักเรียนปกติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ควรมีการติดตามผลระยะยาวภายหลังจากทาการวิจัยไปแล้ว เพื่อดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผล
ต่อการดาเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผล
ให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา
เอกสารอ้างอิง
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NBUE150: ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS THE ADMINISTRATION ACCORDING TO GOOD
GOVERNANCE OF KHAOSAMINGWITTAYAKOM SCHOOL’ S ADMINISTRATORS UNDER
THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 17
พรภัทรา ศรีจันทร์อินทร์ *
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และ 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t-test) แบบ
Independent
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79) เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านหลักนิติธรรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.09) 2) ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.73) 3) ด้าน
หลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.77) 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.60) 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79) และ 6) ด้านหลักความ
คุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.73)
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จาแนกตามเพศ อายุ และอายุราชการ พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และอายุราชการ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การบริหารโรงเรียน, หลักธรรมาภิบาล
Abstract
The purposes of this research were: 1) to study levels of teachers’ opinions towards the
administration according to good governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators, and 2)
to compare the personal levels of teachers’ opinions towards the administration according to good
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governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators by classifying on personal factors. Fiftytwo teachers in Khaosamingwittayakom School were samples for this study. The research instrument
used to collect data was levels of teachers’ opinions towards the administration according to good
governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators questionnaire in academic year 2016 for
52 sets. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Independent t-test
The research results of this research were as follows:
1. Most levels of teachers’ opinions towards the administration according to good
governance of Khaosamingwittayakom School’s administrators were at the high level (  = 3.79) overall.
Considering each aspect, it was found that all aspects ranked the high level. It would be as follows: 1) for
law (  = 4.09), 2) for morality (  = 3.73) 3) for fairness (  = 3.77), 4) for cooperation (  = 3.60), 5)
for responsibility (  = 3.79), and 6) for safety (  = 3.73)
2. Gender, age, and years of experience had no influence on the teachers’ opinion
towards administration according to good governance.
Keywords: School administration, Good Governance
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระปฐมบรมราชโองการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานแก่ประชาชน
ชาวไทยเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า ...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
... อริยกษัตริย์ผู้ทรงวาง “รากฐานธรรม” ให้กลายเป็น “รากฐานไทย” ก่อให้เกิดหลักชัยให้เหล่าชนน้อมนาไปใช้ในการ
“ครองตน ครองคน ครองงาน และครองสังคม” ทาให้ “ร่มเย็น” เป็น “ร่มยุค” ภายใต้ “ร่มพระบารมี” แห่งองค์พ่อของ
แผ่นดิน พระผู้ทรง “ผสานสรรพคุณธรรม ผนวกนานาจริยธรรม ผนึกพุทธศาสตร์” ผ่านพระราชจริยวัตรและพระราชหฤทัย หลอมรวมกันกลายเป็น “ธรรมาภิบาล” หมายถึง การใช้ธรรมะเพื่อบริบาลความปกติสุขให้แก่ราษฎร อันได้แก่
“ทศพิธราชธรรม” คือ ครรลองของราชาในการใช้คุณธรรมสร้าง “ฐานราษฎร์ ฐานรัฐ” ให้กลายเป็น “ฐานหลัก” ในการ
พัฒนาบ้านเมือง ส่งผลให้ประเทศไทยประเทืองด้วยประทีปทองของประทีปธรรมจนชนทั้งชาติล้วน “เย็นศิระด้วยพระ
ธรรมาภิบาล” (สยามรัฐออนไลน์. 2559)
ปัจจุบันธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมีจุดกาเนิดจากข้อสรุปของที่ประชุม
องค์การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 อันได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) องค์การ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็นต้น
(สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์. 2549: 7-8) สาหรับประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ทาให้รัฐบาลเห็นความสาคัญ
ของการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุงระบบราชการให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และ
แก้ปัญหาของประเทศได้ด้วย (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. 2551: 170-171) นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยังคงให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้างระบบบริหารที่ดี โดยมุ่ง
วิสัยทัศน์ระยะยาวที่กาหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิต
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แห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง
มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย และมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” (จามจุรี จาเมือง; และคณะ. 2558: 245)
และธรรมาภิบาลในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า ต่อมาพัฒนามาเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. 2557: 80)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79ยังกาหนดให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่า งที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่ อให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ (จามจุรี จาเมือง; และคณะ. 2558: 211) โดยนัยนี้
การบริหารงานโรงเรียนอย่างมีธรรมาภิบาลจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการนาแนวการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) มาใช้ ซึ่งมีหลักสาคัญ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ
หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ซึ่งหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นถือได้ว่าสอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล (วีระยุทธ
พรพจน์ธนมาศ. 2557: 81)
การมีธรรมาภิบาลในโรงเรียนนั้นนอกจากจะช่วยให้การบริหารงานโรงเรียนเป็นไปอย่างดี จนนาไปสู่การ
ทาให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพได้แล้ว ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาภายในองค์การได้อีกด้วย ตัวอย่างของปัญหาต่างๆ
ที่อยู่ภายในองค์การ ได้แก่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการมีผู้บริหารที่ เป็นเผด็จการ บริหารงานโดยไม่เปิด
โอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่ วม ผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ ขาดความโปร่งใสในการบริหาร บริหารโดยไม่ยึดความ
เสมอภาคเป็ นธรรม บริ ห ารโดยใช้ท รั พยากรที่ มีอ ยู่ อย่ า งไม่ คุ้ม ค่ า บุ คลากรมี ความรู้ สึกถึ ง ความเหลื่อ มล้าของ
สถานภาพ หรือมีความไม่มั่นคงในงาน เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้อาจแก้ไขได้ เพราะหลักการของธรรมาภิบาลนั้น
ครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าว เพราะโดยแก่นแท้ของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะธรรมาภิบาลประชาธิปไตยนั้น เน้นการให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ปฏิสัมพันธ์กัน และเกิดการถ่วงดุลพลังต่างๆ (สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ. 2556: 2) ผู้บริหารเป็น
ผู้ มี ค วามสาคั ญ มากที่ สุ ด ในองค์ ก าร จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ม ากกว่ า บุ ค คลในต าแหน่ ง อื่ น ๆ
โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จาเป็นของผู้บริหารการศึกษา และการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี และหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาลจะทาให้เกิดความเข้าใจ กาหนดกรอบการประพฤติ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง เกิดความมั่นใจ เกิดความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ เกิดจิตสานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด
(ราชกิจจานุเบกษา. 2552: 74)
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โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่มีความแตกต่างทางพฤติกรรม ทัศนคติ
และพื้นฐานที่มาของแต่ละบุคคล เป้าหมายสาคั ญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร ธารงรักษา และพัฒนา ให้ผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถพึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรนานที่สุดเท่าที่องค์กรต้องการ แต่ในการบริหารงานสองสามปีที่ผ่านมา
พบปัญหาว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการโยกย้ายบ่อย ผู้บริหารโรงเรียนที่มาปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนา บริหารตามใจพวกพ้อง ไม่ยึดกฎระเบียบ และข้อบังคับ ข้าราชการครูมีการโยกย้าย และลาออก แสดงให้
เห็นถึงการบริหารงานที่ยังขาดหลักธรรมาภิบาล ต้องปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ซึ่งการบริหารงานที่ดีเป็น
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลถึงขวัญกาลังใจและกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในด้านการศึกษาของผู้เรียนด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ผู้สอนต่ อ การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลตามเพศ อายุ และอายุราชการ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขาสมิง
วิทยาคมฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จานวน 72 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จานวน 52 คน
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1.1 เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง
1.2 อายุ ได้แก่ ต่ากว่า 40 ปี 40 ปี ขึ้นไป
1.3 อายุราชการ ได้แก่ ต่ากว่า 15 ปี 15 ปี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ในขอบข่าย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
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นิยามศัพท์เฉพาะ
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้วยการบริหารกิจการบ้ านเมื องและสัง คมที่ ดี พ.ศ. 2542 โดยใช้ หลัก ธรรมาภิบ าล 6
ประเด็น ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า ของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 1) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด 2) นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด 3) ข้อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ ของโรงเรียน 4) กฎ ข้อบังคับ ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 5) คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
สมาชิก และ 6) กระบวนการยุติธรรม
2. ด้านหลักคุณธรรม ประกอบด้วย 1) ความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 2) ความเสมอภาค และเท่า
เทียม 3) การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 4) ศีลธรรม และจริยธรรม 5) การปฏิบัติตนสม่าเสมอในชนทั้งหลาย และ 6)
การมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี
3. ด้านหลักความโปร่งใส ประกอบด้วย 1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 2) การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 3) ความตรงไปตรงมา 4) กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง 5) ความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ
และ 6) การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลแห่งความสาเร็จร่วมกัน 2) ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ 3) การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ 5) การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ 6) กระบวนการ
ติดตาม และตรวจสอบ
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) ความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทาของตน
2) ความใส่ใจ กระตือรือร้น ในการแก้ปัญหา 3) ความใส่ใจปัญหาของครูและนักเรียน 4) ความตระหนักถึงสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 5) ความไม่วางเฉย และ 6) ความกล้ ายอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือ
องค์กร
6. ด้านหลักความคุ้มค่า ประกอบด้วย 1) ความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 2) คุณภาพ
และผลสาเร็จ 3) การบริหารทรัพยากร 4) การพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน 5) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และ 6) การปรับปรุงทบทวนแก้ไข
การบริหารงาน หมายถึง การดาเนินงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารโรงเรียน คือ งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ตลอดจนอานวยการเพื่อส่งเสริม และปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาต่างๆ
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกโดยมีทัศนคติ ความเชื่อ หรือค่านิยมของบุคคล ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ได้รับจากความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม เป็นพื้นฐานในการประเมิน และ
แสดงออกด้วยการพูด การเขียน หรือลักษณะท่าทาง ซึ่งอาจได้รับการยอมรับหรือการปฏิเสธก็ได้ นอกจากนี้ความ
คิดเห็นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
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ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จานวน 52 คน
ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน หรือ
ผู้รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน และรองผู้อานวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาราชการในตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษาในกรณีตาแหน่งว่าง ในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โรงเรียนเขาสมิง วิทยาคมฯ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตั้งอยู่ที่ตาบลเขาสมิง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23130 เปิดทาการ
สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลการวิจัยทาให้ได้ข้ อมูลเป็นแนวทางสาหรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ในการวางแผนการแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ใช้ แ นวทางในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาของผู้ที่สนใจต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังแสดงในภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ากว่า 40 ปี
2.2 40 ปี ขึ้นไป
3. อายุราชการ
3.1 ต่ากว่า 15 ปี
3.2 15 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
มีดังนี้
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2878

24 มีนาคม 2560

สมมติฐานในการวิจัย
1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
อยู่ในระดับมาก
2. ครูผู้สอนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จานวน 72 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จานวน 52 คน ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ และอายุราชการ
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห์ผลจากคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่า
ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) ด้านหลักคุณธรรม 3) ด้านหลัก
ความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ และ 6) ด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert. 1932)
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกั บความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรีย น จากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัยต่างๆ รวมทั้ งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaires) ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
2. ศึกษาความมุ่งหมาย กรอบแนวคิด สมมติฐาน และนิยามตัวแปรที่กาหนดไว้ในการวิจัย
3. ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตและเนื้อหาที่ศึกษา นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเหมาะสม ตลอดจนให้คาแนะนาปรับปรุงแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จานวน 5 คน นาข้อคาถามและเนื้อหาจุดมุ่งหมาย
ของการวิ จัย ไปขอความร่ว มมื อผู้ เชี่ ยวชาญทั้ ง 5 คน ลงความเห็ นและให้ คะแนน เพื่ อใช้ค านวณค่า ดัช นีค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับความมุ่งหมายของการวิจัย (Index of Item-objective Congruence: IOC) โดย
คะแนนรายข้อที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ในส่วนของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 ได้ค่า IOC
เท่ากับ 1.00
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5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้
(Try-out) กับครูผู้สอนของโรงเรียนที่มีลักษณะใกล้เคี ยงกับโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จานวน 10 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
6. นาผลที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา () ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กาหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟา () มากกว่าและเท่ากับ 0.7 ได้
ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟา () เท่ากับ 0.96
7. แบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขปรั บปรุง อย่างสมบู รณ์แล้ ว นาเสนออาจารย์ ที่
ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัย นาหนังสือ จากบัณฑิต วิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ เพื่อน าเรี ยนผู้อ านวยการ
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม จานวน 52 ชุด ให้ครูผู้สอนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาสรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย แล้วนาไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงจากเบสท์ (Best.
1981)
3. ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบค่า
(t-test)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. คานวณค่าสถิติ พื้นฐานโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ค่า มัชฌิมเลขคณิ ต
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. คานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า (Rating
Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Cronbach
3. ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานที่กาหนดไว้ด้วยค่า t-test แบบ independent
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติและอักษรย่อ เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอ
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง


แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution
p-value แทน ค่านัยสาคัญทางสถิติ (Significance)
*
แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
เขาสมิงวิทยาคมฯ
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยภาพรวม
(n = 52)
ระดับความคิดเห็น
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แปลผล
อันดับ
S.D.

1. ด้านหลักนิติธรรม
4.09
.60
มาก
1
2. ด้านหลักคุณธรรม
3.73
.84
มาก
4
3. ด้านหลักความโปร่งใส
3.77
.85
มาก
3
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
3.60
.83
มาก
6
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
3.79
.83
มาก
2
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
3.73
.88
มาก
5
รวม
3.79
.80
มาก
จากตาราง 1 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
เขาสมิงวิทยาคมฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.79, S.D. = .80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สูงที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม (  = 4.09, S.D. = .60) รองลงมาคือ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ (  = 3.79, S.D. = .83) และด้านหลักความโปร่งใส (  = 3.77, S.D. = .85) ตามลาดับ สาหรับ
ด้านที่มีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่าที่สุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม (  = 3.60, S.D. = .83)
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ตอนที่ 3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่ อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
เขาสมิงวิทยาคมฯ จาแนกตามเพศ
(n = 52)
ระดับความคิดเห็น
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพศชาย (13 คน) เพศหญิง (39 คน)
t
p-value
S.D.
S.D.


1. หลักนิติธรรม
4.10
.29
4.09
.32
.13
.90
2. หลักคุณธรรม
3.99
.53
3.64
.66
1.71
.09
3. หลักความโปร่งใส
3.87
.61
3.74
.70
.61
.54
4. หลักการมีส่วนร่วม
3.71
.63
3.56
.71
.64
.53
5. หลักความรับผิดชอบ
3.85
.49
3.77
.35
.35
.73
6. หลักความคุ้มค่า
3.73
.63
3.73
.74
.02
.99
รวม
3.87
.49
3.76
.55
.69
.49
จากตาราง 2 พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
เขาสมิงวิทยาคมฯ จาแนกตามอายุ
(n = 52)
ระดับความคิดเห็น
pt
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพศชาย (13 คน) เพศหญิง (39 คน)
value
S.D.
S.D.


1. หลักนิติธรรม
4.10
.29
4.08
.34
.29
.78
2. หลักคุณธรรม
3.77
.63
3.68
.67
.51
.61
3. หลักความโปร่งใส
3.91
.54
3.62
.77
1.59
.12
4. หลักการมีส่วนร่วม
3.65
.62
3.55
.76
.53
.60
5. หลักความรับผิดชอบ
3.81
.66
3.77
.62
.27
.79
6. หลักความคุ้มค่า
3.76
.70
3.69
.73
.33
.74
รวม
3.84
.49
3.73
.58
.70
.49
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จากตาราง 3 พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหารโรงเรียน
เขาสมิงวิทยาคมฯ จาแนกตามอายุราชการ
(n = 52)
ระดับความคิดเห็น
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพศชาย (13 คน) เพศหญิง (39 คน)
t
p-value
S.D.
S.D.


1. หลักนิติธรรม
4.11
.33
4.08
.30
.37
.72
2. หลักคุณธรรม
3.82
.64
3.63
.64
1.04
.30
3. หลักความโปร่งใส
3.88
.57
3.66
.76
1.21
.23
4. หลักการมีส่วนร่วม
3.63
.68
3.56
.70
.37
.71
5. หลักความรับผิดชอบ
3.87
.63
3.71
.65
.91
.37
6. หลักความคุ้มค่า
3.79
.72
3.67
.71
.62
.54
รวม
3.85
.50
3.72
.57
.90
.37
จากตาราง 4 พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง จานวน 52 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่อายุ
ต่ากว่า 40 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92 และมีอายุราชการต่ากว่า 15 ปี และตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 26
คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00
2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิง
วิทยาคมฯ โดยภาพรวม 6 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก (  = 3.79)
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
โรงเรี ย นเขาสมิงวิท ยาคมฯ จาแนกตามสถานภาพส่วนบุ คคล พบว่า ครูผู้สอนที่มีสถานภาพส่ วนบุคคลต่างกั น
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ไม่แตกต่างกัน
เอกสารอ้างอิง
ราชกิจจานุเบกษา. (2552). ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน. เล่ม126 ตอนพิเศษ 162ง. พฤศจิกายน.
วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2557). วารสารนักบริหาร: องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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NBUE151: การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเครี ย ดของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
FACTOR AFFECTING STRESS OF ADMINISTRATORS SCHOOLS UNDER THE OFFICE
OF PATHUM THANI EDUCATION SERVICE AREA 2
สุพรรษา อารมคง 1 ดร.ทรงยศ แก้วมงคล 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับความเครียดของตนเอง จาแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด ซึ่งค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
(  = 2.64, S.D. = 0.97)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์เป็นผู้บริหาร โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคิดเห็น ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research were 1) to study administrators’ stress opinions towards the level
of administrators’ schools under The Office of Pathumthani Education Service Area 2, 3) To compare
administrators’ opinions towards the stress of administrators schools under The Office of Pathumthani
Education Service Area 2, classifying by gender, age, educational background, and experience,
focusing on 6 factors: work factor, environment factor, friend associated factor, chief administrator factor,
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family factor, and intimae stressors factor, The sample involved 67 administrators schools under The
Office of Pathumthani Education Service Area 2 in the academic year of B.E 2559. The instrument used in
this research was Suanprung Stress Test and questionnaire with an alpha coefficient of 0.97, surveying
the administrators’ opinions towards the stress of administrators. The statics used for data analyses
included percentage, means, Standard Deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance and multiple
regression analysis.
The results revealed that:
1. It was revealed that the level of opinions of administrators working schools under the
Office of Pathumthani Education Service Area 2, towards the factors affecting stress of administrators
was found at a low level (  = 2.64, S.D. = 0.97).
2. Ganger, age, education level, and administration experience had no influence on their
opinion.
Keywords: Opinions, Factors Affecting Stress, Administrators’ school
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริ ญรุด หน้ามากขึ้น เท่า ไร การเรี ยนรู้ และการปรั บตัว เพื่อเผชิญหน้ากั บ
สภาพแวดล้อมใหม่ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ทาให้คนหลายคนต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง วิถีชีวิต
เปลี่ยนไปก่อให้เกิดความเครียด สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อคนเรานานัปการ
ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองต้องแข่งขันชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบขาดความเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน จึงทาให้คนเกิดความเครียดคนที่มีความเครี ยดสูงจะอารมณ์เสียบ่อย หงุดหงิด โมโหฉุนเฉียวง่าย
หาความสดชื่นแจ่มใส ของชีวิตได้ยาก ทาให้สูญเสียสุขภาพจิตที่ดีไปด้วย สุขภาพจิตที่แย่ ส่งผลให้สุขภาพกายพลอย
เสียไปด้วย และที่นอกเหนือไปกว่านั้น อาจมีผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัว นั่นหมายถึงย่อมมี
ผลกระทบต่อสังคมแน่นอน ความสาเร็จขององค์กรทุกองค์กรย่อมขึ้นอยู่กับการบริหาร เพราะการบริหารเป็นการ
ดาเนินการใดๆ ให้การปฏิบัติงานขององค์กรดาเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ การศึกษานับว่าเป็นสิ่งจาเป็น และมี
ความสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วจะพยายามปรับปรุง และจัดการศึกษาทุกระดับให้กับ
ประชาชนอย่ า งดีที่ สุด ผู้ บ ริ หารโรงเรี ยนนั บ เป็ น บุ คคลสาคั ญ ที่ จะท าให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ประสงค์ ผู้ บริ ห ารต้ อ งมี
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ มีความรู้สึกนึกคิด จิตใจที่หลากหลาย การพูด การกระทาใดๆ จาเป็นต้องใช้
ลักษณะเดียวกันกับทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ ย่อมเกิดความหนักใจ ผู้บริหารจานวนมากจึงเป็นโรควิตกกังวลเกี่ยวกับ
งานที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาแหน่งผู้บริหารในสายตาของหลายคนอาจจะดูสบาย มี คนคอยเอาใจ ดูมี
อานาจ มีเกีย รติ ผู้คนนับหน้าถือตา แต่ภายในจิตใจผู้ บริหารทุกคนมั กจะวิตกกังวล นอกจากนี้ยั งส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไปเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่มีประสิทธิภาพตามความต้องการ
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือนาไปลดปัญหาที่เป็นปัจจัยที่มีต่ อ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 2 เกี่ยวกับความเครียดของตนเอง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความเครียด หมายถึง ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านครอบครัว ด้านความกดดันภายในตนเอง ซึ่งเป็นภาวะของร่างกายหรือจิตใจที่ต้องเผชิญกับ
สิ่งที่ก่อให้เกิดความกดดันและไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งนั้นได้ ทาให้เกิดความไม่สบายใจ ความวิตกกังวล ขัดแย้ง
ในใจ รู้สึกสูญเสียเบื่อหน่ายหรือเกิดความผิดปกติของร่างกาย
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน
ได้รับรู้ เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็น จาเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริง คือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราว
ต่างๆ ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด หมายถึง แหล่งที่มาหรือต้นเหตุที่ทาให้เกิดความเครียดโดยแบ่งเป็น
ปัจจัยของความเครียด ตามสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปะทะสังสรรค์ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมถึงปัญหาในส่วนตนเองด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่หรือดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 อาเภอในจังหวัด ปทุมธานี ได้แก่ อาเภอธัญบุรี อาเภอ
ลาลูกกา และอาเภอหนองเสือ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของผู้บริหาร ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ากว่า 35 ปี
2.2 35-45 ปี
2.3 46 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร
4.1 น้อยกว่า 5 ปี
4.2 5-10 ปี
4.3 11-15 ปี
4.4 16 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด
ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
1. ด้านลักษณะงานที่ทา
2. ด้านสภาพแวดล้อม
3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. ด้านผู้บังคับบัญชา
5. ด้านครอบครัว
6. ด้านความกดดันภายในตนเอง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จานวน
80 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งได้จากการกาหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซีและมอร์แกน แล้วสุ่มอย่างง่ายโดย
วิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จานวน 67 คน
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้ บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. กาหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือ
3. ร่ า งแบบสอบถามแล้ ว น าเสนอต่ อ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ท าการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ค าถามที่
ครอบคลุมและตรงกับสภาพจริง รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
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4. นาแบบสอบถามมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
5. ปรั บ ปรุ ง เครื่ องมื อตามข้ อ เสนอแนะของผู้เ ชี่ ยวชาญ จากเครื่ อ งมื อ ที่ผู้วิ จัย สร้า งขึ้น ได้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน แล้วไปทดลองใช้เครื่องมือ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.50-1.00 แล้ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97
6. จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อนาไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ออกหนังสือขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนดไว้
2. หนังสือเสนอต่อผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วนาหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้กาหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป
3. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจัดส่งด้วยตนเอง
4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเดินทางไปรวบรวมแบบสอบถามด้ว ยตัวเองหลังจากส่ ง
แบบสอบถามไปแล้ว 1 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 67 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.75
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 2
ตาราง 1 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

45
22
67

67.16
32.84
100

3
12

4.48
17.91

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ากว่า 35 ปี
2.2 35-45 ปี
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ตาราง 1 (ต่อ)
รายการ
2.3 46 ปี ขึ้นไป
รวม
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. ประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
4.1 น้อยกว่า 5 ปี
4.2 5-10 ปี
4.3 11-15 ปี
4.4 16 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
52
67

ร้อยละ
77.61
100

16
51
67

23.88
76.12
100

17
14
15
21
67

25.37
20.90
22.39
21.34
100

จากตาราง 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เป็นเพศ
ชาย จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.16 และเป็นเพศหญิง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 อายุของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 รองลงมาคือ อายุ 35-45 ปี จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.91 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 76.12 และวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88 ประสบการณ์เป็ นผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือ มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาน้อยกว่า 5 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวม
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง
รวม

รวม (n = 67)


3.25
3.05
3.30
1.95
2.07
2.22
2.67

S.D.
1.00
1.03
1.16
0.89
0.84
0.88
0.97

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

จากตาราง 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.64, S.D. = 0.97) และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา (  = 3.25, S.D. = 1.00) และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (  = 3.05, S.D. = 1.03) ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ อยู่ในระดับน้อย เรียงจากมากไปน้อย
ได้แก่ ปัจจัยด้านความกดดัน ภายในตัวเอง (  = 2.22, S.D. = 0.88) ปัจจัยด้านครอบครัว (  = 2.07, S.D. =
0.84) และปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา (  = 1.95, S.D. = 0.89)
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามเพศ
เพศ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด

ชาย


1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.24
3.23
3.16
1.97
2.04
2.25
2.64

หญิง
S.D.
0.99
1.08
1.16
0.88
0.40
0.75
0.62



3.27
3.06
3.24
1.90
2.05
2.15
2.61

S.D.
1.02
1.06
1.15
0.81
0.49
0.76
0.64

t

Sig

2.17
-0.29*
-0.84*
0.87*
-0.17*
1.11
0.48

.78
.03
.04
.04
.02
.27
.20

จากตาราง 3 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้ เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนก
ตามเพศ โดยภาพรวม ไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ปั จ จั ย ด้ าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาและปัจจัยด้านครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา ปัจจัยด้านความกดดันภายในตนเองไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามอายุ
อายุ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง
รวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01



ต่ากว่า 35 ปี
2.00
3.05
1.73
3.06
2.74
2.52
2.52



35-45 ปี
3.47
3.08
3.25
2.62
2.66
2.07
2.07

F



45 ปี ขึ้นไป
2.78
0.67
2.96
0.40
3.09
0.40
2.08
0.58
3.00
0.77
2.24
2.39**
2.24
0.87

Sig
.52
.45
.67
.56
.47
.01
.45

จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนก
ตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความกดดันภายในตัวเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านลักษณะงานที่ทา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านครอบครัวไม่แตกต่างกัน
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
S.D.
S.D.


1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา
3.30 0.94
3.23
1.00
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
3.36 0.94
3.17
1.11
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
3.22 1.21
3.18
1.12
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา
1.90 0.86
1.97
0.88
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว
2.15 0.80
2.00
0.82
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง
2.32 0.79
2.19
0.90
รวม
2.71 0.66
2.62
0.63
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t

Sig

0.58
0.77
0.31
-0.71
1.73*
1.28
0.66

.57
.443
.76
.48
.01
.90
.84
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จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มีปัจจัยด้านครอบครัวแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความกดดันภายในตนเองไม่แตกต่างกัน
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทา
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา
5. ปัจจัยด้านด้านครอบครัว
6. ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเอง
รวม
* ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05









น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี 11-15 ปี 16 ปี ขึ้นไป
3.84
3.14
2.50
2.59
3.04
3.33
3.32
3.04
3.24
3.40
3.15
3.04
1.96
1.85
1.84
2.09
2.59
2.09
2.79
2.78
2.12
2.45
2.18
2.19
2.59
2.76
2.62
2.59

F

Sig

1.63
3.22*
3.61*
2.67*
1.46
2.39*
2.55

.19
.03
.02
.05
.47
.05
.09

จากตาราง 6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ย วกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาแนกประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่
มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความกดดันภายในตัวเองแตกต่างกัน และมีปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปัจจัยด้านลักษณะงาน
ปัจจัยด้านครอบครัวไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ น้อ ย ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะ ผู้ บริ หารสถานศึก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ส่วนใหญ่ไม่มีความคับข้องใจ หรือเกิดความขัดแย้งกับบุคคล ชุมชน
หรือขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณารายด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรวณีย์ บัวขม (2539) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความเครียดและวิธี
ลดความเครียดจากการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีความเครียดจากการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบเป็นด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประจาตาบลมีระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน อาเภอเมือง ผู้บริหารโรงเรียนประจาตาบลและประจา
อาเภอ มีระดับความเครียดในการปฏิบัติงานด้านวิชาการมากกว่าผู้บริหารเขต อาเภอเมือง และผู้บริหารโรงเรียน
ประจาตาบล มีระดับความเครียดในการปฏิ บัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนในเขต อาเภอเมือง และประจาอาเภอ กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหา โดยคิดค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาควรมี การ
วางแผนระบบการทางานทุกครั้ง ลดความซับซ้อน ยุ่งยากของงานให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น และควรมีการกาหนด
ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการจัดพัฒนาทักษะความชานาญในการ
บริหารงานในแต่ละระดับและให้มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะนา
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับความเครียดของตนเอง จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการ
ศึกษา และประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีลักษณะงานในตาแหน่งหน้าที่ และได้รับนโยบายมาปฏิบัติที่คล้ายคลึง เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จาแนกตามเพศ มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เพศชายมีความคิดเห็นสูงกว่าเพศหญิง ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพศหญิงมี ความคิดเห็นสูงกว่าเพศชาย ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาเพศชายมีความ
คิดเห็น สูง กว่ าเพศหญิ ง และปัจ จัย ด้า นครอบครั วเพศหญิ งมี ความคิดเห็น สูง กว่ าเพศชาย แตกต่า งกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายด้านจาแนกตามอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียด
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความกดดันภายในตัวเอง อายุ
ต่ากว่า 35 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาที่มี่อายุน้อยกับอายุ ที่มากกว่านั้นมีภาระงาน และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างกัน และ
รายด้านจาแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมผู้บริหารที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์อื่น ด้านความสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 5–10 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การเป็นผู้บริหารอื่น ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 16 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาอื่นและด้านความกดดันภายในตัวเอง ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 5-10 ปี
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มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์การเป็นผู้บริหารอื่น แตกต่างกัน อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ปะนามะทัง (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 131 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบสารวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จาแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึก ษาที่ มี ประสบการณ์ ก ารบริ ห ารต่า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ ยวกั บ สาเหตุ ข องความเครี ยดขอ งผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมและด้านครอบครัวมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วอลเตอร์ และบอยด์ (Walter; & Boyd. 1982; อ้างอิงจาก ชูศักดิ์ ร้อยพิลา.
2541: 85-86) ได้ศึกษาการแก้ปัญหาความเครียดแบบกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของผู้บริหาร สรุปได้ว่า การ
บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามมักมีความเครียดเสมอ แต่จะมีหลากหลายลักษณะขึ้นอยู่กับค่านิยม สุขภาพของ
ผู้บริหาร นอกจากนี้จะมีปัญหาในเรื่องการบริหารเวลาโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย
และการรักษาไว้ ซึ่งมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาจนถึงระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมี
นโยบายลดจานวนการประชุมสัมมนาของผู้บริหารสถานศึกษาให้พอเหมาะ
2. สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการ
สั่งการในการดาเนินงานโดยเร็วหลังจากรับนโยบายจากกระทรวงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีเวลาในการดาเนินงาน
ไม่เร่งรัด
3. ผู้ริหารสถานศึกษาควรวางแผนจัดลาดั บความสาคัญและคัดเลือกงานที่หน่วยงานต้นสังกัด
สั่งการ เพื่อสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับเวลาและบุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาและปล่อยวางงานที่ไม่จาเป็นเพื่อ
ลดภาวะที่จะทาให้เกิดความเครียด
4. สานักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการคัดกรอง
งานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือประโยชน์ตอ่ ผู้เรียนน้อย ก่อนสั่งการให้สถานศึกษาดาเนินการ เพื่อลดภาระงานที่นอกเหนือจาก
งานปกติ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาจากประชากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อจะทราบถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความเครียดในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
2. ควรศึกษาตัวแปรต้นอื่น เช่น ขนาดโรงเรียน แบบของภาวะผู้นา ผลการวิจัยจะทาให้ทราบถึงปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
3. การศึกษาความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัด
ความเครียด ซึ่งอาจไม่สามารถวัดความเครียดได้ถกู ต้องนัก เพราะผู้ตอบอาจปิดบังตัวเองไม่ให้ทราบว่าตนเองเป็นคน
เครียดซึ่งเป็นความรู้สึกในเชิงลบ อาจใช้การสัมภาษณ์หรือซักถามความรู้สึก อาจใช้การสังเกต การทดสอบ อาจทาให้
ทราบถึงระดับความเครียดที่ถูกต้องแม่นยาขึ้น
4. ควรศึกษาผลกระทบของความเครียดต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
5. ควรศึกษาระดับความเครียดและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
6. การศึกษาวิธีจดั การความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการกับความเครียดของผู้บริหารต่อไป
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NBUE152: การศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรีโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคา
A STUDY ON THE READING ALOUD ABILITY IN ENGLISH WORDS OF GRADE 3 STUDENTS
AT DHAMMASIRISUKSA NONTHABURI SCHOOL THROUGH ENGLISH READING SKILL
EXERCISES
ณรงค์ชยั ดาริห์ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
ผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษ จานวน 5
ชุด ดาเนินการทดลองสอนตามแผนโดยใช้เวลาทดลอง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559 สัปดาห์ละ 2 วั น จ านวน 10 ครั้ง ใช้เวลาครั้ งละ 60 นาที เครื่องมือรวบรวมข้อ มูล ได้แก่ แบบทดสอบวั ด
ความสามารถการอ่านคาภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.65 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ เรื่อง การอ่านพยัญชนะผสมสระ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (  = 6.73) รองลงมาคือ การอ่านคาสระคู่ (  = 6.63) ส่วนการอ่านคาสระเดี่ยวและพยัญชนะคู่ มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด (  = 6.43)
2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลัง
จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ, แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคา
Abstract
This research objectives were to 1) study the reading aloud ability in English words of Grade 3
students of Dhammasirisuksa Nonthaburi School through English reading skill exercises, and 2) compare
the students’ ability before and after practicing the exercises. The samples of this study were 30 grade 3
students in Grade 3.The instruments were English reading skill exercises for 5 plans and an achievement
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test about English reading skill for 30 questions which has reliability at 0.65 The statistics used to analyze
the data were percentage, mean, Standard Deviation, and t-test dependent samples.
The research results of this study were revealed that:
1. The ability of reading aloud the words about vowel diphthongs was the best (  =
6.73) whereas vowel digraphs was the second (  = 6.63) and single vowel sounds was the least (  =
6.43)
2. The reading aloud ability in English words of Grade 3 Students after practicing was
higher than before using the English reading skill exercise at 01 level of significance.
Keywords: A study on the reading aloud ability in English words, English reading skill exercises.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การอ่านนับว่าเป็นการแสวงหาความรู้ขั้นพื้นฐานที่สาคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่
สังคมมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่
ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ ภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษาต่างประเทศที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้ภาษาอังกฤษ
มีบทบาทสาคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยยุคนี้ม ากขึ้น เพราะทาให้สามารถติดต่อกับชนชาติต่างๆ ได้
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่วนตัว การเจรจาทางการทูต การเมือง การค้าขาย การท่องเที่ยวซึ่งทารายได้เข้าสู่ประเทศ
อย่างมากมาย ทาให้ชีวิติประจาวันของคนไทย จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก
คาในภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนกับภาษาไทยเป็นจานวนมาก ถ้านักเรียนไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ย่อมทา
ให้เกิดปัญหาการสื่อสารติดขัด ล่าช้าจากการสารวจข้อมูลทางด้านการอ่านหนังสือของเยาวชนในประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2551 โดยมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิติ อินทิรา ศรีประสิทธิ์ (2551: 26) พบว่า สาเหตุที่ทาให้เยาวชนไทยติด
การเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ท เพราะเด็กไทยไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษบนเว็บไซด์ได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะใช้
อินเตอร์เน็ทเพื่อแสวงหาความรู้จึงใช้อินเตอร์เน็ทเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ฉะนั้นการเรียนภาษา จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ถ้ามีโอกาส ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นที่ประเทศไทยต้องพั ฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้เข้าใจสามารถสื่อสาร รู้จักเลือกรับสารสนเทศที่มีประโยชน์ แล้ว
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ
ในด้านการศึกษา การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกจากนี้ การอ่านเป็นกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งที่จะต้องดาเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ ถนอม เพ็ญชูบัว (2554: 24)ที่กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็นเป็นทักษะที่สาคัญใน
การศึกษาทุกระดับเนื่องจากการเรียนวิชาต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องใช้การอ่านเป็นสื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในการเรียนภาษาเพราะผู้เ รียนมีโอกาสใช้ ทักษะฟัง พูดและเขียนน้อ ยกว่ าทัก ษะการอ่ านดังนั้ นการอ่า นจึง เป็ น
เป้าหมายสาคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้เป็นเครื่องมือนาไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้งปวง
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ผลการจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency-TOEFL) จากการจัดอันดับ
ของ IMD World Competitiveness Yearbook 2011 พบว่า ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย 75 คะแนนอยู่อันดับ 55
จากทั้งหมด 58 ประเทศ ดัชนีดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดอันดับของ English Proficiency Index (EFI) 2011 ที่แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ กลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่า และระดับ
ต่ามาก ปรากฏว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน “ระดับต่ามาก” ได้คะแนน 47.21 อยู่ในลาดับที่ 56 จาก 72 ประเทศข้อมูล
เชิงประจักษ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า คนไทยยังมีปัญหาในทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสภาพปัญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี ในปี พ.ศ.2557
พบว่า นักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนสะกดคาภาษาอังกฤษได้ นักเรียนที่สามารถอ่านได้มีจานวนน้อยมากจึงเป็น
ปัญหาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่า เพื่อที่จะช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรียนสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านหนังสือไม่ออก มีปัญหาในการสะกดคา มีวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพอีกหนึ่งวิธีคือ การสอนอ่านเป็นคา (Sight Word Approach) โดย Edward William Dolch เป็นวิธีที่
เหมาะสมสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน เพราะวิธีดังกล่าวเป็นการสอนให้นักเรียนได้อ่านเป็นคาๆ นักเรียน
จะได้เรียนรู้จักสระและพยัญชนะต่างๆ และสามารถนาไปเป็นต้นแบบในการอ่านคาศัพท์ใหม่ในภายหน้าด้วยเหตุนี้
จึงได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการ
สอนอ่านและฝึกสะกดคาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางด้านการอ่านคาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นออกเสี ย งเป็ น ค าภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษ
นิยามศัพท์เฉพาะ
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ฝึกทักษะกับ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชานาญในเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัย
สร้ า งขึ้ น มา จ านวน 5 ชุ ด ได้ แ ก่ ชุ ด ที่ 1 แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นค าภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ พ ยั ญ ชนะเดี่ ย ว Single
Consonant Sounds ชุดที่ 2 แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษที่ใช้สระเดี่ยว Single Vowel Sounds ชุดที่ 3
แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษ ที่ใช้พยัญชนะคู่ Consonant Digraphs ชุดที่ 4 แบบฝึกทักษะการอ่านคา
ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สระคู่ Vowel Digraphs ชุดที่ 5 แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษที่ใช้ สระผสมพยัญชนะ
Vowel Diphthong แต่ละชุดจะประกอบไปด้วย คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะ จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก คาศัพท์
แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษและเฉลย
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ทักษะความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออก
เสียงเป็นคาของตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคา วัดผลโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคา สาหรับนาไปใช้กับนักเรียน โดยอาศัยทฤษฎีการเรี ยนรู้โดยการฝึกฝน
ของ ธอร์นไดค์ (Edward Thorndike) ซึ่งมีแนวคิดว่า การกระทาซ้าๆ จะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น การฝึกบ่อยๆ
จะช่วยให้เกิดความชานาญและความเชื่อมั่นมากขึ้นในการอ่านคาภาษาอังกฤษ จากแนวคิดดังกล่าว ถ้านักเรียนได้มี
โอกาสฝึกอ่านอย่างสม่าเสมอ โดยเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษ จะทาให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านการอ่านที่ดีขึ้น
แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 5ชุด
ได้แก่
1. คาที่ใช้พยัญชนะเดีย่ ว Single Consonant Sounds
2. คาที่ใช้สระเดีย่ ว Single Vowel Sounds
3. คาที่ใช้พยัญชนะคู่ Consonant Digraphs
4. คาที่ใช้สระคู่ Vowel Digraphs
5. คาที่ใช้สระผสมพยัญชนะ Vowel Diphthongs

ความสามารถในการอ่านออกเสียง
เป็นคาภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ธัมมสิริศึกษานนทบุรี ภายหลังการสอนอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่า
2. ความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ธัมมสิริศึกษานนทบุรี สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่ านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงเป็นคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ดาเนินการ
วิจัยโดยลาดับขั้นตอน ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2902

24 มีนาคม 2560

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประจาปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 30 คน โดยใช้ทั้งหมดของจานวน
ประชากร
การสร้างเครื่องมือทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คือ สื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชานาญ
ในเรื่องการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา จานวน 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบฝึกทักษะการอ่าน
คาภาษาอังกฤษที่ใช้พยัญชนะเดี่ยว Single Consonant Sounds ชุดที่ 2 แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษที่ใช้
สระเดี่ยว Single Vowel Sounds ชุดที่ 3 แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษ ที่ใช้พยัญชนะคู่ Consonant
Digraphs ชุดที่ 4 แบบฝึกทักษะการอ่านคาภาษาอังกฤษ ที่ใช้สระคู่ Vowel Digraphs ชุดที่ 5 แบบฝึกทักษะการอ่าน
คาภาษาอังกฤษที่ใช้ สระผสมพยัญชนะ Vowel Diphthong
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษของชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 แผนใช้เวลาในการทดลอง 10 ชั่วโมง
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านคาภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Posttest) สาหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้นักเรียนเลือกคาตอบที่อ่านออกเสียงคาได้ถกู ต้องที่สุดตรงตามคาศัพท์ภาษาอังกฤษมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.65
วิธีการทดลอง
การดาเนินการทดลองได้ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาในการทดลอง 10
ครั้ง ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 2 วันโดยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนการทดลองผู้ศึกษาได้นาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จานวน 1 ชุด 30 ข้อ กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบใช้เวลา 1 ชั่วโมง
2. ดาเนินการทดลองสอนตามแผนโดยใช้เวลาทดลอง 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลา
ในการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จานวน 2 ชั่วโมงโดยเริ่มจาก
ขั้นนา Warm up นาเข้าสู่บทเรียน โดยการใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเล่นเกมต่อ
คาศัพท์ที่มีความคล้องจองกันเป็นการสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน
ขั้น Presentation นาเสนอคาศัพท์และเนื้อหาบทเรียนในแบบฝึกทักษะการอ่านที่กาหนดไว้
ในแต่ละแผนการเรียนรู้
ขั้น Practice ฝึกหัดการออกเสียงคาศัพท์ที่กาหนดไว้ในแต่ละแผน
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ขั้น Summary สรุป ทบทวนเนื้อหา ตอบคาถามหรือปัญหาที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ หลังจาก
เสร็จสิ้นการสอนให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายบทแบบฝึกทักษะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง หลังจากทาการทดลองสอนครบทั้ง10 ครั้ง รวมเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นคา
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของความสามารถในการออกเสียงเป็นคาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียงเป็นคาระหว่างเรียน
แบบฝึกทักษะชุดที่
1. การอ่านคาพยัญชนะเดี่ยว
2. การอ่านคาสระเดี่ยว
3. การอ่านคาพยัญชนะคู่
4. การอ่านคาสระคู่
5. การอ่านคาพยัญชนะผสมสระ

คะแนนเต็ม (10)
10
10
10
10
10

S.D.
0.67
0.56
0.56
0.61
0.58



6.60
6.43
6.43
6.63
6.73

จากตาราง 1 พบว่า 1) ความสามารถในการอ่า นออกเสียงเป็นค าของนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ภายหลังจากการใช้ แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียงเป็นคา ในเรื่องการอ่านพยัญชนะผสมสระ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (  = 6.73) รองลงมาคือ การอ่านคาสระคู่ (  = 6.63) ส่วนการอ่านคาสระเดี่ยวและพยัญชนะคู่ มีค่า
ค่าเฉลี่ยต่าสุด (  = 6.43)
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของความสามารถในการออกเสียงเป็นคาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนจากการใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ
เกณฑ์
80-100
75-79
70-74
65-69
รวม

คะแนน 30
24-30
22-23
20-21
0-19

ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

จานวน
10
5
3
12
30

ร้อยละ
33.33
16.67
10.00
40.00
100



24.70
23.00
21.00
19.41
21.93

S.D.
6.88
8.31
8.94
5.00
2.97
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จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลัง
การใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงเป็นคาได้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระดับปานกลาง คือ 21.93 ถ้าพิจารณา
ตามเกณฑ์มีนักเรียนร้อยละ 33.33 ที่มีความสามารถระดับดีมากร้อยละ16.67 มีความสามารถระดับดี ร้อยละ 10.00
อยู่ในระดับปานกลางและร้อยละ 40 อยู่ในระดับปรับปรุง
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกอ่าน
ออกเสียง เป็นคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงเป็นคา
การจัดการเรียนรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวน
30
30



17.10
21.93

S.D.
2.38
2.47

t

p-value

15.01**

.01

** p ≤ .01
จากตาราง 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ภายหลังจากการใช้ แบบฝึกทักษะแบบฝึกอ่านออกเสียงเป็นคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การวิจัย ครั้ งนี้มี วัต ถุประสงค์ เ พื่อศึ กษาความสามารถอ่า นคาศัพ ท์ภาษาอังกฤษของของนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี จากการใช้วิธีสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียง
เป็นคาภาษาอังกฤษ อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การเปรียบเทียบการสอนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออก
เสียงเป็นคาภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี ปรากฏว่าผลของ
คะแนนระหว่างก่อนและหลังการสอน โดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เป็นคาภาษาอั งกฤษ ได้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ระดับปานกลาง คือ 21.93 โดยผลของคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้
แสดงว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชดุ แบบฝึกทักษะแบบฝึกการอ่านออกเสียงเป็นคาที่ผู้วิจยั สร้างขึ้น เป็นสื่อที่
มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี มีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก
เสียงเป็นคาสูงขึ้น
ปัจจัยที่ส่งผลดังกล่าว อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนอ่านสะกดคา เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถอ่านคาศัพท์ได้โดยการเรียนรู้การสะกดคาการเทียบเคียงกับคาศัพท์ที่อ่านได้ถูกต้องแล้วกับคาศัพท์ใหม่ที่ยัง
ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเมื่อนักเรียนสามารถอ่านสะกดคาได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจะมีส่วนในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก
นักเรียนและสามารถกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจเพิ่มความมั่นใจในการอ่านและจดจาคาศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้น
จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) มีอยู่ 3 ข้อ คือ ข้อที่ 2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law
of Exercise) กล่าวถึง ความมั่นคงของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับตอบสนองที่ ถูกต้อง โดยการฝึกหัดทาซ้าบ่อยๆ
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ย่อมทาให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวรสอดคล้องกับคากล่าวของ บริก (Brigg) ที่กล่าวไว้ว่าการสอนการอ่าน
เป็นคาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องฝึกฝนซ้าๆ และสอดคล้องกับ เคลลี เจอรัลด์ (Kelly Gerald) อธิบายว่า การฝึกพูดซ้าๆ
เป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการสอนการออกเสียงและจะนาไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านคา ของนักเรียน
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทา ชุดแบบฝึกการอ่านและการเขียนคาศัพท์ เพื่อเป็นการทบทวนคาศัพท์ที่ได้เรียนไปแล้ว
การที่นักเรียนได้ทาตามขั้นในการสอนดังกล่าวมานี้ จะส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
ของคาศัพท์ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพประกอบเป็นตัวช่วยในการอ่าน
การสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้านการอ่านนั้นอาจทาได้โดยฝึกให้นักเรียนอ่านสะกดคาและเขียน
พยัญชนะหรือคา ควบคู่ไปกับการดูภาพจะช่วยทาให้นักเรียนจดจาคาที่สอดคล้องกับเสียงและภาพได้ การสอน
อ่านคา เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจดจา
อ่านและบอกความหมายของคาศัพท์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านให้ประโยชน์ใน
การจา การรับรู้จากประสาทสัมผัสหลายด้านประกอบกันจะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่า คอร์เทกซ์ (Cortex)
ซึ่งทาหน้าที่ในการบูรณาการสิ่งที่เกี่ยวกับการรั บรู้ทั้งหมด และทาให้เกิดความจาที่แม่นยามากยิ่งขึ้น เช่นการเรียน
ภาษาอังกฤษแทนที่จะอ่านในใจควรใช้การฟังการดู การออกเสียง และการเขียนร่วมด้วย คือการใช้ประสาทสัมผัส
หลายด้านๆ ร่วมกัน เป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถจดจาได้ดีขึ้นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่า ในขณะที่นักเรียนกาลังฝึกอ่าน
นักเรียนคนที่อ่านคาศัพท์ได้จะช่วยสอนคนที่ยังอ่านไม่ได้ เป็นการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดี
อีกวิธีหนึ่ง
2. การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นออกเสี ย งเป็ น ค าภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะแบบฝึกการ
อ่านออกเสียงเป็นเป็นคาภาษาอังกฤษ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่าความสามารถในการอ่านออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3
โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี หลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเป็นเป็นคาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัก ดาบพลอ่อน (2542) ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บารุง จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ตั้งไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปัจจัยที่ส่งผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากวิธีการสอนอ่านสะกดคา เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถอ่านคาศัพท์ได้โดยการเรียนรู้การสะกดคา การเทียบเคียงกับคาศัพท์ที่อ่านได้ถูกต้องแล้วกับคาศัพท์ใหม่ที่ยัง
ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เมื่อนักเรียนสามารถอ่านสะกดคาได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจะมีส่วนในการส่งเสริมการอ่านของ
เด็กนักเรียนและสามารถกระตุ้นและเป็นแรงจูงใจเพิ่มความมั่นใจในการอ่านและจดจาคาศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนการเรียนการสอนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการฝึกอ่านออกเสียง
พร้อมๆ กัน อ่านที่ละคน การทาแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนรวมทั้งการเขียนคาศัพท์จึง ส่งผลให้นักเรียนจดจาสิ่งที่ได้
เรียนได้ดี และมีความคงทนมากขึ้น สิ่งสาคัญอีกประการที่ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเนื่องมาจากนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในการอ่านมากขึ้น จนเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู้ และยังช่วยให้การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการ
อ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษและการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรปรับเนื้อหาคาศัพท์ของแบบฝึกทักษะให้สามารถนาไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระวิชาอื่นๆ
ในระดับชั้นต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มาก
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะแบบ
ฝึกการอ่านออกเสียงเป็นคาในแต่ละระดับชัน้ หรือเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่นการสอนโดยใช้นิทานหรือบทเรียนสาเร็จรูป
3. ควรมีการติดตามผลต่อเนื่องของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการอ่านโดยแบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงเป็นคาภาษาอังกฤษ เพื่อดูความคงทนของความสามารถด้านการอ่านที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
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NBUE153: การศึกษาผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
THE STUDY OF ACHIEVEMENT IN SCIENCE SUBJECT OF PRATOMSUKSA 2
STUDENTS FROM USING PROBLEM-BASED LEARNING
กุ้งนาง มาพบ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด จานวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรีย นรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจานวน 8 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบโดยใช้สถิติที
(t-test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ 2) นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
Abstract
The purpose of this research was to compare the achievement in Science before and after
learning, and to study attitudes of Science for Pratomsuksa 2 Students from using Problem-based
learning. The Sample consisted of Pratomsuksa 2/1 Studentsin Maradanusorn School, Mueang Trat
District, Trat Province,and 32 people by were used Cluster Random Sampling. The method using
Problem-based Learning8plan,the achievement testpretest-posttest30 questions, and an Attitudes
Science, 10 questions. The analyses by percent, mean (  ), Standard Deviation (S.D.), and t-test.
The findings of the study reveal the following: 1) The achievement of Science on Pratomsuksa 2
Students from using Problem-based Learning, posttest higher than before learning were significant
different at the .01 level, and 2) The Students were Attitudes of Sciencefrom using Problem-based
Learning, Overall, was a good level.
Keywords: Problem-based Learning
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นยุคสังคมของการเรียนรู้ และภูมิปัญญาถูกนามาใช้
ในการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศ การศึกษาจึงเป็นหัวใจสาคัญที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ศตวรรษใหม่
อย่างมั่นคง ซึ่งคุณภาพของการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนัก การเรียนโดยการท่องหนังสือหรือ
ท่องจา มุ่งแต่เนื้อหาวิชาเป็นหลัก โดยครูเป็นผู้ป้อนหรือถ่ายทอดโดยตรงนั้น ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบในทุกๆ
ด้าน (วัลลี สัตยาศัย. 2547: 2)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ในสังคมโลก และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึก
ในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งมีเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา ต่อการ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (ชนัญธิดา พรมมา. 2554: 2) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์นั้น ครูจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการสอน โดยการนานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการสังเกต ตั้ งคาถาม หาคาตอบ รู้จักการทางานเป็นกลุ่มให้
ประสบความสาเร็จ ครูจะต้องจัดเตรียมการสอน โดยมีการวางแผนกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การวัดผล ประเมินผล กิจกรรมจะต้องเน้นกระบวนการคิด วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา
การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้ นเพื่อนาไปสู่คาตอบของปัญหาต่างๆ (กรม
วิชาการ. 2545: 142-143)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีสอนที่สอดคล้องกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จาก
กระบวนการทางานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน และมีความสาคัญต่อผู้เรียน ตัว
ปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและสืบ
ค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชี้นาตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์
ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2550: 1) อีกทั้งการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม โดยให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาที่ตนศึกษา
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจแก้ปัญหาเป็นฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้มีกิจกรรมการทดลอง โดยเน้น
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเหล่านี้แก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปในอนาคต แต่ปัญหาที่
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ประสบก็คือ ไม่ว่าหลักสูตรจะดีเพียงใด ถ้าการจัดการเรียนการสอนยังคงเหมือนเดิม คือ มีครูเป็นศูนย์กลางสอนให้จา
มากกว่าสอนให้ทา สอนให้เชื่อมากกว่าการสอนให้ขัดแย้ง สอนเนื้อหามากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่ง
ไม่ได้นาศักยภาพของผู้เรียนมาใช้ แต่เป็นการปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยสิ้นเชิง และพบว่า ในปัจจุบัน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าที่ควร อันมีปัจจัยประการหนึ่ง คือ ครูไม่เข้าใจแบบการเรียน
ของผู้ เรี ย นแต่ ละคน ดั ง นั้น ครูจึ ง ไม่สามารถจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เรี ย นแต่ละแบบได้ การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยมาตรฐานเดียวกัน สอนโดยวิธีสอนเดียวกัน ในเวลาเท่ากันกับนักเรียนทุกคน
กระบวนการอย่างนี้ทาให้นักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับความรู้ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในขณะที่นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยพัฒนาให้เกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ในตัวผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกต่อการคิด การกระทา และการตัดสินใจในการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม ได้แก่ ความมีเหตุผล ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความ
ซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ และใจกว้าง เต็มใจรับฟังความคิดใหม่ๆ ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกนี้จะประสบ
ความสาเร็จในการทางาน และสามารถพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2538: 28-30)
จากสภาพการณ์ แ ละปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ดั ง กล่ า ว จึ ง ท าให้ ผู้วิ จั ย สนใจศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า จะทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ และนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
อย่างไร โดยเลือกศึกษาทดลองมารดานุสรณ์ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อันจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย กาหนดปัญหา ทาความเข้าใจกับปัญหา
การนาเสนอปัญหาแผนการศึกษาค้นคว้า ดาเนินการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมินค่าของคาตอบ
และนาเสนอและประเมินผลงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
รอบตัวเรา ของนักเรียนที่ได้รับตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา
เพือ่ วัดผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
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เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนในการแสวงหาความรู้ทางทยาศาสตร์ซึ่ง
ทราบได้จากการใช้แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใน 6 ด้าน ได้แก่ความมีเหตุผ ล ความอยากรู้
อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ ความใจกว้า งและเต็มใจรับฟัง
ความคิดเห็นใหม่ๆ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปัญหา
ขั้นที่ 3 การนาเสนอปัญหาแผนการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 4 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 5 สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 6 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ
ขั้นที่ 7 นาเสนอและประเมินผลงาน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราดมีจานวนนักเรียน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 64 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราดจานวนนักเรียน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 32 คนได้มาจากการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พืชรอบตัวเรา จานวน 7 แผน
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเราจานวน 30 ข้อ
3. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จานวน 10 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ก่อนเรีย นจะทาการทดสอบด้ว ยแบบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 30 ข้อ เพื่ อวั ด
ความรู้พื้นฐานเดิม
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปัญหา
ขั้นที่ 3 การนาเสนอปัญหาแผนการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 4 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 5 สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 6 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ
ขั้นที่ 7 นาเสนอและประเมินผลงาน
3. หลังการจัดการเรียนรู้แล้วจะทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบชุด
เดียวกับก่อนเรียนและวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
4. นาคะแนนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ทดสอบโดยใช้สถิติที (t-test Dependent)
2. วิเคราะห์เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ปีการศึกษา 2559 จานวน 32 คน โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จานวน 30 ข้อ เพื่อศึกษา
พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วจึงดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่องพืชรอบตัวเรา จานวน 7 แผนใช้เวลา 14 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน แล้วจึงทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียนผล ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้ แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
32
32

คะแนนเต็ม
30
30

S.D.
1.39
1.55



16.59
25.72

t-test
25.45*

* มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 31 = 2.745)
จากตาราง 1 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง พื ช รอบตั ว เรา ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน
ผู้วิจัยได้นาแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จานวน 10 ข้อ มาสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2/1 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทั้ง 7 แผน ผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
รายการประเมิน
1. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ทันสมัย
2. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างความท้าทายให้กับผู้เรียน
3. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
4. วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสาคัญของวิชาอื่น
5. วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ทาให้มนุษย์รู้จักวิธีการแก้ปัญหามากขึ้น
6. นักเรียนชอบทากิจกรรมการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์
7. นักเรียนชอบวิชาวิทยาศาสตร์
8. นักเรียนติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ
9. นักเรียนชอบดูสารคดีเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์
10.นักเรียนนาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยรวม



4.53
4.35
4.32
4.67
4.00
4.46
4.22
4.19
4.01
4.61
4.34

ระดับเจตคติ
S.D.
แปลผล
.59
ดีมาก
.62
ดี
.58
ดี
.52
ดีมาก
.55
ดี
.68
ดี
.81
ดี
.71
ดี
.56
ดีมาก
.65
ดีมาก
.63
ดี
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จากตาราง 2 พบว่า นั กเรีย นมี เจตคติท างวิท ยาศาสตร์ จากการจั ดการเรี ยนรู้แ บบใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน
โดยรวมอยู่ในระดับดี
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในชีวติ ประจาวันของนักเรียนที่นักเรียนอาจพบมาเป็น
จุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการทางานร่วมกันภายในกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน โดย
ผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกาหนดปัญหา เป็ นขั้นที่ผู้สอนจัด
สถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา ขั้นทาความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องทา
ความเข้าใจปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ขั้นนาเสนอแผนการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนจะต้องทาการตั้งสมมติฐานที่เชื่อมโยง
กับปัญหาโดยใช้ความรู้เดิมจากสมาชิกภายในกลุ่ม พร้อมทั้งเรียงลาดับเนื้อหา ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้ า ผู้เรียน
กาหนดสิ่งที่ต้องเรียนด้วยตนเอง ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ขั้นสรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง ขั้นนาเสนอและประเมินผล
งาน ผู้เรียนนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่าขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอนส่งเสริมการทากิจกรรมของผู้เรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียน
ในประเด็นที่สนใจ ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยผ่านการปฏิบัติและการศึ กษาด้วยตนเองในประเด็นที่
นักเรียนสนใจ ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เพราะเป็น
การเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลป์ลาเกอร์ (Gallagher. 1997: 332362) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้จากการเรียน โดยนักเรียน
จะทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู้ที่ต้องการให้นักเรียนได้รับกับการ
แก้ปัญหาเข้าด้วยกัน ซึ่งปัญหาที่ใช้มีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน และมีความสัมพันธ์กับนักเรียน การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่นักเรียนจะได้มา และ
พัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้โดยการชี้นาตนเองได้ และแนวคิดของ กมลวรรณ สายจุฑาวัฒน์. 2556;
อ้างถึงใน ชนัญธิดา พรมมา. 2554: 32) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสร้าง
ความรู้จากกระบวนการทางานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจาวันที่มีความสาคัญต่อผู้เรียน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ และกระบวนการเรี ยนรู้ สามารถเรียนรู้โดยการชี้นาตนเอง สร้างองค์ความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจอยากรู้และหาคาตอบด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู งขึ้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบวิทย์ พิริยวัฒน์ (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ พบว่า
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชัน ในการแก้โจทย์ปัญหา
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น ต้องทาให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียน ตลอดจนได้นาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ 1) พิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยดูจากตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ทั้งทางด้านทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ จากนั้นจึงเลือกเนื้อหาสาระมากาหนดการสอน เช่น พิจารณา
ว่าตัวชี้วัดที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการค้นหา และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 2) กาหนดแหล่ง
ข้อมูล เมื่อผู้สอนพิจารณาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และกาหนดเนื้อหาสาระแล้ว ผู้สอนต้องกาหนดแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้เรียนนามาแก้ปัญหาหรือค้นหาคาตอบได้ ซึ่งแหล่ งข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ตัวผู้สอน ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ บุคลากรต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 3) กาหนดและเชื่อมขอบข่าย
ปัญหาที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการศึกษา ค้นหาคาตอบ 4) กาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน
ผู้สอนเลือกหรือสร้างขึ้นมาจะต้องทาให้ผู้เรียนสามารถเห็นแนวทางในการค้นพบความรู้หรือคาตอบได้ด้วยตนเอง
5) สร้างคาถาม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถดาเนินกิจกรรมได้ การสร้างคาถามที่มีลักษณะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจงานที่
กาลังทาอยู่ และมองเห็นทิศทางในการทางานต่อไป และ 6) กาหนดวิธีการประเมินผล ควรเป็นการประเมินผลตาม
สภาพจริง โดยประเด็นทั้งด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และการทางานกลุ่ม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2550: 5-6) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร จรัสพันธ์ (2550) ได้ทาการสร้างชุดการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองทุกขั้นตอน
2. ผู้สอนควรนาวิธีการเสริมแรงที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความรับผิดชอบ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ คามคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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NBUE154: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้
A STUDY OF ACHIEVEMENT ON SCIENCE LEARNING OF FORCE AND MOVEMENT OF
PRATHOMSUKSA 2 SYUDENTS IN ANUBANTRAT SCHOOL FROM USING 4 MAT LEARNING
ACTIVITY APPROACH AS TEACHING
พนิดา อภิบาล *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อน
และหลังการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2/7 โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 36 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MATเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จานวน 30 ข้อ โดยมีความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้
มีคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.56 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT, วิทยาศาสตร์, แรงและการเคลื่อนที่
Abstract
The purpose of this research was to study and to compare the achievement Science before
and after of Force and Movementof Grade 2 Anubantrat Schoolform using 4 MAT Learning Activity
Approach as Teaching.The Sample consisted of Prathomsuksa 2/7 students in Anubantrat School,
Mueang Trat District, Trat Province, 36 persons by Cluster Random Sampling. The instrument using 4
MAT Learning Activity 9 plan, and the achievement test pretest-posttest 30 questions. The analyses by
percent (%), mean (  ), standard deviation (S.D.), and t-test.
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The findings of the study reveal the following: 1) The achievement Pretest were 50.56 Posttest
83.43, and 2) The achievement Science of Force and Movement Grade 2 Anubantrat School form using 4
MAT Learning Activity Approach as Teaching, posttest higher than before learning were significantly at
the .01 level.
Keywords: 4 MAT Learning Activity, Science, Force and Movement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่า งๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกั บความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซึ่ง เป็ นสั ง คมแห่ งการเรีย นรู้ (knowledge-based society) ดั งนั้ น ทุ กคนจึ งจ าเป็ นต้ องได้รั บการพั ฒนาให้ รู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 78)
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือมีปัญหา เนื่องจากในการ
สอนวิทยาศาสตร์ครูจะเน้นการบรรยาย มุ่งสอนเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายหรือข้อมูลที่มาจากชีวิตจริงและประสบการณ์ เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง ส่วนใหญ่ครูยกตัวอย่างจากตารา ขาดการแปลงเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและสภาพจริง
ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาและกิจกรรมการสอนเข้ากับชีวิตจริงได้ (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 2-3)
และจากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอนุบาล
ตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2558 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเนื้อหาและ
ทักษะกระบวนการคิด จึงทาให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนและไม่ทบทวนเนื้อหาตามที่ครูสอนการจัดการเรียนการ
สอนที่ผ่านการสอนด้วยวิธีการบรรยายเป็นหลักส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่า(โรงเรียน
อนุบาลตราด. 2558: 5)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนมีสื่อที่
ชัดเจน และมีความละเอียดทาให้นักเรียนมองเห็นเป็นรูปธรรมมาก การจัดการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ มีข้อชวนคิด
และคาถามท้ายกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดแล้วตอบเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้
อย่างอิสระ เร้าความสนใจ ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย (วันวิสาข์ ศรีวิไล. 2555: 125) นอกจากนี้ แมคคาที (McCarthy.
1997: 46-51) เสนอแนวทางการพัฒนาวงจรการสอนให้เอื้อต่อผู้เรียนทั้ง 4 แบบโดยกาหนดวิธีการใช้เทคนิคพัฒนา
สมองซีกซ้ายซีกขวา กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้จะหมุนวนตามเข็มนาฬิกาไปจนครบทั้ง 4 ช่วง 4 แบบ (Why-What-
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How-If) แต่ละช่วงจะแบ่งเป็น 2 ขั้นโดยจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและขวาสลับกันไป
และศศิวิมล เสถียรเขต (2558: 74) กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ และฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบ
จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนสามารถ
สร้างความรู้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงความรู้ในวิชาต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่
เข้ากับประสบการณ์เดิมทาให้การเรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางานกลุ่ม การอภิปราย และการประยุกต์ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้ นาเสนอความรู้วิธี การที่หลากหลาย เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
สามารถนาความรู้ไปใช้ใ นชี วิ ตจริง ได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ และมี แรงจู งใจที่ จะเรี ย นมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ งในการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยวิธีการสอนที่จะทาให้บทเรียนน่าสนใจและเร้าให้คิดหาเหตุผล ดังนั้นผู้วิจั ยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการจัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการเรียน เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ประกอบการจัดการเรียนรู้
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การนาสื่อการเรียนการสอนมาจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถโดยใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล รู้ จักคิด วิเคราะห์
ปฏิบัติจริงเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ หมายถึง การกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์
ของตนเอง (กระตุ้นสมองซีกขวา)
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ หมายถึง ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์และตรวจสอบ
ประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 3 พัฒนาและสะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิดหมายถึง ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์และ
ความรู้ไปสู่ความคิดรวบยอด (กระตุ้นสมองซีกขวา)
ขั้นที่ 4 พัฒนาทฤษฎีและแนวคิดหมายถึง ผู้เรียนได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทฤษฎีและแนวคิด
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
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ขั้นที่ 5 ดาเนินตามแนวคิด หมายถึง ผู้เรียนลองปฏิบัติโดยผ่านประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาแนวคิ ด
และทักษะ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 6 สร้างสรรค์ชิ้นงานต่อเติมเสริมแต่ง หมายถึง ผู้เรียนปรับปรุงสิ่งที่ปฏิบัติด้วยวิธีการของตนเอง
และบูรณาการเป็นองค์ความรู้ของตนเอง (กระตุ้นสมองซีกขวา)
ขั้นที่ 7 วิ เ คราะห์ ผ ลงานหมายถึ ง ผู้ เ รี ย นวิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ หรื อ ดั ด แปลงสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้เรียน (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ 8 ลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หมายถึง ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้มากับ
ผู้อื่น (กระตุ้นสมองซีกขวา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งวัดได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ3 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ความ สามารถในวิช า
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับความรู้ความจาความเข้าใจ การนาไปใช้ เป็นแบบปรนัย 3
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์
ขั้นที่ 3 พัฒนาและสะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด
ขั้นที่ 4 พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด
ขั้นที่ 5 ดาเนินตามแนวคิด
ขั้นที่ 6 สร้างสรรค์ชิ้นงานต่อเติมเสริมแต่ง และสร้าง
องค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลงานทีจ่ ะนาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ขั้นที่ 8 ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ เรื่อ ง
แรงและการเคลื่อนที่

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น
283 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 36 คนได้มาจากการสุ่ม
แบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MATเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MATประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4
MAT เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลตราด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราดเพื่อขอความร่วมมือในการวิจัยและการใช้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัย ชี้แจงรายละเอี ยดและทาความเข้าใจกับนั กเรีย นกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 36 คน ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการเรียนรู้
3. ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนในชั่วโมงแรก ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นสื่อการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อแรงและการเคลื่อนที่ กาหนดไว้ จานวน 3 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ละ 6 คาบ (หลังเรียนจบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดให้นักเรียนทา
แบบทดสอบท้ายการเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ)
5. ดาเนินการทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้ นผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมาทา
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อน ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการ
เรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที (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 Dependent
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 50.56 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้
มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 50.56 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ พัฒนาขึ้น อย่างเป็ นระบบและวิธีการที่เหมาะสม เริ่ มจากการ
วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงนาประเด็นปัญหามาแก้ไข โดยการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ ปก/คานา/สารบัญ/แผนภูมิการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT/
สาระการเรียนรู้ /จุดประสงค์การเรียนรู้/แบบทดสอบก่อ นเรีย น/เฉลยแบบทดสอบก่อ นเรีย น/กิจ กรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1-9/แบบทดสอบหลังเรียน/เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เร้าความ
สนใจให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง โดยการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จึงทาให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ พรวิไล ขันธวิสูตร (2553: 57) ได้ศึกษา การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โรง
เรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เงิน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ 90.05/83.11
1.2 ผู้วิจัยได้นาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระดับคุณวุฒิ และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งหลักการที่นามาใช้เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
นั่นคือ แนวคิดหลัก 5 หลักการ ดังนี้ แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคานึงถึงความต้องการ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ ในด้านความสามารถ สติปัญญาความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย
อารมณ์สังคมเป็นต้น แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่เปลี่ยนแปลงการสอนจากเดิมที่ยึดครูเป็นแหล่งความรู้มาเป็นการ
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จากสื่อการสอนแบบต่างๆ ซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์
ตามหน่วยการสอน แนวคิดที่ 3 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช้สื่อการสอนหลายอย่างมาช่วยใน
การสอนให้เหมาะสมและใช้เป็นแหล่งความรู้สาหรับนักเรียน แนวคิดที่ 4 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและ
นักเรียนกับสภาพแวดล้อมเดิมที่นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้จากครู ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประกอบ
กิจกรรมด้วยกัน และนามาสู่การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดกิจกรรม และแนวคิดที่ 5 การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้โดยจัดสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์.
2545: 119-120)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตราด จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานกาหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุดาภรณ์ อรุณดี (2546: 41-43) และ เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ (2545: 66-67) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก
2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด ถึงแม้ว่าครูจะ
พูดหรือสอนไม่เก่งก็ตามและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูเพราะผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
ดังที่ กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 174) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง
ทาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้พิจารณาข้อมูลฝึกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ช่วยขจัดปัญหาการขาดครู
เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545: 121) กล่าวว่า
ชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้เ ปิด โอกาสให้ผู้เ รีย นแสดงความคิ ด เห็ น ฝึ กการตั ดสิ นใจแสวงหาความรู้ด้ ว ยตนเองและ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นการสร้างความพร้อมและมั่นใจแก่ผู้เรียน เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผลิตไว้เป็น
หมวดหมู่สามารถหยิบมาใช้ได้ทันที ทาให้การเรียนของผู้เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถทาให้ผู้เรียนได้เรียนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าผู้สอนจะมีสภาพหรือความขัดแย้งทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา โดยการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการทางานของสมองทั้งสองซีก ทาให้สมองทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิด
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การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 (กระตุ้นสมองซีกขวา) สร้างประสบการณ์ ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน ขั้นที่ 2 (กระตุ้นสมอง
ซีกซ้าย) วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์ ขั้นที่ 3 (กระตุ้นสมองซีกขวา) พัฒนาและสะท้ อนประสบการณ์เป็นแนวคิด
ขั้นที่ 4 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด ขั้นที่ 5 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) ดาเนินตามแนวคิด ขั้น ที่ 6
(กระตุ้นสมองซีกขวา) สร้างสรรค์ชิ้นงานต่อเติมเสริมแต่ง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 7 (กระตุ้นสมอง
ซีกซ้าย) วิเคราะห์ผลงานที่จะนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และขั้นที่ 8 (กระตุ้นสมองซีกขวา) ลงมือปฏิบัติ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งในระยะแรกครูจะสร้างสรรค์ประสบการณ์แล้วนาไปสู่การอภิปรายปัญหาของประสบการณ์
นั้นๆ ในระยะที่สอง ครูแสดงตัวเป็นผู้ป้อนข้อมูล ระยะที่สามครูเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ช่วยเด็กฝึกฝนในส่วนที่
จาเป็นต้องเรียน ในระยะที่สุดท้าย ครูจะเป็นผู้ประเมินผลรวมทั้งเป็นผู้ซ่อมเสริมและเป็นแหล่ งข้อมูลให้เด็กได้ค้นพบ
ตนเองและการเรียนของเขาเอง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและคานึงถึงการทางานของระบบสมอง
เป็น วิธีที่ ดาเนินไปตามธรรมชาติ โดยที่ครู ไม่จ าเป็ นต้ องมี ความชานาญพิเศษแต่ อย่า งใดแต่สามารถท าให้ เกิ ด
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานเต็มตามศั กยภาพของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรฝึกวินัยให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
เริ่มจากการศึกษาความรู้ จากนั้นจึงลงมือทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยทีละ
กิจกรรม
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถนาไปใช้สอนซ่อมเสริมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ได้ เพราะเนื้อหาเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก
3. ครูควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4
MAT เป็นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 4 แบบกับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา และเป็น
รูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4 MAT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น
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NBUE155: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF WEBSITE OF MATTHAYOMSUKSA 6
STUDENTS USING COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES STAD
ปรัชพล ชั้วเจริญ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรี ยนและหลังเรียน เรื่อง เว็บไซต์
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 40
คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้ แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน จานวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การเรียน เรื่อง เว็บไซต์ จากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จานวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD พบว่า หลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
Abstract
The objectives of this research was to Study of the Achievement before and after of Website,
and Student Satisfaction of Towards the Teaching of Website using Cooperative Learning Techniques
STAD.The Sample consisted of Matthayomsuksa 6/7 Students in Petpittayakom School, Mueang District,
Phetchapun Province, 40 persons by simple random sampling. The instrument using Cooperative
Learning Techniques STAD 5 plan, the achievement test pretest-posttest 40 questions, and a
questionnaire the Satisfaction of Students towards the Teaching of Website using Cooperative Learning
Techniques STAD, 20 questions. The analyses by Percent (%), mean (  ), Standard Deviation (S.D.),
and t-test.
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The findings of the study reveal the following: 1) The achievement of Website of
Matthayomsuksa 6 Students using Cooperative Learning Techniques STAD, posttest higher than before
learning were significantly at the .01 level, and 2) The Student was Satisfaction of Towards the Teaching
of using Cooperative Learning Techniques STAD. Overall, the highest level.
Keywords: Cooperative Learning Techniques STAD
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันถือเป็นยุคทองแห่งเทคโนโลยี ทาให้การให้บริการข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้องและมีความรวดเร็ว
กว่าสมัยก่อนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการนาเสนอข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และปรับ
ระบบการทางานให้ทันต่อยุคสมัย (มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์. 2548: 2) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันกาลังได้รับความนิยมและส่งผลกระทบกับการดาเนินชีวิต มนุษย์มากขึ้น มนุษย์มีช่องทางใน
การสื่อสารที่หลากหลาย มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
ค้นหาข้อมูล รวมทั้งยังมีเครื่องมือช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการใช้เครื่องมือและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ต่อ ไป (ศัน สนีย์ เลี้ยงพานิ ชย์ . 2553: 1) คอมพิวเตอร์ จึง ได้เ ข้ามามีบ ทบาทสาคัญกั บการดาเนิ น
ชีวิต ประจาวันของคนในสั งคมมากขึ้น ไม่ ว่า จะเป็น เพศใด วัย ไหน หรือแม้แ ต่การประกอบอาชี พ ในด้ านต่ างๆ
ส่ ว นใหญ่ ก็ ล้ว นที่ จ ะต้ อ งท างานที่ มี ค อมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยกั น ทั้ ง นั้ น โดยเฉพาะในด้ า นการศึ ก ษาที่
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญร่วมกับการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูผู้สอน ทั้งนี้ทาให้ในแต่ละ
โรงเรีย นได้ มีรายวิช าที่เ ปิด สอนเกี่ย วกับ คอมพิวเตอร์ ขึ้น มา จึงส่ งผลให้ก ารเรียนการสอนมีก ารพั ฒนายิ่งขึ้ นไป
นักเรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทั้งนักเรียนยังได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง
และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ได้บัญญัติความมุ่งหมายการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และแนวทางการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 3, 8) ดังนั้น
หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ท ธศั กราช 2551 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกีย่ วกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจต
คติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบน
พื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็น
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ไทยควบคู่กับความเป็นสากล และให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1)
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จึงเป็นพื้นฐานในการเรียนเกี่ยวกับการนาเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยข้อความ ภาพ เสียง และภาพยนตร์
ในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของเว็บไซต์ ความรู้เกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี ประเภท
ของเว็บไซต์ ประโยชน์ของเว็บไซต์ การสร้างของเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่กล่า วมานั้นเป็นเนื้อหาทางด้านทฤษฎี
ยังไม่มีการลงมือปฏิบัติหรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการสังเกตของครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 60 ไม่มีความตั้งใจและไม่ให้ความร่วมมือใน
การเรียนการสอน ชอบคุยกัน หยอกล้อกัน เมื่อให้ทาแบบทดสอบก็ทาไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจเนื้อหา จึงส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 68.25 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ คือ ร้อยละ 75 (โรงเรียนเพชรวิทยาคม. 2558: 5)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนไม่เร้าความสนใจ ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการแก้ปัญหาโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ได้แก่
รูปแบบ Group Investigation (GI), รูปแบบ Jigsaw, รูปแบบ Student Team Achievement Division (STAD) และ
รูปแบบ Team Games Tournament (TGT) เป็นต้น ซึ่งการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่ วมมือกัน
เรียนรู้แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมในด้านเนื้อหา และวิธีการสอนที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาการสอนด้วย
วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) มาใช้
สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เว็บไซด์
เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนด้วยตนเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ช่วยกันหาคาตอบของคาถามที่ครูผู้สอนได้แจกให้ ทาให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดความเข้าใจกับเนื้อหาและได้รั บความรู้
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักที่จะทางานร่วมกันกับผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง เมื่อ
ถึงเวลาแยกย้ายทาแบบทดสอบก็สามารถทาคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย ดังที่ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 121) ได้กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน
ได้ร่วมมือกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ทาให้งานของกลุ่ม
ดาเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไสว ฟักขาว (2544: 193) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไว้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิ ดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนี้ วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ ด้วย
เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังเช่น ผลการวิจัย
ของ อทิติยา สวยรูป (2556: 42)ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดย ใช้เ ทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างชัดเจน และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD โดยรวมแต่ละกลุ่มมีคะแนนพัฒนาการ
อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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จากแนวคิ ดดังกล่าว ผู้วิจั ยจึง เห็นว่ าการสอนด้วยวิธีก ารเรี ยนแบบกลุ่ มร่ว มมือหรือร่ วมมือ กันเรียนรู้
เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหา เรื่อง เว็บไซต์ ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาเทคนิคดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็ บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division)
หมายถึง การเรียนตามขั้นตอนการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยมีนักเรียนเรียน
เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 คน ให้สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ แตกต่างกัน คือ เก่ง
ปานกลาง อ่อน เรียนร่วมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนนความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคล เรียกว่า คะแนนฐาน (Base
Score) การเริ่มบทเรียนครูเป็นผู้สอน แล้วให้นักเรียนฝึกทักษะ โดยการฝึกทักษะร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการปรึกษาและ
แก้ไขข้อผิดพลาดร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทาและต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่กันทุกครั้งในการเรียน สมาชิก
ของกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเพื่ อให้ทุกคนเข้าใจบทเรียนหลังจบบทเรียน ก็จะต้องทาแบบทดสอบเป็นรายบุคคล
และนาคะแนนทดสอบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละคน โดยเน้นให้สมาชิกพยายามทาให้ดีที่สุด เพราะคะแนนของ
สมาชิกแต่ละคนส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มและรางวัลที่จะได้รับ ซึ่งคะแนนของสมาชิกแต่ละคนที่ทาให้แก่ กลุ่ม
จะได้จากคะแนนพัฒนาการ (Improvement Point) ของแต่ละคน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถของนักเรียนหลังเรียนรู้จากรูปแบบกลุ่ม
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ซึ่งวัดได้จากคะแนนของการดาเนินการทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อจากการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือกับใช้เทคนิค STAD ในด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนามาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค STAD

1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
2. ความพึงพอใจของนักเรียนมีตอ่ การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 14 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 560 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็บไซต์ จานวน 5 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เว็ปไซต์ จานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ จากการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จานวน 20 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test
Post-test Design (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดังนี้
กลุ่ม
ทดลอง

ทดสอบก่อนเรียน
T1

ทดลองสอน
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

T1
แทน การทดสอบก่อนเรียน
X
แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ
T2
แทน การทดสอบหลังเรียน
วิธีดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เว็บไซต์ จานวน 40 ข้อ เพื่อศึกษาพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบของ
นักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อนามาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
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2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
จานวน 5 แผน ใช้เวลา 10 คาบ โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ดาเนินการสอนในภาคเรียน ที่ 1
ปีการศึกษา 2559
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยทาการทดสอบ
หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียน และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง เว็บไซต์
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
4. ตรวจให้คะแนน เพื่อนาคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องเว็บไซต์ จาก
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent)
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติค่าที (t-test Dependent)
สรุปผลการวิจัย
1. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็ปไซต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสม ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็ปไซต์
รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เนื้อหา
4. กิจกรรมการเรียนรู้
5. สื่อและอุปกรณ์
6. การวัดและประเมินผล
รวมเฉลี่ย



4.62
4.70
4.49
4.65
4.56
4.52
4.59

S.D.
0.57
0.69
0.68
0.71
0.70
0.68
0.67

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เว็ปไซต์ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เว็ปไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรียน
เรื่อง เว็ปไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
40
40
หลังเรียน
40
40
* มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 (.df 39 = 2.745)

S.D.
2.25
1.72



22.93
34.83

t-test
34.88

จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็ปไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
ผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

รายการประเมิน
1. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3. ด้านประโยชนที่ได้จากการเรียนรู้
รวม



4.70
4.41
4.55
4.51

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
0.72
มากที่สุด
0.72
มาก
0.63
มาก
0.69
มากที่สุด

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51)
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อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เว็บไซต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะการสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นการจัด การเรียนรู้
โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกันคือ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการทางานให้ประสบความสาเร็จ โดยนักเรียนแต่ละคน
จะต้องพยายามทาความเข้าใจเนื้อหาทุกประเด็น นัก เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอยู่ในระดับเก่งจะต้องให้
ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนอ่อนกว่าให้เข้าใจด้วยการชี้แจง อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถคิดได้ด้วยตนเอง และเป็นกิจกรรมที่เน้นการทางานกลุ่ม เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการทางานที่มีเป้าหมายร่วมกัน ทาให้สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมีส่วนสาคัญ มีบทบาทเท่าเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มของตนประสบ
ความสาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ทาให้สมาชิกในกลุม่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา
สนธิรักษ์ (2553: 92) ได้ทาการศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การคูณและการหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้การสอนด้วยวิธีแบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD มีวิธีการเสริมแรงโดยการคานวณคะแนนของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น คือ เมื่อจบเนื้อหาในแต่ละ
เรื่องจะต้องทาแบทดย่อย คะแนนของนักเรียนก็จะถูกนามาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม วิธีนี้ทาให้นักเรียนในกลุ่ม
ช่วยกันอธิบายเนื้อหาให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจให้ได้คะแนนมากที่สุด และนักเรียนในทุกระดับที่มีความสามารถในการ
เรียน พยายามที่จะทาคะแนนให้ได้สูงสุด เพื่อให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งวิธีการนี้ จึงเป็นวิธีการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง เพราะต่างก็หวังในความสาเร็จของกลุ่ม ดังที่ วัชรา เล่าเรียนดี
(2545: 1; อ้างถึงในสุพัตรา สนธิรักษ์. 2553: 34) ได้กล่าวว่า เมื่อนักเรียนได้ทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล คะแนนที่ได้
จะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนกลุ่ม ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้เรียนในสิ่ง
ที่ครูสอนอย่างแจ่มแจ้ง ถ้านักเรียนต้องการให้กลุ่มประสบความสาเร็จจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันละกันและกระตุ้นให้
สมาชิกในกลุ่มทาให้ดีที่สุด
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้ งนี้เป็นเพราะ การสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค STAD นอกจากจะมีการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย และนาคะแนนของสมาชิกและคนในกลุ่มมาคิด
คานวณคะแนนเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มแล้ว การเสริมแรงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค
STAD ในแต่ละบทเรียนนั้น นักเรียนนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ฝึกฝนทักษะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยการ
ทาใบงาน การตรวจคาตอบ ให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเองและของกลุ่มอย่างชัดเจนรวดเร็ว นับว่าเป็นการ
เสริมทางบวกที่ทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ วิจัยยังได้เสริมแรงให้ลักษณะของการ
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ให้รางวัล การให้คายกย่องเชย การให้กาลังใจ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับคะแนนสูงความขยัน เอาใจใส่การเรียน
มากขึ้น เพื่อรักษา เพื่อรักษาระดับคะแนนของตน ส่วนนักเรียนที่คะแนนต่าก็จะตั้งใจเรียนและพยายามทาคะแนนให้
สูงขึ้นกว่าเดิม ดังที่สุจริต เพียงชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 65; อ้างถึงใน สุพัตรา สนธิรักษ์. 2553: 25) ได้
กล่าวถึงการเสริมแรงที่ใช้ในการสอนภาษาไทยไว้ว่า ครูควรให้การเสริมแรงเด็กเป็นระยะการเสริมแรงทางบวกจะเป็น
สื่อให้เด็กทราบว่าสิ่งที่ตนแสดงออกไปนั้นถูกต้องหรือไม่ เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจ พยายามทากิจกรรมต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบผลสาเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมรินธร เพ็งสวัสดิ์ (2553:90) ได้ทาการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชีวิตสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD อยู่
ในระดับมาก นอกจากนี้การสอนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ผู้วิจัยได้ยึดองค์ประกอบสาคัญของ
การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ 5 ประการคื อ1)การพึ่ งพาอาศั ย ซึ่ง กั นและกั น 2)การปฏิสัม พั นธ์ กั นอย่ างใกล้ชิ ด ในเชิ ง
สร้างสรรค์ 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 4) การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทักษะระหว่างบุคคล 5)
การใช้กระบวนการกลุ่ม ดังนั้นการเรียนแบบร่วมมือ จึงเป็นวิธีการเรียนที่ทาให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิก เพราะทุกๆ คนร่ วมมือในการทางานกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น ลงมือกระทาอย่างเท่าเทียมกัน มีความ
ช่วยเหลือกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง ทาให้เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา ส่วนเด็กที่ไม่เก่งเกิดความ
ซาบซึ้งในน้าใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน เข้าใจกันและกัน อีกทั้งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนควรให้ความรู้ แนะนาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการเรียนรู้
2. เนื้อหาที่ใ ช้ในการเรียน ควรเป็น เนื้อหาที่เ ป็นความรู้ ทฤษฎี ที่ สามารถสร้างความสนใจของ
นักเรียนไม่ยาวเกินไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ไปใช้กับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับชั้นอื่นๆ หรือรายวิชาอื่นๆ
2. ควรนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ไปเปรียบเทียบกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบอื่นๆ
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NBUE156: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF PRATHOMSUKSA 2 STUDENTS USING OF
LEARNING ACTIVITY BY SYNECTICS APPROACH AS TEACHING ON ENVIRONMENT
น้้าฝน ถันจันทร์ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สิ่งแวดล้อม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพนมพริกอ้าเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด จ้านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ จ้านวน 5 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ้านวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน จ้านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Singed-Rank
Test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิ
นเนคติคส์ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม จากการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค้าส้าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์
Abstract
The purpose of this study were: 1) to compare of Achievement of Prathomsuksa 2 Students
pretest and posttest from using of Learning Activity by Synectics Approach as Teaching on Environment,
and 2) to study the Students Satisfaction of towards the using of Learning Activity by Synectics Approach
as Teaching on Environment. The study population, Prathomsuksa 2 Students in Watpanompick School,
Kaosaming District, Trad Province, 11 persons using purposive sampling. The instrument using by
Synectics Approach as Teaching 5 plan, the achievement test pretest-posttest 20 questions, and
questionnaire on Students Satisfaction 10 questions. The analyses by mean (µ), Standard Deviation (),
and Wilcoxon Singed-Rank Test
The findings of the study reveal the following:
1. The Achievement on Environment using of Learning Activity by Synectics pretest and
posttest were significantly different at .05 level.
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2. The Students were Satisfaction of towards using of Learning Activity by Synectics
Approach as Teaching on Environment, Overall, the higher level.
Keywords: Synectics Teaching
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ก้าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้
ความส้าคัญล้าดับสูงกับการพัฒนา คุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจ้าเป็นต้อง
พัฒนา คุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้ง
ด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะน้าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส้านึก
ในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ท้าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ใน
การด้าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อม
เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ใน
ครอบครัวที่อบอุ่น และสังคมที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ
มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการด้ารงชีวิตและการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น้าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (ปุณมนัสพงศ์ ปุณประเสริฐ. 2555: 1) ดังนั้น ความคิด
สร้างสรรค์นับว่าเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินชีวิตมนุษย์และความก้าวหน้ าของสังคมโลก ถ้ามีการพัฒนาต้อง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสุขสมบู รณ์มากขึ้น
ทุกด้าน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์. 2547: 32-33)
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส้ า คั ญ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส้านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ้าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส้าคัญอย่างหนึ่งต่อความสามารถในการคิดเป็น ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน้าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมะสม (ส้านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551: 3-4)
การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ในการรับรู้ เรียนรู้ และเกิด
เชาวน์ปัญญาไหวพริบ ท้าให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่ประทับใจหรือจินตนาการที่พึงพอใจของตน
และเกิดแรงบันดาลใจ ให้มีความพยายามประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ โดยอาศัยกระบวนการคิด ทฤษฎี และหลักการคิด
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พิจารณาด้าเนินการสร้างให้เกิดผลงานขึ้นจากความคิดนั้นที่ต้องอาศัยความช้านาญ ความรู้ เชาวน์ปัญญา ไหวพริบ
จิตนาการ และแรงบัลดาลใจของมนุษย์ร่วมกัน จึงจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความ
สามารถของมนุษย์และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ ในปัจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนได้
ท้าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และ
สามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้ ด้วยการสอน ฝึกฝน การฝึกที่ถูกวิธี และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย (อารี รังสินันท์. 2532: 5) ดังนั้น ความคิด
สร้างสรรค์ จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้น เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์สูง และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพนมพริก อ้าเภอเขาสมิง ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 พบว่ า มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 67.40 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่้ า กว่ า ร้ อ ยละ 75 ของคะแนนเต็ ม
ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก้าหนดไว้ ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เมื่อวิเคราะห์มาตรฐานพบว่า มาตรฐาน
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่ อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส้านึก
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต่้ามากที่สุด คือ
ร้อยละ 55.62 (โรงเรียนวัดพนมพริก.2558: 5) และเมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งกับเพื่อนหรือครู และไม่ค่อยตอบค้าถามว่าท้าไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงให้เห็นว่า นักเรียนขาด
การแสดงความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูยังใช้ระบบการเรียนการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาค้าตอบด้วยตนเอง และขาดสื่อการเรียนการสอนที่เร้าความสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
จัดท้าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง สิ่งแวดล้อม เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญใน
การเปลี่ ยนแปลงสภาพการจัด การเรี ยนการสอน โดยน้ากลวิธีการสอนมาใช้แก้ ปัญหา เพื่อส่ง เสริมและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในรูปแบบซินเนคติคส์ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมควรเริ่มจากการปลูกฝังปัญญาทาง
ธรรมชาติตั้งแต่เด็ก ดังที่ ลิขิต กาญจนภรณ์ (2548: 74) ได้กล่าวถึง การศึกษาสิ่งแวดล้อมในภายนอกส้าหรับเด็กนั้น
ในปัจจุบันได้ให้ความส้าคัญต่อการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยนักจิตวิทยาเห็นว่า
การให้เด็กได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติตั้งแต่เยาว์วัยได้ใช้ ชีวิตอยู่ในธรรมชาติบ่อยๆ เด็กจะได้มีเจตคติ
และกิจนิสัย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ท้าให้เกิดความรู้สึก
สนุกสนาน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ และเป็นคนกล้าแสดงออก (Joyce; & Weil. 2009: 10) ดังที่ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
(2544: 24) กล่าวว่า เทคนิคการสอนรูปแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่า เป็นการน้าเอากระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์มาใช้อย่างรู้ตัว ผนวกกับการให้เครื่องมือเพื่อใช้ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้บุคคลเกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้ เช่นเดียวกับ กอร์ดอน (Gordon. 1961) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบซินเนคติคส์ เป็นการใช้เทคนิค
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบ ซึ่งท้าได้ 3 วิธี คือ 1) การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น 2) การ
เปรียบเทียบทางตรงระหว่างของสองสิ่งหรือมากกว่า และ 3) การเปรียบเทียบโดยใช้คู่ค้าที่มีความหมายขัดแย้งกัน
วิธีการเปรียบเทียบนี้ช่วยให้มองเห็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานได้เป็นอย่ างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา
ภู่ทอง (2554: 118) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจที่คงทน เรื่อง
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ผลการวิจัยพบว่า
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ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ มีการพัฒนาการหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน
พัฒนาสติปัญญาของตนเอง ให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คิดอย่างต่อเนื่องเป็นล้าดับ
ขั้นตอน และคิดโยงความสัมพันธ์ ซึ่งคนที่สามารถเชื่อมโยงได้ก็คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม เพราะชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ จะสามารถส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อน้าไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจะเป็นก้าลังส้าคัญของชาติในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม
นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดสื่อไว้อย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ และท้าให้การเรียนการสอน
บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่ อการเรียนรู้ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสิ่งที่แตกต่างกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยใช้การเปรียบเทียบหรือเทคนิคอุปมาอุปไมย มีขั้นตอนการ
ด้าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 บรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบโดยตรงกับสิ่งที่เรียน
ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอื่น ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบโดยใช้คู่ค้าขัดแย้งขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบ
โดยตรงกับค้าคู่ขัดแย้ง และขั้นตอนที่ 6 กลับไปพิจารณางานเดิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนที่ได้จากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อ ง สิ่งแวดล้อม ของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่ง วัดจากแบบทดทดสอบที่ผู้วิจั ย
สร้างขึ้น
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ต่อการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนการสอน และด้านประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้วิจัยสร้างขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ มาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดยก้าหนดกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 บรรยายสถานการณ์ปจั จุบัน
ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบโดยตรงกับสิ่งที่เรียน
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอื่น
ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบโดยใช้คู่คา้ ขัดแย้ง
ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบโดยตรงกับค้าคู่ขัดแย้ง
ขั้นที่ 6 กลังไปพิจารณางานเดิม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพนมพริกอ้าเภอเขาสมิง
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ้านวน 11 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ จ้านวน 5 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ้านวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม จ้านวน 10 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ด้าเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สิ่งแวดล้อมจ้านวน 20 ข้อ เพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการท้าแบบทดสอบ
ของนักเรียนแต่ละคนไว้เพื่อน้ามาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
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2. ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
ซินเนคติคส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม จ้านวน 5 แผน ใช้เวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 10
ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยน้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม ไปทดสอบนักเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียนและน้าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปสอบถามนักเรียน
4. ตรวจให้คะแนนการทดสอบหลังเรียน เพื่อน้าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธี
Wilcoxon Singed-Rank Test
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วน้าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การแปลความหมายเพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอ้านาจจ้าแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Nonparametric Test ด้วยวิธี Wilcoxon Singed-Rank Test
สรุปผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม ผลดังตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20
20

N
11
11

µ
10.55
16.45


1.29
1.04

p-value
.003

 = .05
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมจากการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมผล ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
รายการประเมิน
1. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3. ด้านประโยชนที่ได้จากการเรียนรู้
รวม

ระดับความพึงพอใจ
µ
4.14
4.30
4.19
4.23


0.71
0.67
0.71
0.69

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.23)
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม จากการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ มีประเด็นที่น้ามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ก่อน
เรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ1 ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการชัดเจนและมีล้าดับขั้นตอนที่เป็น
ระบบท้าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายอย่างอิสระ มีจิตนาการและคิดแปลกใหม่ต่างไปจาก
บทเรียน มีการคิดเปรียบเทียบอย่างละเอียดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การแสดงบทบาทสมมติตนเองเป็น
สิ่งอื่น สามารถช่วยให้เกิดความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าแสดงออก นอกจากนี้การทบทวนงานทั้งสองครั้งของตนเอง
ในการสอนขั้นที่ 6 ท้าให้นักเรียนเห็นความสามารถของตนเอง สร้างความกระตือรือร้นอยากที่จะพัฒนางานของ
ตนเองให้ดีขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมที่จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ตั้งแต่ต้นจนจบการจัดการเรียนรู้เติมไปด้วย
ความเป็นกันเอง สนุกสนาน โดยที่นักเรียนมีความสนใจใส่ใจ และตั้งใจที่จะช่วยกันคิดหาค้าตอบจากสถานการณ์ที่
ก้าหนดให้ โดยครูเป็นผู้ชี้แนะในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มจะช่วยกันคิดหาค้าตอบซึ่งเห็นได้จากปริมาณค้าตอบ ซึ่ง
มีปริมาณมาก หลากหลาย และแปลกใหม่ประกอบกับช่วงระหว่างการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีโอกาสได้ท้างานรวมกัน
เป็นกลุ่มเกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับครูซึ่งสอดคล้องกับแนวแนวคิดของ ไวกอทสกี้ (Vygotsky.1962; อ้าง
ถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ์. 2552: 89) ที่กล่าวว่า นักเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้โดยล้าพัง แต่จะสามารถเรียนรู้ได้ หาก
ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อนและผู้ใหม่ที่มีประสบการณ์มากกว่าและเมื่อได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ไปแล้ว
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ช่วงเวลาหนึ่งกระบวนการคิดระดับสูงของนักเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหายากๆ จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
นั ก เรี ย นมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ ท างภาษากั บ เพื่ อ นๆ และครู ดั ง นั้ น ครู ค วรจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ นั ก เรี ย นท้ า งานร่ ว มกั น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้กั บนักเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เช่นวิชาศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมี
ผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและต่างประเทศที่สนับสนุน ผลการวิจัยทั้งในประเทศ เช่น ศศศร เดชะกุล
(2553) ได้ท้าการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ แบบเทคนิคซินเนคติกส์ ส้าหรับเด็กหญิงระดับชั้น
ประถมศึกษาของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ผลการวิจับพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์
สร้างสรรค์แบบเทคนิคซินเนคติกส์ กับกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์แบบเทคนิคซินเนคติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านเนื้อ
หาทางทัศนศิลป์มากกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม จากการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกและมีความสุขในการเรียน กล้าคิดในสิ่งแปลกใหม่ ชอบแสดงบทบาทสมมติ นักเรียน
ได้ท้างานเป็นกลุ่มปฏิสัมพันธ์กัน ท้าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ สอดคล้องกับแนวคิดความของ จอยส์และเวล (Joyce; & Weil. 2009: 236-237)
กล่าวว่าการใช้กิจกรรมซินเนคติคส์ สามารถสร้างความรู้สึกร่ วมกันให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เพื่ อ นในกลุ่ ม หรื อ เพื่ อ นร่ ว มชั้ น ในขณะที่ พ วกเขาเหล่ า นั้ น เสนอความคิ ด เห็ น หรื อ เสนอปั ญ หา ความคิ ด เห็ น ที่
หลากหลายมีประโยชน์และคุณค่าสามารถน้ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม ซึ่งวิธีสอนแบบซินเนคติคส์ สามารถช่วยให้
เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ล้อเล่น ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้แม้แต่บุคคลที่ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ สามารถอภิปรายเป็นรายข้อได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ คิดให้หลากหลายทิศทาง หลากหลายประเภท ไม่ซ้ากัน
ในขณะที่คน ซึ่งไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้เพียงทิศทางเดียวหรือประเภทเดียว และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดโดย
ไม่กลัวว่าความคิดของตนนั้นจะถูกหรือผิด ท้าให้นักเรียนมีพัฒนาการความคิดยืดหยุ่นมากขึ้น
2. ควรตั้ งค้า ถามเพื่อให้นัก เรีย นพูดคุ ยและปฏิ สัมพัน ธ์ โดยเน้นให้ ผู้เรี ยนอธิบายเหตุ ผลในการ
ตัดสินใจของการกระท้า เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนหรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจนสามารถน้าความรู้นั้น
ไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท้าการวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น
2. ควรท้าการวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ในการพัฒนาสมรรถนะที่ส้าคัญ เช่น คิด
แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตรตรอง เป็นต้ น และพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท้างาน เป็นต้น
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NBUE157: ความพึงพอใจของครูต่ อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
THE TEACHERS’ SATISFACTION WITH SCHOOL ADMINISTRATION IN 46(8) NONGCHOK
SCHOOL NETWORK UNDER DEPARTMENT OF EDUCATION, BANGKOK METROPOLITAN
ADMINSTRATION
นฤมล ศรีบวรประภาส *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จานวน 112 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
จากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608; อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547: 119) ที่ความ
คลาดเคลื่อน .05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
t-test โดยนาไปทดลองสอบถาม (Try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ จานวน 92 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 0.98
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานครต่อการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารโรงเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขตหนอง
จอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารโรงเรียน
Abstract
The purposes of this study were; teachers’ satisfaction with school administration in 46(8)
Nongchok schools Network under department of education Bangkok metropolitan administration in four
topics consisted of academic administration, budget administration, personnel management and general
administration. The samples in this study included 112 teachers. Statistics used in analyzing data were
percentage, mean, standard deviation and t-test. Bring to try out with the experimental group of 92
people for Alpha Coefficient of Cronbach had the confidence of school administration in 4 topics as 0.98.
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The Findings were as follows:
1. Overall teachers’ satisfaction with school administration in 46(8) Nongchok schools
Network under department of education Bangkok metropolitan administration was at a high level.
2. Teachers with different gender had no different satisfaction with school administration.
3. Teachers with different experience of work had no different satisfaction with school
administration.
Keywords: ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่สาคัญที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะ
ทาประโยชน์แก่สังคม การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในทุกๆ ด้าน การศึกษา
เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของประชากรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กาหนด ซึ่งถือเป็น
กฎหมายแม่บททางการปฏิรูปการศึกษาระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับ คนอื่น ได้อย่ างมีค วามสุ ข ซึ่ง พอสรุป ได้คือ มุ่งพั ฒนาให้ผู้เรี ยนเป็ นคนดี มีปัญญาหรือ เป็นคนเก่ง และมี
ความสุขอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทาสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ดังนั้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็น
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่คนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมี
ความเสี่ยงในหลายมิตทิ ี่อาจทาให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้นการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อม
และสร้างภูมิคุ้ม กันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถปรับตัวรองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545:
1-2) จากการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมายังปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
จึงจาเป็นต้ องมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้รั กการอ่านตั้งแต่วัยเด็ ก
และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคลชุมชนประชาชนและสื่อทุก
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ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่กาหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดสาคัญหมวดหนึ่งที่จะต้องมีการ
ปฏิรูปไปพร้อมๆ กันกับการปฏิรูปด้านอื่น ๆ โดยได้วางระบบโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงและ
ส่งเสริมการปฏิรูปด้านอื่นๆ ทุกด้าน ทั้งในส่วนที่รัฐจัดการศึกษาเองและในส่วนที่ให้องค์กรประชาชนและทุกส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนกากับสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งของรัฐ
เอกชน ท้องถิ่น ชุมชนและบุคคลที่จัดการศึกษา (สานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545: 51) ทั้งนี้สถานศึกษาเป็นตัวจักร
สาคัญในการปฏิรูปการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยรีบด่วนและเป็นการแก้ไขที่ให้ผลอย่าง
ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสถานศึกษาหลายแห่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างสูงจากพ่อแม่ และผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้นด้วยความเชื่อที่ว่าสถานศึกษาแห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอม
บุตรหลานของตนให้เป็นคนดี และประสบความสาเร็จ ในการเรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาจะมีมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา และระดับช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ขอบเขต
ของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดไว้ มี 4 ด้าน ซึ่งแก่นแท้ของ
การปฏิรูปการศึกษาคือ การสร้างปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมไทยปัญหาของการศึกษาในแต่ละด้าน
ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษาได้แก่ การรวมศู นย์อานาจการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง มีการทางานที่
ซ้าซ้อน อานาจการสั่งการอยู่ที่ส่วนกลาง ขาดเอกภาพในด้านนโยบายและการบริหาร การขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 2) ปัญหาครู ปัจจุบันพบว่าอาชีพครูตกต่า ครูขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องยังใช้วิธีการสอน
แบบเดิม ค่าตอบแทนครูต่า ภาระงานครูมีมากและครูขาดแรงจูงใจในการทางาน และ 3) ปัญหาด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ การศึกษาที่ผ่านมาเป็นการจัดการศึกษา ในระบบปิด ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว เกิดความศูนย์
เปล่าทางการศึกษาเด็กไทยคิดไม่เป็น ทาไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็น (สานักงานการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 13)
การบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
โรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 6 โรงเรียน มีจานวน
ผู้บริหาร 9 คน ครูผู้สอนจานวน 112 คน รวม 121 คน (สานักงานเขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
2558) ซึ่งได้จัดการศึกษา โดยกาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษา มีมาตรการ ดังนี้ จั ดทา School Mapping ให้ครอบคลุมพื้นที่ จัดระบบ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และกากับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียนอย่างทั่วถึง 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีมาตรการ ดังนี้ พัฒนาบุคลากรสายงานการสอน ให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส่งเสริมให้
มีการใช้วิทยากรในท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณด้านสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้สถานศึกษา และนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
3) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีมาตรการ ดังนี้ อบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทา
รายงานการประเมินตนเอง และจัดให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 4) ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีมาตรการ
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ดังนี้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ เรียน จัดงบประมาณเพื่อ
จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สถานศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดแข่งขันทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีของ
ผู้เรียน และ นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และ 5) เร่งรัด ส่งเสริมให้สถานศึกษา
แสวงหาความร่วมมือจากท้องถิ่นในการบริหารและการจัดการศึกษา มีมาตรการ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นเห็น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา จัดให้มีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการศึกษา จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น จากข้อมูลดังกล่าว สานักงานศึกษากรุงเทพมหานครมีโครงสร้างการบริหารและมีภาระ หน้าที่ที่
รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหาร
งานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่ งสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึก ษากรุงเทพมหานคร เพื่อที่จ ะ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) หนองจอก
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขต
หนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ และประสบการณ์การทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความยินดี ความสนใจ ความต้องการมีส่วนร่วม ตั้งใจ กระตือรือร้น
เป็นความสุขในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นมีขวัญกาลังใจ มีความสนใจ ส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ความสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร
การบริหารโรงเรียน หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดาเนินงาน เพื่อ
พัฒนาและจัดการการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการ
ทั้งศาสตร์และศิลป์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32 -73)
ได้กาหนดขอบข่ายงานไว้ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึ ง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา เป็นกระบวนการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง แผนการดาเนินงานที่แสดงออกมาในรูปตั วเงิ น แสดง
โครงการดาเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรมโครงการและการใช้จ่าย
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ตลอดจนทรัพยากรที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน ประกอบด้วย การจัดทาและ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดาเนินงานต่างๆ ที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่
เกี่ยวกับบุคลากรให้มีคุณภาพ และใช้บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลผลิตหรือบริการทั้งปริมาณและคุณภาพของงานอย่างสูง สุด เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนอัตรากาลัง การกาหนดค่าตอบแทน
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การสร้างขวัญและกาลังใจ การดาเนินการทางวินัย และการให้พ้นจาก
หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษา
4. การบริหารงานทั่วไป หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร เป็นให้บริการในการบริหารงาน
อื่นๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กาหนด มุ่ งส่งเสรอม สนับสนุน และอานวยความสะดวก
ต่างๆ ในการให้บริการและการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนให้บุคคล ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจ และการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุดเป็นงานที่รวมเอางานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานอาคาร
สถานที่ งานสัมพันธ์ชุมชน และงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล
มารวมไว้ด้วยกัน
ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาต้อยติ่ง เขตหนองจอก สังกัดสานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนวัดลาต้อยติ่ง เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานครที่มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู ได้แก่
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารโรงเรียน 4
ด้านประกอบด้วย
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานริหารงานบุคคล
4. การบริหารงานทั่วไป
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2559 จานวน 112 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มาโดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: 607-610) จากนั้นนาไปเทียบสัดส่วนของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 คน เป็นเพศชาย
จานวน 24 คน เป็นเพศหญิง จานวน 68 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) หนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน
ที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายงานการบริหารงานโรงเรียน
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การ
บริหารงานทั่วไป ลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ โดย กาหนดความมากน้อยของระดับความ
พึงพอใจของผู้ตอบ
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2. วิเคราะห์ความความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามขอบข่าย 4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหาร
งานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง ผู้วิจัยติดตามรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรต้น (คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ
วัดความพึงพอใจ) ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ทางาน ใช้สถิติค่าร้อยละ
1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม (ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร) ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดความพึงพอใจในแต่ละข้อโดยใช้
การวิเคราะห์ IOC ความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ของแต่ละคาถาม
2.2 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ความพึ ง พอใจ ด้ ว ยวิ ธี ข อง ครอนบาค
(Cronbach. 1970: 202) หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใช้สถิติค่าที (t-test)
ตาราง 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
(n = 92)
ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
n = 40

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียน

ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
n = 52

t

Sig



S.D.



S.D.

1. ด้านการบริหารวิชาการ

3.54

0.78

3.72

0.75

0.03

.44

2. ด้านการบริหารงบประมาณ

3.67

0.72

3.57

0.69

0.72

.40

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

3.77

0.68

3.69

0.63

0.59

.55

4. ด้านการบริหารทั่วไป

3.68

0.65

3.66

0.65

0.19

.46

3.67

0.71

3.66

0.68

0.38

.46

โดยรวม

จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8)
เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายด้าน
อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน มากเรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ (  = 3.72,
S.D. = 0.77) การบริหารงานบุคคล (  = 3.72, S.D. = 0.65) การบริหารงานทั่วไป (  = 3.67, S.D. = 0.67) และ
การบริหารงานงบประมาณ (  = 3.61, S.D. = 0.70)
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2. ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่
46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า
2.1 ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรี ยนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ครูมีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน
ที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน ในทุกด้านไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานบุคคลมีความพอใจสูงสุด อาจเป็น
เพราะ การบริห ารงานของผู้ บริห ารโรงเรียนในเครือ ข่ายโรงเรีย นที่ 46(8) เขตหนองจอกสัง กั ดสานัก การศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีการวางแผนการปฏิบั ติงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม มีการจัดทาแผนอัตรากาลังเพียงพอ
ต่อความต้องการของสถานศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงตาแหน่ง
โดยเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ มีการกากับ ติดตาม และดูแลเอาใจใส่
ข้าราชการครู และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ เป็นขวัญและกาลังใจ ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้น
ในการบริ ห ารงาน ในด้า นอื่ น ๆ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ เ รี ย นและสถานศึ กษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ประจงศั ก ดิ์
สถิตย์น้อย (2553) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านศรีทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศรีทองสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ทั้ง ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงอภิป รายผล
วิจัยแยกรายด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารวิชาการ พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่
46 (8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ภาพรวมมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่า ผู้บริห ารส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมมากที่สุด ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน จัดให้มีการนิเทศทางวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การดาเนินการดาเนินการพัฒนางาน
ตามแผนและติดตามตรวจสอบ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบั ติงานวิชาการของครูและสถานศึกษา การ
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ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ครูศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนในการจัดการะบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ การกาหนดวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีครูดาเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียน การสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร และดาเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม จัดให้มีการแนะนาทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา การพัฒน า
หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และลักษณะอันพึงประสงค์
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพงษ์ พุ่มภักดี (2546) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดตรัง สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติงานวิชาการโดยการส่งเสริมงานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ที่ปฏิบัติในแบบเรียน อยู่ในระดับมาก และมีการสนับสนุนการทาเอกสาร
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและการประเมินผลของโรงเรียนโดยมีการจัดการอบรมให้แก่ครูใน
การวัดผลและประเมินผลทุกปี จัดทาห้องถ่ายเอกสารใหม่เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครูทุกท่าน มีเจ้าหน้าที่ถ่าย
เอกสารโดยเฉพาะ มีคณะฝ่ายติดตามการวัดและประเมินผลให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คอยให้คาปรึกษาและชี้แนะ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนและสถานศึกษา หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยรัตน์ อนุศาสตร์ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ครู
ในโรงเรียนเอกชน สัง กัดสานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาสิงห์ บุรี มีค วามพึงพอใจในการสนับ สนุ นการทาเอกสาร
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและการประเมินผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
2. ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เป็นเพราะว่า การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปค่อนข้างเหมาะสมตามมาตรฐาน
โครงสร้างสายงานและตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา มีการใช้การตรวจสอบสภาพ และการซ่อมแซม
บารุงรักษาพัสดุ และสินทรัพย์ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการบริหารการบัญชีของ
สถานศึกษาเป็นไปตามหลักการนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ มีการศึกษาวิเคราะห์ การวิจัย และพัฒนา
การศึ ก ษาของถานศึ ก ษาตามกรอบทิ ศ ทางของโรงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นที่ 46(8) สั ง กั ด สานั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครมีการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการกระทรวงการคลังกาหนด มีการจัดทาแผนกล
ยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
เหมาะสม มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดแผนงบประมาณให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ต ามตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการจัดทาแผนการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการดาเนินงาน การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมาตรีว่าด้วยการพัสดุมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัด
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การศึกษาและมีการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา และทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประประโยชน์ต่อการศึกษาอย่าง
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยรัตน์ อนุศาสตร์ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครู
ทีม่ ีต่อการบริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ผู้บริหารมีการจัดมีการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และมี
การจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์เป็นประจามีการจัดทาบัญชีให้เป็นปัจจุบันและ
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแสดงการใช้งบประมาณทุกภาคเรียนและสามารถขอดูได้ตลอดเวลา รวมถึงการจัดให้มี
การทาทะเบียนบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นประจาเสมอให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้มีการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วลัยรัตน์ อนุศาสตร์ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ครูในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ มีการจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการเงิน
พัสดุ ครุภัณฑ์เป็นประจา อยู่ในระดับมาก
3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน
ที่ 46 (8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็น
เพราะว่า มีการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เพียงพอกับภาระงาน มีการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ มีการกากับ ดูแลเอาใจใส่ข้าราชการครู และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางราชการ ให้การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งและเลื่อนวิทยฐานะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุ ม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง
และมีการแจ้งงานในหน้าที่และภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ทาให้
ครูทุกท่านที่ได้รับมอมหมายงานนั้นๆ มีความตั้งใจทางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ มีความสุขกับการทางาน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย ศิริพงษ์ พุ่มภัคดี (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี สรุ ปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครูมีความพึงพอใจ
การกระจายงานให้บุคลากรได้ปฏิบั ติอย่างเหมาะสม การมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรในโรงเรียนได้เหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและการจัดบุคลากรลงสู่งานตามความถนัด ความสามารถเหมาะสมกับงานโดยพบว่ามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารมีวิธีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับครูโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดี เด่น
และมีคุณงามความดี โดยการยกย่องชมเชยอยู่ในที่ประชุมอยู่เสมอๆ และทาการประชาสัมพันธ์เชิ ดชูเกียรติผู้มี
ผลงานดีเด่น และมีคุณงามความดี โดยการจัดลงจุลสารประจาเดือนสู่บุคคลภายนอกให้รับทราบทั่วกัน มีของมาฝาก
มีน้าใจในการทางานถามความเป็นอยู่ เอาใจใส่กับครูทุกท่าน รวมถึงช่วยบริการอานวยความสะดวกในกิจกรรม การ
งานต่างๆ ที่มอมหมายมาทาให้ครูทุกท่านมีขวัญ และกาลังใจเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยรัตน์ อนุศาสตร์ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการบริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัย ที่
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เกี่ยวข้อง พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ มีผู้บริหารมี
วิธีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับครูโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น และมีคุณงามความดี อยู่ในระดับมาก
4. ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่
46 (8) เขตหนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็น
เพราะว่า มีการดาเนินงานธุรการตามระบบที่กาหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า มีการ
จัดระบบการบริหาร โครงสร้าง ระบบการทางานในการบริหารงานของสถานศึกษามีความเหมาะสม มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดการใช้ ที่คุ้มค่าและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ดาเนินงานด้านธุรการในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มีการดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ
บุคลากรและบริหารทั่วไป มีการบารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ มีการพัฒนาองค์กรและกระบวนการการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีก ารติ ดตามประเมิน ผลการใช้ เทคโนโลยีเ พื่อ การศึ กษาให้ เกิ ดการใช้ ที่คุ้ มค่ า และเหมาะสมกั บ
กระบวนการเรียนรู้ มีการประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือส่งเสริมสนั บสนุนงาน การศึกษามี
ความเหมาะสม มีการจัดทาสามะโนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน สามารถนาข้ อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการบุคลากรรับผิดชอบ และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ มีการจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีการจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงานดาเนินตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีความเหมาะสม และการ
พัฒ นาระบบเครือ ข่ ายข้อ มู ลสารสนเทศและพั ฒนาบุ ค ลากร ผู้รั บ ผิด ชอบของสถานศึ กษาเป็ นไปอย่ างมี ความ
เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจั ยของ วลัยรัตน์
อนุศาสตร์ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจที่ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก และมีการจัดให้มีการสื่อสาร โต้ตอบกันภายในโรงเรียนได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ มีการประชาสัมพันธ์
มีเสียงตามสาย มีการแจ้งหนังสือเวียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้แก่คณะครูทุกคนทราบ และยังมี
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคลาทุกคนเพื่อในการสื่อสาร เพื่อให้ดาเนินการในด้านการบริหารงานทั่วไป เกิดความ
คล่อ งตัว ซึ่ง จะส่ งผลให้เ กิดคุ ณภาพที่ ดีขึ้น ต่อผู้ เรีย นและสถานศึ กษา ซึ่ง สอดคล้ องกั บผลการวิจัย ของ ศิริ พงษ์
พุ่มภัคดี (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใน
จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การแจ้งและการทาความเข้าใจให้แก่บุคลากรโดยมีการกาหนดแนว
ทางการสื่อสารภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
5. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัดสานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตาม เพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก สังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน โดยรวมมีความไม่แตกต่างกันและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจะใช้เวลานาน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยต่อไปควรกาหนดระยะเวลาในการ
เก็บแบบสอบถามให้มีจานวนข้อที่น้อยลง เพื่อสามารถได้รับคาตอบที่สมบูรณ์ และถูกต้อง
2. ควรมีการทาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขต
หนองจอก สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษาต่อไป
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 46(8) เขตหนองจอก
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานครเครือข่ายอื่นๆ เพื่อนามาทาการเปรียบเทียบกัน
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NBUE158: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON THE PERFORMANCE OF NATIONAL HEALTH
RECOMMENDATIONS OF PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS OF LEARNING MANAGEMENT
BY USING THE SKILL EXERCISES OF ANALYTICAL THINKING
ไตรลักษณ์ ภิญโญ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึก ษาปี ที่ 1 ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึ กษา 2559 โรงเรีย นดอนหวายตาใกล้เ หล่ าเจริญ สานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จานวน 13 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อ ง การปฏิบัติต นตามสุ ขบัญญัติ แห่งชาติ จานวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุข บัญญัติแ ห่งชาติ แบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 3 ตัวเลือ ก จานวน 20 ข้ อ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ จานวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Wilcoxon SignedRanks Test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สู งขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
คาสาคัญ: การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ, แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
Abstract
The purpose of this research were to compare of learning achievement on the performance of
national health recommendations of Prathomsuksa 1 students, between before and after using of learning
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management by using the skill exercises of analytical thinking, and the study were satisfied on the
performance of national health recommendations of Prathomsuksa 1 students. The sample used in this
study consisted of 13 Prathomsuksa 1 students from studying in Donwaitaklailaocharoen School, under
the Amnatcharoen Primary Educational Service Area Office, in the first semester of 2016 academic year.
The research tools constructed by the researcher were the learning management plan and learning
achievement test and questions on satisfied. The research analysis was performed in terms of
percentage, mean, Standard Deviation and Wilcoxon Signed-Ranks Test.
The results revealed that:
1. The learning achievement on the performance of national health recommendations of
Prathomsuksa 1 students, between before and after using of learning management by using the skill
exercises of analytical thinking, posttest higher before learning were significance at .05 level.
2. The study were satisfied on the performance of national health recommendations of
Prathomsuksa 1 students, were overall at the highest level, while consideration in each aspect the study
found that each aspect was also at the highest level.
Keywords: Performance of National Health Recommendations, Skill Exercises of Analytical Thinking
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22
ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
ความสมบรูณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นบุคคลที่มีความรู้ดี มีทักษะกระบวนการคิดการ
จัดการมีคุ ณธรรม จริย ธรรม และค่านิยมที่ดี สามารถแสวงหาความรู้และพึ่งตนเอง ทางานร่วมกับคนอื่นอย่า ง
สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2545: 16)
ทั้งนีใ้ นมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้คิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียน ด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มี
ความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนสาคัญที่สุด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความสาคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสาคัญของตนเองกับสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 3)
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐาน
การเรียนรู้สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ได้กาหนดให้การจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (มาตรฐาน พ 4.1) เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมี
ทั ก ษะในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การด ารงสุ ข ภาพการป้ อ งกั น โรค และการสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพ เพื่ อ สุ ข ภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552:146-148) และจากการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยเฉพาะสาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรคนั้นผลสัมฤทธิ์ในมาตรฐานนี้ต่าได้ร้อยละ 75 ซึ่งเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้คือร้อยละ 80 (โรงเรียน
ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ. 2558: 25) และจากผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (2554: 48) ที่ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ผูเ้ รียนยังมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรไม่น่าพอใจ ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
ผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ให้รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหาพบว่า จากข้อเสนอแนะของสานักงานรั บรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เสนอแนะให้สถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคน
ใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายอานวยความสะดวกด้านสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้สื่อต่างๆ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554: 49) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2545: 9) ระบุ
ว่าวิธีการหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้คือ ฝึกทักษะซึ่งเป็นเทคนิคการจัดการเรีย นรู้หนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง การใช้แบบฝึกทักษะจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนา
ความรู้ที่เรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเข้าใจ และมีทักษะมากขึ้นตามความสามารถของตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อมั่น ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคานึงถึงเวลาหรือความกดดันอื่นๆ และสามารถ
ประเมินผลงานของตนเอง สิ่งที่จะนามาฝึกทักษะต้องมีในเนื้อหาในบทเรียนที่เหมาะสมกับวัยระดับชั้น และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลแบบฝึกทักษะที่ดีควรเป็นแบบที่ทันสมัย สีสันสวยงาม เพื่อให้นั กเรียนมีความสุขในการฝึก
ทักษะด้วยความสนุกสนานไม่รู้สึกเบื่อควรมีคาชี้แจงสั้นๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้เข้าใจ สามารถศึกษา หรือปฏิบัติ
ตามได้ด้วยตนเองทาให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545: 131) ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของแบบฝึกทักษะหรือแบบฝึกว่าแบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่งคือการให้นักเรียนทาแบบ
ฝึกมากๆ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้เนื้อหาวิชาดีขึ้น คือ แบบฝึกเพราะนักเรียนมีโอกาสนา
ความรู้ที่เรียนมาแล้ว ฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้นการฝึกทาย้าทาบ่อยๆ ยิ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะความ
ชานาญ สามารถจดจาเรื่องราวนั้นได้อย่างคงทนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ได้แสดงว่าแบบฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา และการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบั ญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นิยามศัพท์เฉพาะ
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตามตามสุขบัญญัติแห่งชาติของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาทักษะของนักเรียนทาให้การจัดการเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เตรียมสื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม หาวิธีวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
และขั้นสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งวัดได้จากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และ
หาค่าความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งวัดได้จาก
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่อง การปฏิบัตติ นตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ประกอบด้วย 10 เรื่อง ได้แก่
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อน กินอาหารและหลังขับถ่าย
4. กินอาหารสุก สะอาดปราศจากสารอันตราย
และหลีกเลี่ยง อาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสาส่อน
ทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7. ป้องกันอุบัติภัย ด้วยความไม่ประมาท
8. ออกกาลังกายสม่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจาปี
9. ทาจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยูเ่ สมอ
10. มีสานึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ จานวน 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จานวน 10 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จานวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การดาเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) วิธีดาเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นก่อนทดลองสอน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ แล้ วทาการทดสอบก่อนเรียน
กับนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จานวน 10 แผน ใช้เวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (สอนนอกเวลาเรียน)
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติผู้วิจยั นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วนาแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ไปสอบถามนักเรียน
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธี
Wilcoxon Signed-Ranks Test
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้ว
นาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อหาระดับความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้วิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 การเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง การปฏิบัติ ตนตามสุข บัญญัติแห่ง ชาติ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20
20

N
13
13

µ
11.70
19.30


1.77
0.70

p-value
.000**

 = .05
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม

รายการประเมิน
1. ด้านสาระการเรียนรู้
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
3. ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
4. ด้านการวัดผลประเมินผล
รวมเฉลี่ย

µ
4.94
4.88
4.70
4.85
4.85

ระดับความพึงพอใจ
ระดับ

0.20
มากที่สุด
0.13
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด
0.17
มากที่สุด
0.10
มากที่สุด

อันดับ
1
2
4
3
-

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างก่อนกับหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางการเรียน และผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนพงศ์ บรรณการ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทยก่อน และหลัง
เรียนด้วยแบบฝึก เรื่องการเป่าขลุ่ยไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนหลังการใช้แบบฝึก นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเป่าขลุ่ยอยูใ่ นระดับสูงและนักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการใช้แบบฝึกอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ แบบฝึกช่วยส่งเสริมในด้านทักษะการเป่าขลุ่ยไทยและเข้าร่วมกลุ่มทา
กิจกรรมกับเพื่อนๆ ทาให้นักเรียนเป่าขลุ่ยไทยได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ สุดา (2554) ได้
ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์มีการเรียนรู้ที่ค่อยๆ พัฒนาทีละขั้นจากง่ายไปหายาก มีรูปแบบที่สวยงาม มีภาพประกอบแต่ละเล่ม
กิจกรรมการเรียนรู้ เร้าให้อยากทา และนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทากิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงมาลา จาริชานนท์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเพื่อฝึกการคิด
วิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะสาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่ านเพื่อฝึก
การคิดวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้
และฝึกการใช้ทักษะในการหาคาตอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอน
2. ในการน าแบบฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ไปใช้ ครู ผู้ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุข ศึ ก ษาและ
พลศึก ษา ต้ องศึ กษาแผนการจั ด การเรีย นรู้ และสอนเนื้ อหาสาระก่อ นแล้ว ให้ นั กเรีย นท าแบบฝึ กทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์ ขณะที่นักเรียนทาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ครูต้องคอยดูแลให้คาแนะนาช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียน
ที่เรียนช้า เมื่อนักเรียนทาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เสร็จ และทาแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เสร็จ ครูต้องตรวจผลงานแจ้งให้นักเรียนทราบและแก้ไขข้อบกพร่องทันทีที่พบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ถูกต้องและเป็น
พืน้ ฐานในการเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างที่เรียนจากแบบฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และวิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นอื่นๆ
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NBUE159: การศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด
A STUDY OF SCHOOL MANAGEMENT, THE TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE
สุวรรณา อานามวงษ *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ คือ t-test
ผลการวิจัย พบวา
1. การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด จํ า แนกตามเพศและระดั บ การศึ ก ษา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to 1) study of school management under the Trat Primary
Educational Service Area Office, and 2) compare the opinions of teachers and educational personnel
concerning the school management, classified by gender and education level. The samples were 313
teachers and educational personnel in schools under a jurisdiction of Trat Primary Educational Service
Area Office. The instrument was a 5-rating scale questionnaire. Statistical analysis was performed in
terms of frequency, percentages, mean, Standard Deviation, and t-test.
Findings were showed that
1. The teacher and educational personnel’s opinions on the school management under a
jurisdiction of the Trat Primary Educational Service Area Office were at a “moderate” level in every
aspect.
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2. Gender and education level had no influence on their opinions concerning the school
management.
Keywords: Education Management Academy
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีเปน อยางมาก การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศจะตองเรียนรู ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทา
ทายดั ง กล า วก็ คื อ คุ ณภาพของคนในสั ง คม ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนให มี คุ ณภาพจึ ง เป น เรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญจําเปนอยางยิ่ง โดยตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการ
พัฒนาอยางเต็ มศักยภาพ ทํา ใหคนมีความสามารถรูจักการคิดวิเคราะห การแกปญหา มีความคิดริเ ริ่มสรางสรรค
รู จั ก สร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และสามารถดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2548)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงที่มีบทบาทความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาตางให
ความสํ าคัญกับ ปญหาดั งกล าว ตา งเรง ที่จะหาสาเหตุ ที่แท จริ งของป ญหาทางด านการจัดการศึกษาจึ งได กํา หนด
เป า หมาย นโยบาย แนวทางการดํา เนิน มาตรการเพื่ อ การพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา ตลอดจนหารู ป แบบในการ
ดํ า เนิ น การที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การในระดั บ พื้ น ที่ อ ย า งจริ ง จั ง และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2545) ไดเสนอแนวทางการแกปญหาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตอไป ในยุค
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ตามกระแสโลกาภิ วั ต น จ นทํ า ให เ กิ ด กระแสผลั ก ดั น ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
การศึกษาแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใหนําไปสูการวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งเชิงรุกและเชิงรับที่สําคัญ
คือ การมองวิสัยทัศนของคนไทยและสังคมไทยจากฐานของการศึกษา วิเคราะหกระแสโลกาภิวัตนและสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่จะมีปฏิสัมพันธกับการศึกษาทั้งในแงของตัวเหตุและผลกระทบที่ไดรับควบคูไปกับการพิจารณาแกไขปญหา
อุปสรรคขัดของตางๆ เพื่อคาดหวังใหมีการจัดทําโครงการเขากับ แผนงานหลักและนโยบายของแผน ตลอดจนการนํา
โครงการไปดํา เนิ น ให เกิ ดผลและก อ ให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางการศึก ษา (สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545: 1-3)
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อสนอง
นโยบายของรั ฐ จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นให มี คุ ณภาพสอดคล อ งกั บ แนวทางการปฏิ รูป
การศึกษา และใหตรงกับความตองการของนักเรียนและผูปกครองใหมากที่สุด ดังนั้นโรงเรียนตองมุงบริหารโรงเรียน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในการดําเนินการโดยใชพินิจพิจารณารวมกันอยางมีเหตุผล ครู นักเรียน จึงเปน
สวนหนึ่งที่จะตองมีบทบาทในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุดตามเปาหมายหลักของผูวิจัย จะเห็นวาการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงเปนการบริหารในภาพ
ขององครวม คือ จะต องให มี การพัฒ นาปรับ ปรุง สถานศึ ก ษาให ดี ขึ้น จนถึง เกณฑ ที่กํ าหนดผู บ ริห ารสถานศึก ษา
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จํา เป น ตอ งใช กลยุ ท ธ แสดงพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค แ ละการมีสว นร ว มของทุ กฝ า ยบนพื้ น ฐานที่มี ศั ก ยภาพ โดย
ผู บ ริ ห ารจะต อ งพั ฒ นาตนเองให มี ลัก ษณะเป น ผู สนั บ สนุ น เป น โอกาสให ทุ ก คนได ทํ า งานร ว มกั น การบริ ห าร
สถานศึกษาในลักษณะนี้มีความละเอียดออนและตองการความเขาใจรวมกัน สรางกัลยาณมิตรรวมกันในการทํางาน
มีการทํางานเปนทีม สรางระบบกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรี ยบเทีย บความคิดเห็นของครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษาที่มีต อการบริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดเปนขอบขายของการบริหารงานแบบนิติบุคคลเปน 4 ดานตามกฎกระทรวงดังนี้ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไป ทั้งนี้ไดกําหนด
ประสบการณใ นการบริ หารสถานศึ กษา เพื่ อที่ จะได ทราบขอ มูลการส งเสริ มการดํา เนิ นงานของในฐานะผู บริ หาร
สถานศึกษาวาแตกตางกันหรือไม ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2. ปริญญาโท

ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ต อ การบริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด 4 งาน คือ
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานบุคคล
3. การบริหารงานงบประมาณ
4. การบริหารงานทั่วไป

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริห ารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด และการกระทํา ที่ไดมีก ารกระจายอํา นาจการ
บริหารการจัดการศึกษาจากตนสังกัดลงสูสถานศึกษาโดยตรง โดยใหสถานศึกษามีอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ
มีอิสระและพรอมตรวจสอบได โดยมีองคคณะบุคคลมีสวนรวมในการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน เพื่อรวมกันบริหารใหเปนไปตามศักยภาพกรอบวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจ กลยุทธของสถานศึกษา
ที่เปนไปตามแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยประยุกตแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการบริหาร 4 งาน ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
การมีสวนรวมพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็ก การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลหรือเทียบโอนผลการ
เรียนรู การเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสนับสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สนับ สนุ นหรื อร วมพั ฒนาสื่ อเทคโนโลยี การนิเ ทศการศึก ษา การสนับสนุน จั ดหา และอํ านวยความสะดวกแหล ง
เรียนรู การสงเสริมความรูดานวิชาการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน
การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการ การ
วางแผนในการดํ าเนิน งานการใช จา ยงบประมาณ การจัด กิจ กรรมเพื่ อหารายไดสนับ สนุ นการเรี ยนการสอน การ
ประสานงานกั บหนว ยงานองค กรและชุม ชนเพื่อ จัด หาทุนการศึก ษา อุป กรณก ารศึ กษาและสิ่ งจํ าเปนอื่ นๆ ใหกั บ
ผู เ รี ย นที่ ข าดแคลนหรื อ ไม สามารถพึ่ ง ตนเองได การสนั บ สนุ น บริ จ าคทรั พ ย วั สดุ สิ่ ง ของจํ า เป น การจั ด สรร
งบประมาณ การตรวจสนอบ ติ ดตามการใชง บประมาณ การประเมิน ผลการใชง บประมาณ การช วยเหลื อ หรื อ
แนะนําการบริหารการเงิน และการแนะนําหรือรวมในการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย
การบริ หารงานบุ คคล หมายถึ ง การวางแผนอั ต รากํ า ลั ง การสรรหาและการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง การ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการการวินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ ซึ่งถือเปนภารกิจ
ของงานบริหารบุคคล
การบริ หารงานทั่วไป หมายถึ ง การดํ า เนิ น การในเรื่ อ งการปฏิ บัติ ง านธุ รการอาคารสถานที่ การ
จัดบริการตางๆ แกนักเรียนและชุมชน การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติในโรงเรียน การแสวงหาความรวมมือในโรงเรียน
การกําหนดปรัชญาและนโยบายโรงเรียน
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาตราด จํ าแนกเปน ผูบ ริห ารสถานศึ กษาและครู ผูสอนในโรงเรี ยนสัง กัด สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาตราด รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,627 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง ไดแ ก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด จํ า แนกเป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมทั้งสิ้น จํานวน 313 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) โดยใชเกณฑตามตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซีและ
มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610)
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ผูวิ จั ยได สร า งเครื่ องมื อที่ ใ ช ในการเก็บ รวบรวมข อ มูลครั้ งนี้ เ ปน แบบสอบถาม สํ าหรั บ ใช สอบถาม
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 313 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป น แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ที่ ใ ชสํา หรับ สํ า รวจสถานภาพของผู ต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 2 ขอ ไดแก เพศและวุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามการบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานงานวิชาการ 2) ดานงานบุคคล 3) ดานงบประมาณ และ 4) ดานการ
บริหารงานทั่วไป
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert
Scale) 5 ระดับ มีคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคนควารายละเอียดของเนื้อหา แนวคิด และศึกษาการบริหารสถานศึกษา
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แลวกําหนดขอบเขตของขอคําถามตามตัวแปรที่ศึกษา
3. นํ า แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว เสนอผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา เพื่ อ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข
4. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง เรี ย บร อ ยแล ว ไปให ผูเ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 ท า นพิ จ ารณา
ตรวจสอบความถูกตอง ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น แลว
นําผลการพิจ ารณาไปทํา การวิเ คราะห ดวยวิธีก ารหาค าดัช นีความสอดคลอ งเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารโดยใช
โรงเรี ย นเป น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด) ซึ่ ง ได ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของ
แบบสอบถามอยูระหวาง 0.80-1.00
5. นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหแลวไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ทดลองใช (Try-out) กับ
ผูบริหารและครู จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
(Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยวิธีของครอนบาช (Cronbach. 1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ .84
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวไปเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการวิจัย
3. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
4. หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเ ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
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5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่
ไดจากการทดลองใชมาตรวจสอบความสมบูรณแลวทําการวิเคราะหคาความเที่ยงโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาช (Cronbach. 1990)
6. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือ
7. นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจั ยทํ าหนังสื อขอความอนุ เคราะหจ ากบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลั ยนอรท กรุ งเทพ เพื่ อขอ
ความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความรวมมือ และอํานวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
2. ขอหนั ง สื อ จากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด เพื่ อ ขอความร ว มมื อ ไปยั ง
สถานศึกษาในสังกัดเพื่อขออนุญาตใหผูวิจัยเขาเก็บขอมูล
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงยังโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุม
ตัวอยาง
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พรอมตรวจสอบความถูกตอง
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหา
คารอยละ
2. การศึ ก ษาการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา วิเคราะหโดยใชสถิติ (t-test)
3. เก็บขอมูลใชเวลา 5 สัปดาห อยูระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแก คาสถิติที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด ซึ่ งผูวิจั ยไดวิ เคราะหจ ากผูต อบแบบสอบถามซึ่งเป นขา ราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา
จํานวน 313 คน โดยเปนเพศชาย จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 40.58 เพศหญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ
59.42 เมื่ อ พิ จ ารณาพบว า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญญาตรี ม ากที่ สุด จํ านวน 199 คน คิ ด เป นร อ ยละ 63.58 รองลงมา
ปริญญาโท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 36.42 สรุปผลการวิจัยดังนี้
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1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาตราด โดยภาพรวมและรายดานทุ กดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่ มีความ
เฉลี่ยสู งสุด คือ ด านงานบริหารบุคคล รองลงมาคือ ดานงานวิชาการ สวนด านที่มี คาเฉลี่ ยนอยที่สุด คือ ด านงาน
บริหารทั่วไป
2. การผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง ศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผูวิจัยอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. การบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด 4 ด า น โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานวิชาการ และการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคะแนนสูงสุด คือ ดาน
งานบุคคล รองลงมา คือ ดา นงานวิ ชาการ สว นดา นที่ มีคา เฉลี่ยน อยที่ สุด คือ การบริห ารงานทั่ วไป ทั้ งนี้ อาจเป น
เพราะวาผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใหความสําคัญในดานการบริหาร
วิชาการเพราะถือวาเปนงานหลักเปนหัวใจของการศึกษาและดานการบริหารงบประมาณมีขอมูลที่ชัดเจนตรวจสอบ
ได ดานบริหารบุคลากรถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในองคกรการบริหารบุคลากรตองสรางบุคลากรที่มี
คุณภาพสงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรม ดานบริหารทั่วไปมีการสงเสริมงานกิจการนักเรียนเห็นความสําคัญของ
กิจกรรมตางๆ ของนักเรียน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุทัศน แกวคํา (2553: 105-109) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เห็นวามีสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1
โดยรวมอยู ในระดั บปานกลาง เมื่อพิ จารณารายดา น พบว า ด านสมรรถนะขององค กรมีปญหาอยูใ นระดับ มาก
นอกนั้นมีปญหาอยูในระดับปานกลางเรียง ลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและการ
ควบคุม ด านการเมืองและการบริ หารสภาพแวดล อม ดานภาวะผูนํ าและความรวมมือ ตามลําดับ บุค ลากรที่ มี
สถานภาพตา งกั นและบุ คลากรที่ป ฏิบั ติง านโรงเรี ย นที่ มีข นาดตา งกั นมี สภาพ ปญหาการบริ ห ารสถาน ศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2. การผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน รัตนมณี (2550: 146-167) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา
หลักนิติธรรม ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวา
มีความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลักคุณธรรม ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลัก
ความโปรงใส ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวามี
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลักการมีสวนรวมทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หลักความรับผิดชอบ ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมี คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นทั้งสองกลุม
พบวาไมแตกตางกัน หลักความคุมคา ทั้งกลุมบริหารและกลุมครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นทั้งสองกลุม พบวาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะองคกรหรือโรงเรียนและสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ใหความสําคัญตอการ
บริหารการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลผลิต
2. ควรศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด ไปใชในทุกดาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี และความสั มพันธ กับชุม ชน โดยการเปด โอกาสใหผูที่เกี่ย วของเขามามีสว นรวมในการบริห าร สามารถ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาไดรับความเปนอิสระและมีความคลองตัวสามารถตัดสินใจดําเนินการในดานงาน
วิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และการบริหารทั่วไป ไปใชในการบริหารงานของโรงเรียน
2. ควรศึกษาความแตกตางการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด โดยการสัมภาษณเพื่อใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแกโรงเรียน
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NBUE160: การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด
COMMUNITY’S PARTICIPATION IN EARLY CHILDHOOD ADMINISTRATION OF THE
THAPHRIKNOENSAI CHILD DEVELOPMENT CENTER UNDER THE JURISDICTION OF
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, TRAT PROVINCE
ขวัญใจ บรรณจิต *
*
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูแทนชุมชนเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด โดยจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของผูเรียน
ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2559 จํานวน 114 คน คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 คน ครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 คน รวม 123 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 2 ตอน
เปนแบบสํารวจรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด ตามความคิดเห็นของผูแทนชุมชน โดยรวมและราย
ดานทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลากร รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู แ ทนชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนยพัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลตํ าบลทาพริก เนินทราย สังกัดองค กรปกครองสวนทองถิ่ น
จังหวัดตราด เมื่อจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ชุมชน, การศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to study and compare an opinion of community
representatives on participation in Early Childhood administration of Thaphriknoensai Child Development
Center under the jurisdiction of Administrative Organization, Trat province, classified by their gender and
education level. The samples comprosed 114 students’ parents, 7 committees of child development
center, and 2 caretakers, totally 123 persons. The instrument used in collecting data was a questionnaire
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with two parts: check list, and 5-rating scale. Frequency, percentage, Standard Deviation, and
independent t-test were applied to analyze the collected data.
Results indicated that
1. The opinion of community representatives was at a “high” level in every aspect. The
highest mean was personnel aspect, followed by child development center management aspect. The
lowest mean was childhood development network support aspect.
2. Gender and education level had no influence on their participation in Early Childhood
administration of Thaphriknoensai Child Development Center.
Keywords: Participation, Community, Education
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนนี้ การศึกษานับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการที่ ทําใหค นเกิดการเรี ยนรู การพัฒนาตนเอง เกิ ดความคิดริเริ่ มสรางสรรค สามารถแกป ญหาตา งๆ ได
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และกระบวนการศึกษา จะใหไดผลดีตองปลูกฝงตั้งแตเยาววัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วัยกอ นเข าโรงเรี ยน เนื่อ งจากเป นวัย ที่สมอง และรางกายกํ าลัง เจริ ญเติ บโต เป นวัย ที่ตอ งการความเอาใจใส การ
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหกับเด็กในวัยนี้ จึงมีความสําคัญมาก จึงจําเปนตองมีผูดูแล และจัดประสบการณ เพื่อให
เด็กมีความพรอมในพัฒนาการครบทุกดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย จึงเปนกาวแรกที่สําคัญยิ่งในการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก โดยจัดการศึกษาในระดับนี้ ต องคํานึ งถึงการพัฒนาเด็กใหมี ความพรอมครบทุกดา น ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 ไดบัญญัติไววาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น
นอกจากนี้ พ ระราชบั ญญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให แก อ งค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น 2542
มาตรา 16(9) บัญญั ติใ หเ ทศบาลเมือ งพัท ยา และองคก ารบริห ารส วนตํ าบลมี อํ านาจหนา ที่ ในการจัด การศึก ษา
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8(2) ใหสังคมมี
สวนร วมในการจัดการศึกษา โดยการเปด โอกาสให ประชาชน ชุมชนเข ามามี สวนร วมในการจัดการศึก ษา โดยยึ ด
หลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด รวมทํารวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษา และ
มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมี
สวนรวมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่น และกรมส งเสริม การปกครองส วนทองถิ่น ได กําหนด
ภารกิ จในการจั ดการศึก ษาขององคก ารปกครองส วนทอ งถิ่ น คื อ ภารกิ จด านศู นย พัฒ นาเด็ กเล็ ก จากที่ กล าวมา
ขางตนจะเห็น วาในการจัดการศึกษาของศู นยพัฒนาเด็ก เล็ก จึงตองคํ านึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนภายใน
สังคม (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น. 2551: 1-176)
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 6 ดาน คือ 1) ดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ด านบุคลากร 3) ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4)
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ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวมและดานการสนับสนุนทุกภาคสวน และ 6) ดานสงเสริม
เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2553: 29) และจากที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ไดสรุปสภาพและปญหาการจั ดการศึกษาขององคกรปกครองสวนท องถิ่นคือ องคกรปกครองส วนทองถิ่ น
หลายแหงไมเปดโอกาสใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น (ธีระ รุญเจริญ.
2554: 29)
จากเหตุ ผลดั งกลาว ผูวิ จัยจึ งเห็นความจําเปน ในการศึ กษาเกี่ ยวกั บการมี สวนรวมของชุม ชนในการจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนยพัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลตํ าบลทาพริก เนินทราย สังกัดองค กรปกครองสวนทองถิ่ น
จังหวัดตราด อันเปนแนวทางนําไปปรับปรุงพั ฒนาเพื่อให ชุมชนเขามาสวนรวม ซึ่งจะชวยใหการจัดการศึกษาเกิ ด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด โดยจําแนกตามเพศ
และระดับการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชในการวิจัย ครั้ง นี้ ไดแก ชุม ชนที่ เกี่ย วขอ งกับ การจัดการศึ กษาระดั บปฐมวัย ของศูน ย
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่ นจังหวัดตราด ปการศึ กษา 2559
ไดแก ผูปกครองนักเรียน จํานวน 160 คน คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 14 คน และครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้น178 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาพริกเนินทรายสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตราด ปการศึกษา 2559 โดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครจซีและมอรแกน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูปกครองนักเรียน จํานวน
114 คน คณะกรรม การบริ ห ารศู น ยพั ฒ นาเด็ กเล็ ก จํ า นวน 7 คนและครู ผูดูแ ลเด็ก จํ านวน 2 คน ได ข นาดกลุ ม
ตัวอยาง 123 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้
1.1 เพศ ไดแก ชาย และหญิง
1.2 ระดับการศึกษา ไดแก ต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี ขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด จํานวน 6 ดาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
ศูน ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ าบลท า พริ ก เนิ นทราย สั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น จัง หวั ด ตราด ได กํ า หนด
มาตรฐานการดํ าเนิน งานศู นยพั ฒนาเด็กเล็ ก องคกรปกครองส วนทอ งถิ่น ออกเปน 6 ด าน ไดแก ดานการบริหาร
จัด การศู น ยพั ฒนาเด็ กเล็ก ด า นบุ คลากร ด านอาคาร สถานที่ สิ่ง แวดลอ มและความปลอดภัย ด านวิ ชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานการสงเสริมเครือขายพัฒนา
เด็กปฐมวัย
นิยามศัพทเฉพาะ
การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนในทุกขั้นตอนของ
กิ จ กรรมตั้ ง แต ขั้ น ตอนแรกถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท า ย ได แ ก การร ว มคิ ด วางแผน ตั ด สิ น ใจ สนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ ควบคุ ม
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนการแกปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ตองการ ดวยความเต็ม
ใจและสมัครใจ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดการศึกษาใหการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ
และส งเสริ มพัฒนาการการเรียนรูใหเ ด็กเล็ กที่มีอ ายุตั้ง แต 2–5 ขวบ ใหมีความพร อม ดานร างกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแตละคนตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่รวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก ขนาดใหญ อาศัยอยูบริเวณเดียวกัน มีความรูสึกนึก
คิด ผูกพันตามเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หมายถึง การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยครอบคลุมการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็กอายุ 2-5 ป เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการอบรมเลี้ยงดู และไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งทางกาย อารมณ-จิตใจ
สังคม และสติปญญา ความสามารถของเด็กตามวัย โดยใชหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2546 มาเป น
แนวทางและบูรณาการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองทองถิ่น หมายถึง การดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดการศึกษาอยางเปนระบบ ทั้ง 6 ดาน ไดแก
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การบริหารจัดการเปน 3 ดาน ไดแก ดานการ
บริหารงาน ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคลรวมถึงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดตั้ง ยุ บรวม ยายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การกํ าหนดนโยบาย แผนงานการจัดทําแผน
งบประมาณ การพิจารณาคัดเลือกสื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน และการประเมินผลและแกปญหาการบริหารจัดการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุ คลากร หมายถึง หั วหน าศูน ยพัฒนาเด็ กเล็ก ครู ผูดูแลเด็ก และครูผูดูแลเด็ก ผูประกอบ
อาหาร ภารโรงและพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อื่น ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ คัดเลือกสรรหา พิจารณาความดี
ความชอบ การลงโทษ การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การตรวจสอบ และการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ตั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร สภาพแวดลอมและมลภาวะ พื้นที่กลางแจง ระเบียง มีมาตรการปองกันความปลอดภัย
และเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน ชุมชนมีสวนรวมในการแนะนํา ออกแบบสถานที่ อาคาร หองเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย จัดสิ่งแวดลอมภายใน ปรับภูมิทัศนภายในและภายนอก
การจัดหองจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดตั้งและควบคุมดูแลหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับเด็ก
4. ด า นวิ ช าการและกิ จ กรรมตามหลั ก สู ต ร หมายถึ ง การจั ด หลั ก สู ต รศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด
ประสบการณ /จัดกิจ กรรมประจํ าวัน แผนการจัดประสบการณ สื่อและนวัตกรรม การวัด ผลและประเมินผล นิเทศ
การศึกษา วิจัยในชั้นเรียน โภชนาการ กิจกรรมพัฒนาผู เรียน และการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก
เพื่อใหมีมาตรฐานและคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน ชุมชนใหความรวมมือในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดประสบการณการจัดกิจกรรมประจําวัน การเขียนแผนการจัดประสบการณการผลิ ตสื่อนวัตกรรมสําหรับการจั ด
ประสบการณเรียนรูและการนิเทศการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน หมายถึง กระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อ
พั ฒ นาชุ ม ชนให สอดคล อ งกั บ สภาพป ญหาและความต อ งการ รวมทั้ ง หาวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณพัฒนาได ชุมชนมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณการเรียนรู รวมพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่สิ่ง แวดลอมภายในและภายนอกอาคาร ระดมทรัพ ยากรสนับสนุน บริจาคสิ่งของ ประสานบุคคลใน
ทอ งถิ่ นเพื่อ สนับ สนุ นงานศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ ก และประชาสัม พัน ธข อ มูลขา วสารเกี่ย วกั บกิ จ กรรมตา งๆ ของศู น ย
พัฒนาเด็กเล็ก
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง การสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย ทั้ง ในระดั บองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ระดั บอํา เภอ ระดั บจัง หวั ดระดับ ภาค ชุ มชนมีสวนรวมในการ
สนับ สนุ นการจัด ประชุม บุค ลากรศูน ยพัฒ นาเด็ กเล็ก การดํ าเนิน การเผยแพร ประชาสั มพั นธ งานพัฒ นาเครือ ขา ย
สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดตั้งเครือ ขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการประเมินปญหาอุปสรรค แนวทาง แกไขการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด
2. ผลการวิจัยสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งจะชวยใหการจัดการศึกษา
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความคิ ด เห็ น การมี สว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ผูแทนชุมชนที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกัน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย แตกตางกัน
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การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklists)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการหาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด
จํานวน 6 ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตราด ในแตละดานทั้ง 6 ดาน เพื่อนําขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแล วเสนออาจารย ที่ปรึกษา ตรวจสอบรูป แบบ ความถูกต อง และ
ความเหมาะสมของภาษา
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การใช
ภาษา และดานอื่นๆ ที่ผูเชี่ยวชาญเห็นสมควรแกไข เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรง ดานเนื้อหาความเหมาะสมใน
การใชภาษา แลวนําขอเสนอแนะทั้งหลายมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช กับกลุมทดลองที่ไมใชที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
5. หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางคะแนน
รายข อกับ คะแนนรวม ไดคา อํานาจจํา แนก อยูระหว าง 0.51-0.90 ค าความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถาม โดยใชสูต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาเทากับ 0.90
6. นําแบบสอบถามฉบั บสมบูรณที่ผานการหาคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นไปใชกับกลุ ม
ตัวอยางที่กําหนดไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ขอหนั งสือแนะนํา ตัวจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยนอร ทกรุง เทพ ไปขอความรวมมื อจาก
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอความรวมมือและขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัย ขอหนังสือ จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิ ทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปถึง องค การบริหารสว น
ตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด เพื่อแจกจายแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง
จํานวน 123 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน 123 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ก รอกขอ มูลเรียบรอยแล วแตละชุดนําไปลงรหัส วิเคราะหขอมู ลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยนําขอคําถามมาแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง
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2. วิเคราะหการหาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด ดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบสมมติฐาน ดวยการทดสอบคาที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบวิเคราะหความแตกตางของระดับ
การมีสวนรวมของชุมชนในการจั ดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการหาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวั ย ของศูน ย พัฒ นาเด็ก เล็ก เทศบาลตํ าบลท า พริ ก เนิ น ทราย สั งกั ดองคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ตราด
โดยรวมอยู ในระดับมาก ( Χ =3.95, S.D.=0.76) เมื่อพิจ ารณารายดาน พบวา ทุกด านอยูในระดับมาก ด านที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลากร ( Χ =4.15, S.D.=0.81) รองลงมาคือ ดา นการบริหารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็กเล็ก
( Χ =4.12, S.D.=0.67) สว นดานที่มีคา เฉลี่ยต่ําสุด คือดานสงเสริมเครือข ายการพัฒนาเด็กปฐมวั ย ( Χ =3.80,
S.D.=0.74) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
1.1 ดานการบริห ารจัดการศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับ มาก ( Χ =4.12, S.D.=0.67) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับอยูในระดับมากที่สุดและมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีสวนรวมใน
การจั ดตั้ง /ยุบ เลิก/ยายรวมศูนยพั ฒนาเด็ก เล็ก ( Χ =4.91, S.D. =0.41) รองลงมาคือ การมีสว นรวมในการกํ าหนด
นโยบาย จัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =4.35, S.D.= 0.48) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
การมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =3.76, S.D.=0.95)
1.2 ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.15, S.D.=0.82) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการมีสวนรวมในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =4.35, S.D.=0.80) รองลงมา คือการมีสวนรวมในการพิจารณาลงโทษบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ( Χ =4.34, S.D.=0.80) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =3.95, S.D.=0.86)
1.3 ด า นอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ( Χ =3.88,
S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน การติดตั้งถังดับเพลิง ( Χ = 4.15, S.D. =0.73)
รองลงมาคือ ขอทา นมีสวนรวมในการดูแล ปรับปรุงอาคาร สถานที่สิ่งแวดล อมเพื่อใชเปนแหล งเรียนรูภายในศูน ย
พัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =4.14, S.D.=0.71) สวนขอที่มี คาเฉลี่ยต่ํ าสุด คือการมีสวนร วมในการจัดตั้ง และควบคุ มดูแ ล
หองน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหถูกสุขลักษณะ ( Χ =3.74, S.D.=0.93)
1.4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.91, S.D.=0.84) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
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สถานศึก ษา ( Χ =4.15, S.D.=0.73) รองลงมา คือการมีสวนร วมในการเขียนแผนการจั ดประสบการณ ( Χ =3.97,
S.D.=0.85) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการมีสวนรวมในการนิเทศการศึกษา ( Χ =3.55, S.D.=0.94)
1.5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.84, S.D.= 0.89)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการมีสวนรวมในการรวมพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร ( Χ =3.95, S.D.=0.87) รองลงมาคือการมีสวน
รวมในการประสานบุคคลในทองถิ่นเพื่อสนับสนุนงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( Χ =3.93, S.D.=0.79) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือการมีสว นรว มในการประชาสัมพัน ธขอมู ลขา วสารเกี่ยวกับกิ จกรรมตางๆ ของศูน ยพัฒนาเด็ กเล็ก ( Χ =3.72,
S.D.=0.96)
1.6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.80, S.D.=0.74) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีสวนรวม
รวมประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของในการจัดตั้งเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( Χ =4.11,
S.D.=0.76) รองลงมา คือการมีสวนรวมในการสนับสนุนใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความกาวหนาในวิชาชีพ
และมี ข วัญกํ าลั ง ใจในการปฏิบั ติ หน า ที่ ( Χ =3.92, S.D.=0.85) ขอ ที่ มีค าเฉลี่ย ต่ํ าสุ ด คือ การมี สวนร วมในการ
ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย ( Χ =3.38, S.D.=0.79)
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด โดยจําแนกตามเพศ
และระดับการศึกษา พบวา ทั้งภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด อภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดั บปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ ก
เล็กเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตราด โดยรวมอยูในระดับมาก เพราะวา
ชุมชนไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในทุกดาน เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับนี้เปนขั้นแรกที่สําคัญยิ่ง ถาเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการ
อยางเหมาะสม จะทําใหเด็กในวัยนี้เติบโตอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ กุลพิพรรณ สานเมทา (2554: 79-81) ไดทํา
การวิจั ย เรื่ อง การมีสว นรวมของชุม ชนในการจัด การศึ กษาระดับปฐมวัยของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก อํา เภอสบปราบ
จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลากร รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการ
ศูน ยพั ฒนาเด็ กเล็ ก อาจเนื่ องมาจากด านบุค ลากร และดา นการบริ หารจั ด การศู น ยพั ฒนาเด็ กเล็ กแตละแห ง ได
ดําเนินการตามนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว และกรมการ
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีน โยบาย และแผนในการพัฒนาบุคลากรของศูนยพั ฒนาเด็กเล็ กใหไดรับการอบรมอยา ง
ตอเนื่อง และสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และมีหนังสือซักซอมแนวทางการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็กที่เปลี่ยนแปลงใหมๆ แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหถูกตองอยู
เสมอ สอดคลองกับ ศราวุธ สังกะเพศ (2551: 44-45) ที่ไดศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สบเตี้ย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานการบริหาร งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับดี
2. ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของชุม ชนเกี่ ย วกั บ การมี สว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนยพัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลตํ าบลทาพริก เนินทราย สังกัดองค กรปกครองสวนทองถิ่ น
จังหวัดตราด จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาตางกัน พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เปนเพราะ
วาเพศใดตางก็เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และใหความสําคัญของการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา จึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ จตุพร อินจักร (2556: 92) ไดศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมของผูป กครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ กเล็กในตําบลบึงบัว อําเภอ
วชิ รบารมี จั งหวั ดพิ จิ ตร พบว า ผู ปกครองที่มี เ พศต างกั น มี สว นรว มในการจั ดการศึ ก ษารายด านและโดยรวมไม
แตกตางกัน ดานระดับการศึกษาอาจเปนเพราะวาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมีการแตงตั้งบุคคลจาก
ผูแทนชุมชนเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยไมแบงแยกระดับการศึกษา ทําใหบุคคล
สามารถมีสวนรวมและทราบถึงหลักการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน สอดคลองกับ อุษารัตน สาบา
(2557: 133 -140) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดยะลา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจัย
ผลการวิ จั ย การมี สว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลตํา บลทา พริก เนิ นทราย สัง กั ดองค กรปกครองส วนทอ งถิ่ น จัง หวั ด ตราด ด านที่มี คา เฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด า น
บุคลากร จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการเปนคณะกรรมการในการสรรหา เลือกสรร
บุคลากร และตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยขอเสนอโครงการสงเสริมเครือขายพัฒนาปฐมวัย 1) กิจกรรมการประชุมระหวาง ผูปกครอง หัวหนา
ศูนย ครูผูดูแลเด็ก และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดในชวงวันหยุดเสารหรืออาทิตยเปดโอกาส
ใหผูปกครองเขารวมประชุมเพื่อรับรูกิจกรรมของศูนยฯ 2) กิจกรรมการเยี่ยมบาน ใหผูนําเครือขายผูดูแลเด็กออกเยี่ยม
บานเด็ กเพื่อ สร างความ คุ นเคยกั บผู ปกครอง และตั้ง ชมรมผู ปกครองของศู นย พัฒ นาเด็ก เล็ กขึ้ น เพื่ อสรา งความ
รวมมื อกับผู ปกครองและชุมชน 3) กิจกรรมการเรี ยนการสอนรวมกั บชุมชน การดูง านภูมิ ปญญาทองถิ่ น การเชิ ญ
ปราชญชาวบานเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนใหความรูเด็กเปนครั้งคราว เชิญชวนใหเขารวมมาเปนอาสาสมัคร
ใหความรูแกเด็ก 4) กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เชิญผูทรงคุณวุฒิในชุมชนรวมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู/
ผูดูแลเด็ก 5) กิจกรรมตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแตงตั้งผูแทนชุมชนเปนคณะกรรมการ
ประเมินครู/ผูดูแลเด็ก ประเมินการจัดทําแผนการสอน วิจัยในชั้นเรียน ประเมินเด็กวามีการพัฒนาตามวัยหรือไม 6)
กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน ดังนี้ (1) ผูสอนและผูปกครองมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนา
เด็ก การพูดคุยกับพอแม ผูปกครอง ควรเปนไปในลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน ผูสอน
ควรปรึกษาพูดคุยกับผูปกครองอยูเสมอ ครูควรมีแบบบันทึกความ กาวหนาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูดาน
ตางๆ ของเด็กเกี่ยวกับการสื่อสารกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก (2) จัดสัมมนา เผยแพรความรูสูผูปกครองใน
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การพัฒนาเด็ก เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานระหวางหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กครู
ผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อเปดโอกาสใหทุ ก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3) กิจกรรมแจงขาวสาร ใหผูปกครองทราบ โดยจัดทําสาร แผนพับ แจง
กิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ จัดสถานที่ใหผูปกครองชุมชน ไดพบปะพูดคุยกัน และประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมตางๆ
ของศูนยโดยติดปายนิเทศในบริเวณศูนย ในหองสมุด มุมที่นั่งตางๆ มีชุมชนอาสาแจกแผนพับ 7) กิจกรรมการจัดตั้ง
และควบคุมดูแลหองน้ําของศูนยใหถูกสุขลักษณะ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการกําหนด
มาตรการรักษาความสะอาดการจัดตั้ง ตรวจสอบและควบคุมหองน้ําของศูนยใหถูกสุขลักษณะ ใชงบประมาณทั้งสิ้น
20,000 บาท ในทุกกิจกรรมใชวงจรคุณภาพ Deming ผสานเขากับกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) เปน
รูปแบบที่เหมาะสมที่ควรนําไปพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานศูนยเด็กเล็กไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนามาตรฐานที่อยูตางสังกัดที่จําเปนตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดและการจัดการอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น
จัดทํามาตรฐาน สวนที่มีการปฏิบัติไดผลดี การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่ตางจาก
เดิมเมื่อดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ขอมูลที่ไดจากการปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณ
และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เปนขอมูลนําเขาเสนอแนะผูเกี่ยวของในการกระตุนการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบใหไดมาตรฐานระดับที่สูงขึ้นตอไป และนํากระบวนการ การพัฒนาชุมชนที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
เปดโอกาสใหบุคคลและผูแทนของกลุมองคการตาง ๆ ที่อยูในชุมชน ทองถิ่นเขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการ
กํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาชุ ม ชนร ว มตั ด สิ น ใจอนาคตของชุ ม ชน ร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา และร ว มรั บ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการ AIC จะชวยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ รวมสรางความ
เขาใจในการดําเนินงาน สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน ความรูสึกเปนเจาของและเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีสวนรวมกระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความตอเนื่องและกอใหเกิดความสําเร็จสูง
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NBUE161: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS
AND JOB PERFORMANCE OF TEACHERS IN THE SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION
OF SAPHANSUNG DISTRICT OFFICE, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
เฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร์ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2
อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบั นดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจ เจกบุคคล 2) ศึกษาการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและแต่ละด้านกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
6 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตสะพานสู ง
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
2. การปฏิบัติงานของครู สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานของครู สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานของครู
Abstract
The purposes of this research were to 1) study transformational leadership of administrators in
the schools under the jurisdiction of Saphansung District Office , Bangkok Metropolitan Administration in
the aspects of idealized influence, inspiration motivation, intellectual stimulation and individualized
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consideration, 2) study job performance of teachers in the schools under the jurisdiction of Saphansung
District Office, Bangkok Metropolitan Administration, and 3) study the relationship between
transformational leadership of administrators in overall and each aspect and job performance of
teachers in the schools under the jurisdiction of Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan
Administration. The samples were one hundred and eighteen teachers working in six schools under the
jurisdiction of Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan Administration in the second semester of
2016 academic year. The instrument was a 5 rating scale questionnaire with the reliability at .98. Statistics
used to analyze the data were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and Pearson Product
Moment Correlation.
The study results found that
1. Transformational leadership of administrators in the schools under the jurisdiction of
Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan Administration in overall and each aspect was at a
high level.
2. Job performance of teachers in the schools under the jurisdiction of Saphansung
District Office, Bangkok Metropolitan Administration was at a high level.
3. There was a significant correlation of relationship between transformational leadership
of school administrators in overall and each aspect and job performance of teachers in the schools under
the jurisdiction of Saphansung District Office, Bangkok Metropolitan Administration at .01 level.
Keywords: Transformational leadership Job performance of teachers
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ที่จะดารงชีพ และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างสรรค์สังคม ทาให้คนในสังคมรู้สึกรับผิดชอบในการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมอีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อัจฉรา วัฒนาณรงค์.
2549: 11) ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารและการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
จาเป็นต้องอาศัยแนวคิดและองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งจาเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาหรือปฏิบัติที่
แตกต่างจากเดิม จึงจะทาให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาท
สาคั ญในการจัดการศึ กษา จึง จาเป็นต้ องมี การปรับ ตัว เพื่อ พร้อ มรับ กับการเปลี่ย นแปลง ดังนั้ น ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษา ผลจากการวิจัยเชิงประจักษ์
และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับในองค์การของประเทศต่างๆ จานวนมาก พบว่า
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ น าที่ มี ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง สามารถท าให้ ป ระสิ ท ธิ ผลของงานและองค์ ก ารสู ง ขึ้ น แม้ ว่ า
สภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจากัดต่างๆ เพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 2-3) ซึ่ง บาส และอโวลิโอ (Bass;
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& Avolio. 1991; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543: 22-25) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformation
Leadership) ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้นามี อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาจะไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคมซึ่งกระบวนการที่
ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I”
(Four I’s) คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration Motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) และการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)
ในกระแสการศึกษาที่กาลังดาเนินอยู่ในปัจจุบัน ประชาชน และชุมชนต่างให้ความสาคัญกับบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ความสาเร็จในการจัดการศึกษา
ต้องเกิดจากการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาแห่งนั้นด้วย การจัดการศึกษาที่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
จาเป็นที่จะต้องได้ครูที่มีลักษณะเฉพาะมีความสามารถ สูง และมีความสานึกในความเป็นครูอย่างแท้จริง สามารถทา
หน้าที่ครูได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ เพื่อนาไปปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555-2559) ได้มุ่งเน้นให้
คนไทยมีก ารศึกษาเรียนรู้อ ย่างต่อเนื่ องและตลอดชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม และซื่ อสัตย์สุจริ ต อยู่ในสังคมแห่ ง
ภูมิปัญญา โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายให้มี
การพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา การยกระดับความ
แข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ครูและผู้บริหาร สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบ
ต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2559: 1)
สานักงานเขตสะพานสูง เป็นเขตพื้นที่การปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 6
โรงเรียน มีฝ่ายการศึกษาทาหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดการและควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จาก
สภาพปัจจุบัน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสานักงานเขตสะพานสูงพบว่า ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา
ยังมีอยู่มาก เช่น การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา สื่อการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ บุคลากรไม่ตรงกับสายงาน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากย้ายกลับภูมิลาเนา ปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน เป็นต้น (วรรณา พูลพอกสิน. 2559: สัมภาษณ์) สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหลั กที่ส่งผล
ถึงคุณภาพของผู้เรียน การที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพได้ ปัจจัยที่สาคัญก็คือผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และครู ที่ มี คุ ณ ภาพหรื อ ครู ที่ เ ก่ ง สอนดี แ ละเอาใจใส่ ต่ อ การดู แ ลลู ก ศิ ษ ย์ ในฐานะที่ ผู้วิ จั ย เป็ น ข้ า ราชการครู ใ น
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตสะพานสูง จึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริ หารกับ การปฏิ บัติง านของครู ในสถานศึ ก ษา สัง กัดสานัก งานเขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร เพื่ อได้
ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง นาไปใช้กาหนดนโยบาย
วางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ผู้สอนในโอกาสต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สานั ก งานเขตสะพานสู ง
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง การที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการ
จัดการหรือการทางาน เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
และมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership) หมายถึง การ
ที่ผู้นามีพฤติกรรมหรือการแสดงออกเป็นแบบอย่างสาหรับผู้ตาม เป็นที่ยกย่อง ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นาและพฤติกรรมของผู้ นาจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ผู้นา
จะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ผู้นาเป็นที่ไว้ใจได้ว่าจะทาในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ผู้นาจะเป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรม ผู้นาจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้นาจะเสริม
ความภูมิใจ และความมั่นใจของผู้ตาม และทาให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้นา ผู้นาจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้นามีพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ผู้นาจะ
สร้างและสื่อความหวังที่ผู้นาต้องการอย่างชัดเจน ผู้นาจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ
สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ผู้นาจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจ
ขององค์การ ผู้นาจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาว และทาให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหา และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้นามีพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกในการกระตุ้ นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทาให้ ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ มีการให้
กาลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้นามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล มีการ
จูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพิจารณาปัญหาและการหาคาตอบของปัญหา ผู้นาจะทาให้ผู้ตาม
รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้นาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้ตามว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานทุกคน
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผู้นามี
พฤติกรรมหรือการแสดงออกเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นาให้การดูแลเอาใจใส่
ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทาให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษาของผู้ตาม
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แต่ละคน ผู้นาจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธิ์ผลและความเติบโตของ
แต่ละคน ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้นาจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม
โดยการให้โอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
ความจาเป็นและความต้องการ พฤติกรรมของผู้นาต้องแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
การปฏิบัติงานของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ลูกศิษย์ การร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดการศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อนามาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ครู หมายถึง ข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ บาส และอโวลิโอ
(Bass; & Avolio. 1991) ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และศึกษาการปฏิบัติงานของครู จากเอกสาร
ทางวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

การปฏิบัติงานของครู

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2559 จานวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 170 คน (ฝ่ายการศึกษา สานักงานเขตสะพานสูง. 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2559 จานวน 6 โรงเรียน จานวน 118 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง
ของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
สานัก งานเขตสะพานสูง ใน 4 ด้ าน และการปฏิ บัติงานของครู โดยลั กษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ โรงเรียนที่สังกัด
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตสะพานสูง ใน 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญา และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู
การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยใช้เทคนิค IOC แล้วนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
ลาดกระบังจานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา นาหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
สะพานสูง ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัด การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายด้าน
ที่
1
2
3
4

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวม

N = 118


4.40
4.39
4.21
4.25
4.32

S.D.
.46
.53
.72
.64
.55

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

2992

24 มีนาคม 2560

จากตาราง 1 แสดงว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = .55) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
การกระตุ้นทางปัญญา
2. การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.13, S.D. = .48) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคานึงถึงผลที่เกิด
กับผู้เรียน และครูจัดกิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนนาไปอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X)
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (X2)
3. การกระตุ้นทางปัญญา (X3)
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)
รวม
** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01

การปฏิบัติงานของครู (Y)
.885**
.779*
.781**
.673**
.820**

จากตาราง 2 แสดงว่าภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (X) กับการปฏิบัติงานของครู (Y) ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .820)
จากการเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (X1) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .885) ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r = .779) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .781) และ การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครู (Y)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .673)
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ใ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผู้ที่ ได้รั บการแต่ งตั้ งเป็ นผู้บ ริหารสถานศึ กษา จะได้ รับการพั ฒนาโดยการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความรอบรู้ในหลักการ
บริหารและทักษะที่สาคัญในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการสร้างเจตคติที่ดีในการทางานให้
เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์กรตลอดจนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและพร้อม
ที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ สุภัททา
ปิณฑะแพทย์ (2556: 37) ที่ได้กล่าวไว้ว่าในการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษานั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้นาของผู้บริหารที่จะสามารถนาพา
องค์การให้มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ ภาวะผู้นาเปรียบเสมือน
อาวุธประจากายของผู้บริหารและผู้นาที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะสามารถสร้างอานาจชักนาและมีอิทธิพลได้เหนือ
ผู้อื่น ตัวชี้วัดการนาของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้นาจึงเป็น
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับกับ อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553: 158) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีประเด็น
สาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารคือผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้นาขององค์การหรือหัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่บริหารจัด
การศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 รวมทั้งทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องแสดงตนตามบทบาทหน้าที่
หรือแสดงความสามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานอื่น เห็นถึงความมีพลังอานาจไม่ใช่อิทธิพล
ที่มาจากอานาจหน้าที่โดยตาแหน่งและเชื่อมั่นในตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นความมุ่งมั่นในการทางานมีความ
รับผิดชอบสูง การอุทิศตน โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเห็นได้จากการที่บุคลากรหรือหน่วยงานอื่นอื่นให้การ
ยอมรับศรัทธานิยมชมชอบให้ความไว้วางใจให้ความเคารพมีการเลียนแบบพฤติกรรมผู้บริหารเพื่อก้าวสู่ความสาเร็จ
เป็นต้นโดยสังเกตจากการที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญชัย จะเกรง
(2551: 25) ที่กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เป็นพฤติกรรมตามความคาดหวังขององค์การ ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ร่วมงาน ให้สูงขึ้นก่อให้เกิดการเลียนแบบ
และผูกพันต่อผู้บริหาร เห็นว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับ ยกย่อง เทิดทูน
เคารพ-นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน มีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถนาพาพวกเขา
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อทาให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองคา พิมพา (2556: 96) ได้ทาการ
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก
1.2 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ใ นระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารได้ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี และมีการพูดคุยและประชุมกับครูที่แสดงให้เห็น
ว่าบุคคลากรทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ สิ่งนี้ทาให้เกิดความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาว และทา
ให้ ผู้ต ามรู้ สึก ว่า ตนเองมี คุ ณค่ า และกระตุ้ นให้ พ วกเขาสามารถจั ด การกั บ ปั ญหา และเสริม สร้ า งความคิด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา (2550: 21) ที่กล่าวว่าแรงบันดาลใจ เป็นกุญแจที่สาคัญที่จะนาให้
บุคคลไปสู่ความสาเร็จในหลายๆ ด้าน ของชีวิต แรงบันดาลใจอาจจะหล่อหลอมมาจากรูปแบบของจินตนาการความ
ประทับใจจากจิตใต้สานึก ประสบการณ์หรืออื่นๆ สุด แท้แต่เจ้าของแรงบั นดาลใจนั้นจะนามาใช้สร้างอิทธิพลต่ อ
ความคิดของตนรวมถึงการนาแรงบันดาลใจ นั้นมาพัฒนาต่อยอด อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าศิลปินหรือนักประดิษฐ์ที่มี
ชื่อเสียงล้วนอาศัยแรงบันดาลใจ เป็นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อนแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์ทั้งสิ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนา นาคมุสิก (2559: 108) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสร้างแรงบันดาลใจ ในระดับมาก
1.3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้โอกาสบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น มีการประชุมวางแผนการทางาน
หรือการติดตามขั้นตอนของการปฏิบัติที่งานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ฝึกให้ผู้ร่วมงานทางาน
อย่างเป็นระบบและกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ได้ มีการพูดคุยหรือพิจารณาให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย และเป็นโอกาสที่ดีที่
จะแก้ไขปัญหาร่วมกันสอดคล้องกับ บาส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio) ได้กล่าวเกี่ยวกับการ กระตุ้นทางปัญญาว่า
ผู้ น าต้ อ งคิ ด และแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี ก าร ตั้ ง สมมติ ฐ าน การเปลี่ ย นกรอบ
(Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทาง แบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุน
ความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาคาตอบของปัญหา มี การให้กาลังใจผู้ตามให้พยายามหาทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้นามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและ เหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่า
มันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นา ผู้นาทาให้ผู้ตามรู้สึกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ ดีที่
จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้นาจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตาม ว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้ บางปัญหาจะมี
อุปสรรคมากมาย ผู้นาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะ อุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ ตั้งคาถามต่อคานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี
การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนา ความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนักและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554: 72) ได้ทาการวิจัยเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาเภอโพธาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
อยู่ในระดับมาก
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1.4 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และทาให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความสาคัญ นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นที่ปรึกษาที่ดี และเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของครูเป็นรายบุคคล จึง
ทาให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับ บาส และอโวลิโอ
(Bass; & Avolio. 1990; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543: 22-24) ที่กล่าวไว้ว่า การคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized Consideration) ผู้นาจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นาให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทาให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา
ของผู้ตาม (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้นาจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของ
ปัจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธิ์ผลและความเติบโตของแต่ละคน ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงาน
ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้นาจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการ
สนับสนุน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจาเป็นและความต้องการ พฤติกรรมของผู้นาต้องแสดง
ให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรั บความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนอาจได้รับอานาจการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากกว่าบางคนอาจมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างที่มากกว่า ผู้นาต้องมีการส่งเสริมการสื่อสารแบบ
สองทาง และมีการจัดการด้วยวิธีการดูรอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการ
ส่วนตัว ผู้นามีความสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person)
มากกว่าเป็นพนักงาน หรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้นาต้องเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
(Empathy) ผู้นาจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตามว่าต้องการได้ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้นาจะดูแลผู้ตามว่าต้องการคาแนะนา การสนับสนุน และ
การช่ ว ยเหลื อ ให้ ก้ าวหน้ า ในหน้ า ที่ก ารงาน โดยผู้ต ามไม่รู้ สึก ว่ าก าลัง ถูก ตรวจสอบ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ
กนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก
2. การปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า การปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้าราชการครูสัง กัดกรุงเทพมหาทุกคนตระหนักดีว่า
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดสานักการศึกษา เป็นมหานครแห่งการ
เรียนรู้ ดังนั้น ข้าราชการครูในสังกัด จึงต้องมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้
ดังกล่าว นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานของครูทุกสังกัด มีการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู ครูจึงต้องมีการ
พัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ แล้วนาความรู้เหล่านั้นมา
ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ คุรุสภา (2556:
ออนไลน์) ได้กาหนดให้ครูผู้สามารถต่ออายุใบประกอบวิชาชี พครูต้องมีการปฏิบัติงานครบตาม 12 มาตรฐาน ซึ่งทา
ให้ครูได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวีธา ฤกษ์เกษม (2552)
ได้ทาการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม
และรายด้าน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มี
นโยบายให้ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารพั ฒ นาตนเอง โดยเข้ า รั บ การอบรม สั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถนาพาองค์กร
ให้มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ เมื่อผู้บริหารสามารถเป็นต้นแบบที่
ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ในการท างาน ดูแลเอาใจใส่ครู มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล
สามารถนาพาให้ครูได้ปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม หาความรู้เพิ่มเติม
อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งการปฏิบัติงานของครูนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อกาหนดของคุรุสภา และครู
ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทาให้ผลการ
ปฏิบัติงานของครูมีคุณภาพ ดังนั้น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครู ผู้บริหารจึงควรแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ และผู้ บริหารควรสนับสนุนให้ ครูได้ พัฒ นาตนเองในการปฏิ บัติหน้ าที่ด้ว ยวิธีก ารต่า งๆ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ กอบศักดิ์ มูลมัย (2554: 93) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการ
ศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านมีความสัมพั นธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สินีนาฏ โพธิจิญญาโน (2554: 106) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและในแต่ละ
ด้า นอยู่ใ นระดั บ มาก ผู้บ ริห ารสถานศึ กษาจึ งควรพั ฒนาตนเองในการแสดงออกให้ เห็ นถึ งการมี ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา จึ ง ควรสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค รูมี ก ารพั ฒ นาตนเองในด้ า นวิ ช าการเป็ น ระยะๆ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
การศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสั มพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาภาวะผู้นา
ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ภาวะผู้นาทางวิชาการ ภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน อีกทั้งควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการปฏิบัติงาน
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ของตนเป็นระยะๆ โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการจัดการความรู้ นอกจากนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆ ให้มีการ
พัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้นาระดับกลางเช่น
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น
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NBUE162: การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแล
เด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
THE DEVELOPMENT OF MAAM TRAINING MODEL TO IMPROVE PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS AND CARE TAKING BEHAVIOR OF EARLY CHILDHOOD
EDUCATIONAL PERSONNEL
ประดิษฐา ภาษาประเทศ 1 วิสิฏฐ์ ศรีตังครโยธิน 2 วราภรณ์ ตรีมงคล 3 และพัฒน์นรี จันทราภิรมย์ 4
1-4
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และเพื่อศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM ผลการศึกษาทาให้ได้รูปแบบฝึกอบรม
MAAM ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning)
ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) และขั้นปรับเปลี่ยน (M: Modification) คุณภาพรูปแบบฝึกอบรมตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
วิธีการทดสอบการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM โดยใช้แบบแผนการทดลอง Randomized Control Group
Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2556 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 จานวน 90 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จานวนกลุ่มละ 45 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test for dependent sample, t-test
for independent sample และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) วัดประเมินผลก่อนและหลังฝึกอบรม
ด้วยแบบวัดจิตลักษณะและแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82, 0.76, 0.70, 0.80,
0.91, และ 0.90
การใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM ปรากฏผล ดังนี้ เมื่อวัดผลหลังการฝึกอบรมทันที บุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยกลุ่มทดลอง เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังการฝึกอบรม
1 เดือน บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มทดลอง เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การฝึกอบรม MAAM, จิตลักษณะ, พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย, บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
Abstract
This research aims to study develop MAAM training model to improve psychological characteristics
and care taking behavior of early childhood educational personnel, and to obtain an in-depth understanding
of the personnel’s psychological characteristics and care taking behavior before and after MAAM training

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

3000

24 มีนาคม 2560

model experiment. The developed training model which consisted of 4 steps: motivation (M), active
learning (A), analysis (A), and modification (M) model was at high level of appropriation ( X = 4.13) as
perceived by the experts.
The experimental method of the invented MAAM training model was primarily based on the
randomized controlled group pretest-posttest design. The samples were 90 early childhood educational
personnel under the Pathumthani Primary Educational Service Area Offices 1 and 2 in the 2013 academic
year, The training was carried out for two days and the samples were divided into two groups:
experimental and controlled groups, with 45 members in each group. Data were then analyzed in terms
of t-test for studying the relationship between dependent and independent variables, and mutivariate
analysis of variance: MANOVA. The before-and-after training evaluation was carried out developed by
means of the model for assessments of psychological characteristics and care taking behavior of the
personnel. The reliabilities of assessment form were 0.82, 0.76, 0.70, 0.80, 0.91 and 0.90.
From the immediate evaluation after the training, it was found that the psychological characteristics
of the experimental group were significantly better than those of the controlled group at .01 level. The
second evaluation one month after the training, indicated the psychological characteristics and care
taking behavior of the experimental group were significantly better than the controlled group at .01 level.
However, there was no significant change for the controlled group.
Keywords: MAAM training, Psychological characteristics, Care taking behavior, Early childhood educational
personnel
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย มีความสาคัญยิ่งเพราะบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ทาหน้าที่
ปูพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตั้งวัยเยาว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
เป็นบุคคลแรกที่ทาหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูให้ความรัก ความเอื้ออาทร จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2550) และพระเทพ
วิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) (2546) เน้นความสาคัญของครูว่า “ครูผู้สร้างโลก” คือ ครูสร้างจิตวิญญาณของเด็ก ครูจึง
อยู่ในฐานะสร้างโลกโดยผ่านทางเด็ก เด็กซึมซับสิ่งที่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ ให้ความรัก ความเมตตา เอื้ออาทร
และครูจะเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ปัจจุบันการพัฒนาบุคคลให้เกิดผลระยะยาว สามารถป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้วยการพัฒนาจิตใจ จากการศึกษาทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543)
อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาจิตลักษณะของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ เพื่อช่วยสร้างให้บุคคลเป็นคนดี เก่ง และมีสุข ถ้าบุคคล
ได้รับการฝึกจิตลักษณะที่เข้มแข็งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้ จากงานวิจัยทางจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ พบว่า บุคคลควรได้รับการส่งเสริมให้มจี ิตลักษณะหลายด้านประกอบกัน โดยเฉพาะจิตลักษณะด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านมุ่งอนาคตควบคุมตน และด้านความเชื่ออานาจในตน จะทาให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีพฤติกรรมพึงประสงค์
ซึ่งมีการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
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พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม จานวน 230 เรื่อง และงานวิจัยต่างประเทศ จานวน 120 เรื่อง ของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน
(2551) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตลักษณะที่สาคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบและพฤติกรรมการทางานของวัย
ผู้ใหญ่ คือ จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเชื่ออานาจในตน ผลงานวิจัยของการฝึก
จิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรม ทาให้บุคคลมีความพร้อมและมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีได้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยก็ เช่นกัน หากฝึกฝนความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอที่จะให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาจิตใจด้วย ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยควรได้รับการฝึกจิตลักษณะควบคู่กับการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ด้วยเหตุนี้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จึงสมควรได้รับการพัฒนาจิตลักษณะอย่างเร่งด่วน เพราะบุคลากรทางการ
ศึกษาปฐมวัย ทางานใกล้ชิดเด็กปฐมวัยทั้งยัง ให้การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเด็กปฐมวัย เป็นแบบอย่างทั้งการเรียนรู้
และความประพฤติที่ดีงาม เด็กปฐมวัยจะซึมซับความประพฤติและความรู้จากครูผู้สอนที่จะปลูกฝังพื้นฐานการศึกษา
และคุณธรรมจัดเป็นความสาคัญอย่างยิ่งของพัฒนาการศึกษาครั้งแรกในชีวิต (พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ).
2546)
ดังนั้น การพัฒนาบุคคลให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายนั้นจาเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จึงทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม
MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน
การฝึกอบรม 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning) ขั้นวิเคราะห์
(A: Analysis) และขั้นปรับเปลี่ยน (M: Modification) ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า เมื่อบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้มีจิต
ลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออานาจในตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กและมีพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยที่ดีแล้ว จะทาให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนาตนเองให้มีความรัก
ความเมตตากรุณาต่อเด็กและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญต่อวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM
นิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการดาเนินการสร้างรูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อ
ส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย ระยะการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบฝึกอบรม
MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ 3
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อนาไปความรู้ไปขยายผลโดยใช้รูปแบบฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น ไปถ่ายทอดความรู้ให้
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มอื่นได้ใช้รูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
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รูปแบบการฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หมายถึง แบบแผนหรือแนวทางการจัดกิจกรรมสาหรับพัฒนาจิตลักษณะและ
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีทฤษฎี
และแนวคิดเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยมีกระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 4 ขั้นตอน กล่าวคือ
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) หมายถึง การกระตุ้นเร้าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ โดยการฝึกอบรมใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อท้าทายให้คิดค้นหาคาตอบอย่าง
อิสระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิม และเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning) หมายถึง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมมาก
ที่สุด บทบาทของผูเ้ รียนเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ในขณะที่
ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้คอยอานวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) หมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลหรือกลุ่มคิดทบทวนเรื่องราว ค้นหาความรู้สึก
ภายในที่แท้จริงเพื่อระลึกถึงกรณีศึกษาหรือการกระทาของตนเองต่อผู้อื่น หรือการกระทาที่ผู้อื่นแสดงออก วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย สะท้อนความคิดด้วยการเขียนถึง
การวิเคราะห์กรณีศึกษา สิ่งที่ตนเองได้กระทา หรือสิ่งที่ตนเองอยากจะกระทาต่อบุคคลคนนั้น
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับเปลี่ยน (M: Modification) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ข้อคิดจาก
ขั้นวิเคราะห์ตนเอง จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมฝึกอบรมแล้วนาไปปรับปรุงการกระทาของตนเองทั้งการคิด การพูด และ
การกระทา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จิตลักษณะ หมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลที่มีส่วนช่วยในการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการวิจยั
ครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตลักษณะ 4 ด้าน คือ
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ปริมาณความพากเพียรพยายามของครูที่จะพัฒนาตนเองและงาน
ของตนเองให้ประสบความสาเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์และความล้มเหลว รู้จักกาหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน อดทนทางานที่ยากลาบากได้เป็นเวลานาน และมุ่งแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
การทางานอยู่เสมอ ตลอดจนชอบเลือกเพื่อนที่มีความสามารถเป็นอันดับแรก วัดโดยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2552) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
2. มุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ และเห็นความสาคัญของผลดี
และผลเสียที่จะเกิดในอนาคตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น และสามารถควบคุมตนเองให้กระทาสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดี หรือละเว้นกระทาบางสิ่ง วัดโดยแบบวัดลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2552) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและ
มาตรประเมินค่า 6 ระดับ
3. ความเชื่ออานาจในตน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้และมีความเชื่อว่าเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งอาจทาให้เกิดผลดีหรือผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่นนั้น เกิดจากการกระทาของตน เมื่อมีการกระทาที่เหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดผลดี วัดโดยแบบวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2547) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความ
และมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
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4. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย หมายถึง การเห็นประโยชน์หรือโทษ ความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจ และความตั้งใจในลักษณะยินดีพร้อมกระทา หรือพยายามหลีกเลี่ยงของครูปฐมวัยที่จะแสดงพฤติกรรม
การดูแลเด็ก วัดโดยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติตนของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยต่อ
เด็กและผู้ร่วมงาน วัดโดยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความและมาตรประเมินค่า 6 ระดับ โดย
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย หมายถึง ปริมาณการรายงานของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตน
กับเด็กและผู้ร่วมงาน 4 ประการ คือ
1. การใช้คาพูดที่เหมาะสม ได้แก่
1.1 คาพูดสุภาพ ไม่หยาบคาย ส่อเสียดหรือทาให้อับอาย ใช้น้าเสียงพูดปกติและชัดเจน มีคาลงท้าย
ค่ะหรือครับ เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
1.2 คาพูดเสริมแรงทางบวก เช่น พูดให้กาลังใจ คาชมเชย
1.3 คาพูดส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การพูดอธิบาย แนะนา ใช้เหตุผล หรือคาถาม แทนการใช้คาสั่ง
ห้ามปราม ข่มขู่ คาดโทษหรือตัดสิน
2. การรับฟังความคิดเห็น ได้แก่
2.1 ตั้งใจฟังด้วยการแสดงออก เช่น สบตา พยักหน้ารับรู้ ยิ้ม สัมผัสกาย
2.2 รับฟังให้เข้าใจความต้องการของผู้พูด ใส่ใจกับประสบการณ์ที่ผู้พูดกาลังถ่ายทอดให้ฟัง
มากกว่าการคิดเตรียมที่จะโต้ตอบกับผู้พูด
3. การแสดงการกระทาที่เหมาะสมมีเหตุผล ได้แก่
3.1 การแสดงออกทางสีหน้าแววตาน้าเสียง เช่น การยิ้ม พยักหน้ามองสบตาอย่างเป็นมิตร
3.2 การแสดงออกทางท่าทาง เช่น การสัมผัส จับมือ โอบกอด ลูบศีรษะ ลูบหลัง
3.3 การแก้ปัญหา โดยการใช้เหตุผล วิเคราะห์สาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น
4. การให้ความรัก ความเมตตากรุณา ได้แก่
4.1 การแสดงความรักและปรารถนาดี
4.2 การช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อต้องการ
4.3 การไม่ถือโทษโกรธกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หมายถึง ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินงานวิจัย มีดังนี้
1. การสร้างและพัฒนารูปแบบฝึกอบรม MAAM และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 การสังเคราะห์และสร้างรูปแบบฝึกอบรมโดยศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างรูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการฝึกอบรม 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ
(A: Active Learning) ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) และขั้นปรับเปลี่ยน (M: Modification) สร้างแบบประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือรูปแบบฝึกอบรม MAAM ซึ่งประกอบด้วยการประเมินรูปแบบฝึกอบรม MAAM ชุดฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรม
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โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบฝึกอบรม มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือรูปแบบ
ฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 จัดว่ารูปแบบฝึกอบรมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
เหมาะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538) และผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน
ดังกล่าวลงความเห็นและให้คะแนนประเมินความสอดคล้อง ระหว่างเนื้อหากิจกรรมฝึกอบรมในแต่ละเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมและการสรุปกิจกรรม แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 พบว่า ของเนื้อหากิจกรรมในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีความสอดคล้องกัน เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2526) นอกจากนั้นผู้วิจัยได้
ปรับปรุงการพัฒนารูปแบบฝึกอบรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การปรับภาษาที่ใช้ในการอธิบายการจัด
กิจกรรมให้มีความชัดเจน รวมทั้งปรับเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
1.2 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยใช้แบบวัดจิตลักษณะของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน
และอัมพร ม้าคนอง (2552), ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2547) จานวน 4 ชุด คือ แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดมุ่งอนาคต แบบวัดควบคุมตน ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2552) แบบวัดความเชื่อ
อานาจในตน ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2547) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82, 0.76, 0.70, 0.80
ตามลาดับ และผู้วิจัยสร้างแบบวัด จานวน 2 ชุด คือ แบบวัดจิตลักษณะเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จากนั้นผู้วิจัยนาแบบวัดทั้ง 2 ชุด เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนากลับมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือแล้วผู้วิจัยนาแบบวัดไปทดลองใช้ (try out) ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งสุวิมล กล่าวถึงการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีของคอนบราค (Cronbach) คือ การหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-coefficient) โดยค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ได้ไม่ควรต่ากว่า 0.70 พบค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ เท่ากับ 0.91 และ 0.90 ตามลาดับ ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับสูง แสดงว่าเครื่องมือที่
สร้างสามารถใช้ทดสอบได้
2. การทดสอบผลการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM ใช้แบบแผนการทดลอง Randomized Control
Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
sampling) จานวน 18 โรงเรียน ทาให้ได้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 90 คน และทาการสุ่ม
แบบง่าย (Simple random sampling) อีกครั้งเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จานวน 45 คน
และกลุ่มควบคุม จานวน 45 คน โดยกลุ่มทดลองผู้วิจัยใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM และกลุ่มควบคุมฝึกอบรมกิจกรรมอื่น
ในเวลาเดียวกัน ทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม และวัดผลหลังการฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน ด้วยเครื่องมือวัดชุดเดียวกัน
เพื่อติดตามความคงทนของการแสดงพฤติกรรม นาคะแนนแบบวัดที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ t-test for Dependent Sample, t-test for Independent Sample และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate
analysis of variance: MANOVA)
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สรุปผลการวิจัย
การทดสอบผลการใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM กับกลุ่มควบคุมที่ฝึกอบรมด้วย
กิจกรรมอื่น เมื่อทาการทดสอบวัดหลังการฝึกอบรมทันที และทาการทดสอบก่อนและหลังการอบรม 1 เดือน ได้ผลดัง
แสดงในตาราง ดังนี้
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบจิตลักษณะ ระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM และกลุ่มควบคุมที่อบรม
ด้วยกิจกรรมอื่น เมื่อวัดผลหลังการฝึกอบรมทันที
จิตลักษณะ
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

กลุ่ม
N
S.D.
X
ทดลอง 45
61.38
4.63
ควบคุม 45
56.29
4.29
2. ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน
ทดลอง 45 122.58
9.68
ควบคุม 45 108.58 10.80
3. ความเชื่ออานาจในตน
ทดลอง 45
78.91
8.17
ควบคุม 45
68.76
7.22
4. เจตคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการดูแล
ทดลอง 45 199.62 19.36
เด็กปฐมวัย
ควบคุม 45 162.02 19.49
Wilks’ Lambda = 0.387 F-Multivariate = 26.640** p-value = .000
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

F-Univariate
29.237

p-value
.000**

41.946

.000**

39.341

.000**

84.387

.000**

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 1 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรมทันที
กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่อบรมด้วยกิจกรรมอื่น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

3006

24 มีนาคม 2560

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนของจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM และกลุ่มควบคุมที่อบรมด้วยกิจกรรมอื่น เมื่อทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม 1 เดือน
กลุ่มทดลอง/
N
S.D.
X
กลุ่มควบคุม
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
กลุ่มทดลอง
45
64.02
5.26
กลุ่มควบคุม 45
55.07
4.24
2. ลักษณะมุง่ อนาคต
กลุ่มทดลอง
45 129.64 10.46
ควบคุมตน
กลุ่มควบคุม 45 102.96 10.97
3. ความเชื่ออานาจในตน
กลุ่มทดลอง
45
74.36
8.32
กลุ่มควบคุม 45
63.29
7.74
4. เจตคติที่ดตี ่อพฤติกรรมการ
กลุ่มทดลอง
45 213.00 17.41
ดูแลเด็กปฐมวัย
กลุ่มควบคุม 45 156.16 19.41
กลุ่มทดลอง
45 692.82 44.13
จิตลักษณะโดยรวม
กลุ่มควบคุม 45 536.09 33.03
กลุ่มทดลอง
45 211.80 25.80
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
กลุ่มควบคุม 45 158.62 15.66
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จิตลักษณะและพฤติกรรม

t

p-value

11.242**
0.546
13.323**
0.508
15.553**
1.464
21.737**
0.217
26.391**
0.474
9.946**
0.472

.000
.388
.000
.314
.001
.251
.000
.743
.000
.634
.000
.461

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 2 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบฝึกอบรม MAAM
เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรม 1 เดือน เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
รูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รูปแบบ
สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์บนทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการและหลักการเรียนรู้
ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งทาให้ได้องค์ประกอบของรูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและ
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จากนั้นได้กาหนดขั้นตอนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
รูปแบบฝึกอบรม ซึ่งประกอบ ด้วย 4 ขั้นที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบฝึกอบรม
MAAM จึงมีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ
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ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ (M: Motivation) หมายถึง การกระตุ้นเร้าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ โดยการฝึกอบรมใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อท้าทายให้คิดค้นหาคาตอบ
อย่างอิสระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิม และเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้นาหลักการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ ที่ให้ความสาคัญกับ การกระตุ้น
ความสนใจ (Motivation) “ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัยเตรียม
สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ซึ่งทาให้ผู้เข้ารับการอบรมค้นหาทางที่จะนาไปสู่การค้นพบการแก้ปัญหา (สุรางค์
โค้วตระกูล. 2548)
ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (A: Active Learning) หมายถึง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
มากที่สุด บทบาทของผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ในขณะที่วิทยากรเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้คอยอานวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นาหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิด เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้
กระทาลงไป (วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2555), (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2550)
ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ (A: Analysis) หมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลหรือกลุ่มคิดทบทวนเรื่องราว ค้นหา
ความรู้สึกภายในที่แท้จริงเพื่อระลึกถึงกรณีศึกษาหรือการกระทาของตนเองต่อผู้อื่น หรือการกระทาที่ผู้อื่นแสดงออก
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในดูแลเด็กปฐมวัย ยอมรับฟังความคิดเห็นบนพื้นฐานความแตกต่างที่
หลากหลาย สะท้อนความคิดด้วยการเขียนถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษา สิ่งที่ตนเองได้กระทา หรือสิ่งที่ตนเองอยากจะ
กระทาต่อบุคคลคนนั้น ซึ่งผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกระบวนการคิด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดยการวิเคราะห์ปัญหา
ที่ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงตามทฤษฏีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริคสัน ที่ว่าบุคคลที่บรรลุเอกลักษณ์แห่งตนจะรู้จัก
ความรู้ความสามารถและรู้ความต้องการของตนเอง มีความพร้อมที่จะทางานด้วยความมั่นใจว่าตนสามารถรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมได้สาเร็จ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือปรับตัวและสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางปรับปรุง
แก้ไขจนลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งการให้ความเข้าใจในเหตุผลและค่านิยมในสังคม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541)
ขั้นที่ 4 ขั้นปรับเปลี่ยน (M: Modification) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ข้อคิดจาก
ขั้นวิเคราะห์ตนเอง จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมฝึกอบรมแล้วนาไปปรับปรุงการกระทาของตนเองทั้งการคิด การพูด
และการกระทา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้วิจัยได้นาการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเรียนรู้ร่วมกันคิดทางบวกในการแก้ปัญหา
โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในขณะฝึกอบรมด้วยรูปแบบ MAAM หลังจากฝึกจิตลักษณะเสร็จแล้ว นาสู่กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย เริ่มจากขั้นการกระตุ้น (M: Motivation) ให้ผู้เข้าอบรมเปิดใจพูดคุยกัน ฟังกันและกัน
อย่างลึกซึ้ง ด้วยเมตตา ด้วยกิจกรรมสุนทรีย์สนทนา เข้าสู่ขั้นลงมือปฏิบัติ (A: Active Learning) การฝึกเป็นผู้ฟัง ฟัง
และฟัง อย่างลึกซึ้ง ด้วยความรักความเมตตา ฝึ กผู้เข้าอบรมให้ได้คิดใคร่ครวญถึงการกระทาของตนเองในการดูแล
เด็กที่เกิดขึ้นการเรียนการสอน จากนั้นเข้าสู่ขั้นการวิเคราะห์ (A: Analysis) ถึงการกระทาในการดูแลเด็กปฐมวัยที่ครูเกิด
ความทุกข์ ความไม่เข้าใจ ความอึดอัดใจในการทางาน สมาชิกกลุ่มร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางาน
ดูแลเด็กและได้รับตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่วิทยากรจัดกิจกรรม จนทาให้ตกตะกอนความคิดและกลุ่มนาเสนอผลงาน
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การนาตัวอย่างไปใช้กับการทางานดูแลเด็กปฐมวัยของตนที่นาไปสู่ขั้นปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อตนเอง (M: Modification)
ในวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนถึงความรู้สึกของตนเอง การฝึกอบรมด้วยรูปแบบ MAAM ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้สมาชิกกลุ่มได้รับฟัง การเปิดใจ ฟัง ผู้อื่น และฟังเสียงความรู้สึกของตนเอง จะเอื้อให้เกิด
ความรู้สึกเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้โอกาสตนเองได้ฝึกฟังผู้อื่นเป็นเท่านั้น แต่มีผลทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตนเองที่พร้อมจะมอบความปรารถนาดีให้ผู้อื่น อยากช่วยผู้อื่นให้ได้รับความสุขและ
ที่สาคัญที่สุด คือ ผู้เข้าอบรมจะได้ข้อคิดที่จะทางานการศึกษาปฐมวัยและการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้วย
พลังจิตลักษณะที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับ ปาริชาด สุวรรณบุบผา (2552) กล่าวว่ากระบวนการสานเสวนาของการมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง โดยผ่านการฟังกันและกัน ของบุคคลอย่างลึกซึ้งอย่างเพียงพอจะถูกเปลี่ยนแปลง
โดยสิ่งที่ได้ยิน ได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น แต่ละบุ คคลพยายามอย่างจริงจังที่จะรับข้อกังวลใจของผู้อื่นมาใส่ใจ
ของตนท าให้ เ กิ ด ความเอื้ อ อาทรต่ อ กั นและแสดงออกต่ อ บุ คคลที่ ต นเคยไม่ เ ห็ นด้ ว ยอย่ า งแตกต่ า งออกไปจาก
ความรู้สึกเดิม ดังนั้น รูปแบบ MAAM จึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและเกิดพฤติกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัยในความเห็นใจกันและกันของครูปฐมวัย ผลการพัฒนารูปแบบ ได้วิจัยและพัฒนาที่มีการทดลองซ้า
เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพดีเหมาะสมที่จะใช้พัฒนาบุคลากรได้ สอดคล้องกับ งามตา วนินทานนท์ และคณะ
(2551) ได้วิจัยการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการอบรมเลี้ยงดูแก่ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่าการศึกษานาร่องการใช้รูปแบบฝึกอบรมมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการทดสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบฝึกอบรม เพราะได้ทดลองกระบวนการจัดกิจกรรมที่จะทาให้ทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะศึกษานา
ร่องและปรับปรุงพัฒนารูปแบบฝึกอบรมและกระบวนการจัดกิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อทาการทดลองจริงกับ
ผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองที่ได้รับฝึกอบรมด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการอบรมเลี้ยงดูมีความ
พร้อมที่จะอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบรักสนับสนุนมากและแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มากกว่าผู้ปกครองในกลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบฝึกอบรม MAAM มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในเพื่อพัฒนาจิต
ลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ด้วยการฝึกจิตลักษณะและทักษะทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคงทนของพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยดูได้จาการติดตามผลหลังการฝึกอบรม
ไปแล้ว 1 เดือน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยยังมีจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมผู้วิจัยขอยกตัวอย่างครูปฐมวัย 1 คน ที่ผู้วิจัยได้ติดตามผลภายหลังจากการฝึกอบรมและสัมภาษณ์ครูปฐมวัย
(วิชุดา วัดพุ่มพวง. 2557) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้ข้อมูลว่า
“ครูเล่าให้ฟังว่ามีเด็กรายหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ ผิวหนังลอก ผิงหนังบอบบางและมีกลิ่น จนทาให้เพื่อนๆ
เด็กๆ ในห้อง ไม่อยากเข้าใกล้ ครูก็สอนเด็กๆ ให้มีความรัก ความเมตตาสงสารเพื่อน ไม่รังเกียจเพื่อน เพราะโรคนี้ไม่เป็น
โรคติดต่อ ครูอิ่มเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังลอกคนนั้นพูดว่า “อย่ารังเกียจน้อง...นะ” เมื่อครูได้ฟัง
ดังนั้น ครูก็กอดเด็กไว้ด้วยความรัก ความเมตตา ไม่ต่างจากแม่ที่รักลูก ทาให้ผู้วิจัยซาบซึ้งในการกระทาของครูที่มีต่อ
ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณความแห่งความเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง ที่ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรัก ความเมตตาต่อศิษย์จน
ทาให้เพื่อนๆ ในห้องเรียน ไม่รังเกียจและเล่นกับเด็กคนนั้นด้วยดี นอกจากครูปรารถนาที่จะให้ศิษย์มีความสุขในการเรียน
ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมตามแบบอย่างที่ได้นาความรู้จากการศึกษาไปใช้แล้ว ครูยัง
มีโอกาสได้ทางาน ร่วมกับผู้อานวยการในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ไม่เร่งเรียนเขียนอ่าน”
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การที่ครูมีจิตลักษณะและแสดงพฤติกรรมการดูเด็กปฐมวัยด้วยความรักความเมตตา ซึ่ง พระไพศาล วิสาโล
(2550) กล่าวถึงความดีงามที่มีอยูใ่ นจิตใจของมนุษยชาติ เพียงเรารดน้าสม่าเสมอให้เมล็ดพันธ์แห่งสงบสุขที่มอี ยู่แล้ว
ในใจเราเติบโตเราก็จะพบความดีงามในชีวิต และสอดคล้องกับ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2547)
ที่ศึกษาอิทธิพลของการฝึกจิตลักษณะและทั กษะทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมพัฒนา
นักเรียนของครูคณิตศาสตร์ เพราะครูที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนานักเรียน ซึ่งวัดโดย 2 ตัวแปร คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน และความพร้อม
ที่จะพัฒนานักเรียน มากกว่าครูที่ไม่ได้รับการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะทางพฤติกรรมศาสตร์ นอกจากผลดีที่เกิดกับ
ตัวครูในการดูแลเด็กแล้ว สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจาเป็นต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธีการ เพราะครูมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นปัจจัยให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างดี ทั้งการ
เป็นผู้จัดการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตจริงในลักษณะสอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่ให้เห็น โดยเฉพาะการส่งเสริม
ธรรมในชีวิตประจาวัน เพื่อที่จะสร้างครูปฐมวัยให้มีความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมต่อเด็กๆ
การแสดงออกในการสื่อสารของครู มีความสาคัญต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร
ด้วยภาษาหรือท่าทาง สอดคล้องกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) กล่าวว่า การกระทาพฤติกรรมของครูสามารถ
สอนเด็กได้เป็นอย่างดีและสอนได้ดียิ่งกว่าคาพูดโดยเฉพาะในการสอนเด็กเล็ก ฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักและ
ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งต่อหน้าและลับหลังเด็กด้วย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่บุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย ควรได้รับการส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ที่ครูจะต้องฝึกฝนซึมซับให้เข้าไปในจิตใจ
และเรียนรู้ทักษะพฤติกรรมการดูแลเด็กและให้เกียรติเด็กๆ เพราะเขามีสิทธิอย่างเสรีในการเรียนรู้ ดังที่ พุทธทาสภิกขุ
(2543) กล่าวว่า ครูควรสอนด้วยความเมตตา เป็นตัวแบบที่ดีในการทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสอนด้วยการถาม
ให้เด็กคิดวิเคราะห์ ค้นหาคาตอบสร้างความรู้สึกสานึกให้เกิดขึ้นในใจเด็กได้เอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. รูปแบบฝึกอบรม MAAM เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับครูปฐมวัยในการนาไปใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ในการนาไปใช้ในการเรียนการการสอน บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยควรศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและ
แผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามแนวคิดของรูปแบบทั้งฉบับอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนนาไปใช้จะทา
ให้การจัดกิจกรรม แต่ละแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีประสิทธิผล
2. ผู้บริหารและนักวิชาการทางการศึกษา ควรตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมจิตลักษณะ
และพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ไปจนถึงครูทุกระดับชั้น และนาไปปรับใช้กับ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยที่สนใจศึกษา การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากร
ทางการศึกษาควรทาการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาอบรมที่นานขึ้น มีการอบรมเป็นระยะๆ และมีการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง (Time series) เพื่อติดตามการพัฒนาพฤติกรรม
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2. ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาควรทาการศึกษา ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก ด้วยความรักความเมตตา และสนับสนุนด้วยให้แรงเสริมในพฤติกรรมที่เหมาะสม
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NBUE163: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับ
เด็กปฐมวัย
THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROVISION MODEL TO ENHANCE GOODNESS
BEHAVIOR FOR YOUNG CHILDREN
กิตติมา บุญยศ 1 บุญประคอง ไม้เขียว 2 อรพินท์ สุขยศ 3 และวิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน 4
1
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2-4
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดี
สาหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จานวน 44 คน สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ทดลองใช้รูป แบบการจัด การเรี ยนรู้ กับ เด็ก ปฐมวัย เป็น ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ว ยการสัง เกต
พฤติกรรมการทาความดี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test
ผลการวิจัยทาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นจุดประกาย 2) ขั้นสะท้อนคิด และ 3) ขั้น
นาความรู้สู่การปฏิบัติ และแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 40 แผน และพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการทาความดีราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้, พฤติกรรมการทาความดี
Abstract
The objectives of this study were to: 1) develop a learning provision model to enhance
goodness behavior for young children, and 2) study the effects of the developed learning provision
model. Samples included 44 male and female young children ranging in age between 5-6 years old. They
were studying in level 3 Kindergarten class in the second semester of 2014 academic year in
Rajamangala Demonstration Kindergarten School, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala
University of Technology Thanyaburi. A learning provision model was developed by means of synthesizing
from texts and relevant research reports. The learning provision was then planned and the plan was
implemented as an experiment teaching for 8 weeks. Data were collected through the observation of
goodness behavior and were then statistically analyzed by t-test.
The study results in a learning provision model composes of 3 steps: 1) Twinkle, 2) Reflection,
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and 3) Exercise, including the learning provision plan of 40 lesson plans. It was found that goodness
behavior of young children increased at .05 level of significance.
Keywords: Learning Provision, Goodness Behavior
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านวัตถุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น บุคคลในสังคมส่วนใหญ่มีความเคร่งเครียด มีภาวการณ์ต่อสู้
แข่งขันกับผู้อื่นตลอดเวลา เพื่อผลักดันตนเองเข้าสู่การยอมรับของสังคม แต่การพัฒนาทางด้านจิตใจกลับตามไม่ทัน
ความมีน้าใจ การช่วยเหลือแบ่งปัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ลดน้อยถอยลง และละเลยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้เท่าทัน
เพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เฉกเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ การ
ทาสิ่งที่เกิดผลดีอย่างมีคุณค่าต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม รวมถึงต่อตนเองหรือที่เรียกว่าความดีน้อยลง
พฤติกรรมการทาความดี เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก ผู้ใหญ่จึงต้องตื่นตัว ตระหนักถึง
คุณภาพของเด็กไทยให้มากขึ้น ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า ความดี
นั้นต้องเสริมสร้าง ส่วนความชั่วต้องขจัด แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะลดการทาชั่ว ทาผิดของบุคคลให้น้อยลงหรือหมด
ไป ก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะทาให้บุคคลเป็นคนดีขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมสร้างปลูกฝังความเป็นคนดีเป็นขั้นๆ
ต่อไปอีกด้วย และถ้าเริ่มโดยการเสริมสร้างให้เด็กทาความดีให้มากและสม่าเสมอจะเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กทาชั่ว
โดยอั ต โนมั ติ ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความเชื่ อ ที่ ว่ า “ฝึ ก นิ สั ย คนให้ รั ก ษาศี ล แล้ ว ศี ล จะรั ก ษาเขาในภายหลั ง ”
คณะอนุกรรมการการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้เสนอว่า ถ้าจะพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยนั้น ควรพัฒนาเด็กด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นความดีงาม เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จ ะต่อเนื่องไปสู่
คุณธรรมขั้นต่อไป สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) บนฐานของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ได้ตั้งความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึก ษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
“ปฐมวัย” เป็นช่วงวัยที่สาคัญที่เด็กพร้อมรับการพัฒนาและเรียนรู้ในทุกด้านรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการขัดเกลาให้เด็กมีพฤติกรรมการทาความดี ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังไม่มี
รู ป แบบของพฤติ ก รรมหรื อ แนวคิ ด ค่ า นิ ย มที่ เ ป็ น ของตนเอง เป็ น วั ย ที่ ก าลั ง แสวงหาความรู้ แ ละทิ ศ ทางจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง สาหรับพฤติ กรรมการทาความดีในเด็กระดับชั้นปฐมวัยนั้น เป็นความดีใน
ระดับขั้นพื้นฐาน อันได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ดังนั้นพฤติกรรมการทาความดีในเด็กระดับชั้น
ปฐมวัยจึงยึดหลักคุณธรรม 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึก ษา
ซึ่งประกอบด้วยความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความ
มีน้าใจ ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาคุณธรรมด้านความสุภาพ ซึ่งหมายถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมการมีมารยาท
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ที่ดี การมีสัมมาคารวะ เช่น การไหว้ การกล่าวคาทักทายการพูดด้วยคาที่ ไพเราะ การรู้จักกล่าวคาขอบคุณ ขอโทษ
และความมี น้ าใจ ซึ่ ง หมายถึ ง การแสดงออกทางพฤติ ก รรมการมี ความเอื้ อ อาทร ช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น ชื่ น ชมใน
ความสามารถของบุคคลอื่น ทั้งสองพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมการทาความดีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ทาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเป็นปกติสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความ
ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้เพื่อนาสู่การเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่การ
เดินทางที่จะนาพาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ แนวคิดที่ได้รับการยอมรับในการอธิบายลักษณะของ
การเกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ซึ่งเพียเจต์เชื่อว่า
เมื่อเด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากการรวมประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ทาให้เกิดความสมดุล (Equilibrium) ของโครงสร้างทางสติปัญญา เกิดเป็นความรู้และส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล สอดคล้องกับบูรเนอร์ที่ เชื่อว่าการให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะช่วยในการ
สะสมและประมวลข้อมูลทาให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ และแบนดูรา อธิบายว่า เด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมได้ดีจาก
การสังเกตตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ได้อีกด้วย และธอร์นไดค์เชื่อว่า การฝึกหัดหรือการให้เด็กลง
มือกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการได้
ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับ
เด็กปฐมวัยซึ่งจะเป็นรูปแบบการจั ดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป อีกทั้งผลจากการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง
กระบวนการจัด การเรีย นรู้ที่ ผู้วิจั ย พั ฒนาขึ้น จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีหลัก การพื้นฐานในการพัฒนาดังนี้ เด็กควร
ได้มี โอกาสเรียนรู้พฤติกรรมทางสั งคมจากการสัง เกตตัวแบบในชีวิ ตจริ งและตั วแบบที่เ ป็นสั ญลัก ษณ์ มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหลอมรวมประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ และประมวลข้อมูลทาให้เกิดเป็นความรู้
และส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรม ตลอดจนต้องมีการฝึกหัดหรือการให้เด็กลงมือกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจเพื่อ
จะทาให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้จึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นจุดประกาย เป็นขั้นที่เด็กได้รับสิ่งเร้าและประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวแบบ ซึ่งอาจเป็น
สถานการณ์ รูปภาพ นิทาน เกม เพลง ปริศนาคาทาย
1.2 ขั้นสะท้อนคิด เป็นขั้นที่เด็กได้แสดงออกถึงความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้โดยอาจใช้การสนทนา การ
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เล่าเรื่อง การวาดภาพ การตอบคาถาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดและเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
1.3 ขั้นนาความรู้สู่การปฏิบัติ เป็นขั้นที่เด็กนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนาไปสู่การแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอ
2. พฤติกรรมการทาความดี หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกด้วยการกระทาด้านความสุภาพ
และความมีน้าใจก่อให้เกิดผลดีต่อผู้อื่นและต่อตนเอง
1.1ความสุภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วย
ถ้อยคาสุภาพ การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ
1.2 ความมีน้าใจ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปัน
สิ่งของให้บุคคลอื่น ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือความสาเร็จของบุคคลอื่น
1.3 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจท์
- ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ
ของบรูเนอร์
- ทฤษฎีทางสังคมของแบนดูรา
- หลั ก การเรี ย นรู้ ต ามกฎแห่ ง การ
ฝึกหัดของธอร์นไดค์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นจุดประกาย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสะท้อนคิด
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นนาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ

พฤติกรรมการทา
ความดี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทาโดยการรวบรวมเอกสาร ตารา ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์หารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
1.2 การจัดท าแผนการจั ดการเรียนรู้ จากการสัง เคราะห์ รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ ในข้ อ 1.1
ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย
2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
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การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทา
ความดี 2 ด้าน คือ ด้านความสุภาพและความมีน้าใจ ความสุภาพ เป็นพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการ
ทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วยถ้อยคาสุภาพ การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ ความมีน้าใจ เป็นพฤติกรรมที่เด็ก
ปฐมวัยแสดงออกโดยการช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปันสิ่ งของให้ บุคคลอื่ น ชื่นชมในความสามารถ ผล งาน หรื อ
ความสาเร็จของบุคคลอื่น ใช้แบบแผนการวิจัย The Single Group Pretest-Posttest Design บันทึกผลการแสดง
พฤติกรรมด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3
ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนระหว่าง 0-2 คะแนน ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การจัด
การศึกษากับเด็กปฐมวัย จานวน 3 ท่าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี สังกัด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวนทั้งสิ้น 44 คน ใช้ระยะเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง โดยมีครูประจาชั้นซึ่งได้รับการอบรม
วิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย เป็นเวลา 2
สัปดาห์ เป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาค้นคว้าสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ทฤษฎีทาง
สังคมของแบนดูรา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ กฎแห่ง
การฝึกหัดของธอร์นไดค์ ทาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นจุดประกาย เป็นขั้นที่เด็กได้รับสิ่งเร้าและประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวแบบ ซึ่งอาจเป็น
สถานการณ์ รู ป ภาพ นิ ท าน เกม เพลง ปริ ศ นาค าทาย เพื่ อ กระตุ้ น เร้ า ความสนใจ ความคิ ด และให้ เ ด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวแบบ เพื่อกระตุ้นเร้าความสนใจ ความคิด และให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ตัวแบบ บนพื้นฐานทฤษฎีทางสังคมของแบนดูรา ซึ่งเชื่อว่า เด็กควรได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมจากการ
สังเกตตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์
2) ขั้นสะท้อนคิด เป็นขั้นที่เด็กได้แสดงออกถึงความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้โดยอาจใช้การสนทนา
การเล่าเรื่อง การวาดภาพ การตอบคาถาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดและเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ บนพื้นฐานทฤษฎี
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของ บรูเนอร์ ซึ่งเชื่อว่าการมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหลอมรวมประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ และประมวลข้อมูลทาให้เกิดเป็นความรู้
และส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
3) ขั้นนาความรู้สู่การปฏิบัติ เป็นขั้นที่เด็กนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอ บนพื้นฐานกฎแห่งการฝึกหัดของธอร์นไดค์ ซึ่งเชื่อว่า การฝึกหัดหรือการ
ให้เด็กลงมือกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการ
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1.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้นตอน ที่มุ่งเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกด้วยการกระทาด้านความสุภาพ
และความมีน้าใจก่อให้เกิดผลดีต่อผู้อื่นและต่อตนเอง ความสุภาพ เป็นพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการ
ทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วยถ้อยคาสุภาพ การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ และความมีน้าใจ เป็นพฤติกรรมที่
เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปันสิ่งของให้บุคคลอื่น ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือ
ความสาเร็จของบุคคลอื่น ทาให้สามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งหมด 40 แผน ดังตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงในตาราง 1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตาราง 1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นจุดประกาย
เป็นขั้นที่เด็กได้รับ
สิ่งเร้าและ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้จากตัวแบบ
ซึ่งอาจเป็น
สถานการณ์
รูปภาพ นิทาน เกม
เพลง ปริศนา คา
ทาย

กิจกรรมการเรียนรู้

พฤติกรรม
การทาความดี
-การทักทาย
บุคคลอื่นด้วย
การไหว้
-การพูดด้วย
ถ้อยคาสุภาพมี
คาลงท้ายค่ะ
ครับ
-การกล่าวคา
ขอบคุณ
-การกล่าวคา
ขอโทษ

1. ครูทักทายเด็กๆ ด้วยการไหว้และ
กล่าวคาสวัสดีค่ะ (สาหรับเด็กหญิง)
สวัสดีครับ (สาหรับเด็กชาย) และ
กอดเด็กๆ ทีละคน ครูสาธิตวิธกี าร
ไหว้ที่ถูกต้อง
2. เด็กๆ ทักทายเพื่อนด้วยการไหว้
และกล่าวคาสวัสดีค่ะ (สาหรับ
เด็กหญิง) สวัสดีครับ (สาหรับ
เด็กชาย)
3. เด็กๆ จับคูก่ ับเพื่อนที่นงั่ อยูใ่ กล้ๆ
ตนเอง และกอดเพื่อนๆ เด็กกล่าวคา
ขอบคุณซึ่งกันและกันหลังได้รับการ
กอดจากเพื่อน เพื่อเป็นการแสดง
ความขอบคุณในการมอบความรัก
และความปรารถนาดีตอ่ กัน
4. เด็กฟังนิทานเรื่อง “ปูพูดไพเราะ”
เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องในนิทาน โดยครูใช้คาถามกระตุ้น
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น
- ตัวละครใดในเรื่องพูดจาไม่ไพเราะ
- การพูดจาไม่ไพเราะทาให้เกิดเหตุการณ์
ใด

สื่อและ
อุปกรณ์
1. นิทานเรื่อง
“ปูพูด
ไพเราะ”
ผู้เขียนวิ
นัดดา ทอง
ปลิว
2. กระดาษ
ฟลิปชาร์ท
3. สีเทียน
ปากกาเมจิก

การ
ประเมินผล
1. สังเกตการ
ตอบคาถาม
และการแสดง
ความคิดเห็น
ของเด็ก
2. สังเกตการ
ปฏิบัติและผล
การนาเสนอ
การปฏิบัติ
ของเด็ก
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ตาราง 1(ต่อ)
รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นสะท้อนคิด
เป็นขั้นที่เด็กได้
แสดงออกถึงความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้
โดยอาจใช้การ
สนทนา การเล่า
เรื่อง การวาดภาพ
การตอบคาถาม
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นนาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ
เป็นขั้นที่เด็กนา
ความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
การแสดง
พฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์อย่าง
สม่าเสมอ

กิจกรรมการเรียนรู้
- ตัวละครใดในเรื่องพูดจาไม่ไพเราะ
- การพูดจาไม่ไพเราะทาให้เกิด
เหตุการณ์ใด
- ตัวละครใดในเรื่องพูดจาไม่ไพเราะ
- การพูดจาไม่ไพเราะทาให้เกิด
เหตุการณ์ใด
- ถ้าต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือ ควรใช้
คาพูดอย่างไร
- การพูดหรือทาสิ่งไม่ดกี ับคนอื่น ผู้
พูดควรปฏิบัติตนอย่างไร
5. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวางแผนและวาดภาพ
เหตุการณ์ที่เด็กต้องการใช้คาพูด
สุภาพ คาพูดที่ไพเราะกับผู้อื่น
6. แต่ละกลุ่มนาเสนอความคิดของตน
7. ครูบันทึกคาพูดของเด็กลงบน
กระดาษ

8. เด็กแต่ละคนเลือกคาพูดสุภาพ
คาพูดที่ไพเราะและวางแผนว่าจะใช้
คาพูดนั้นๆ กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่
9. ครูบันทึกคาพูดและความต้องการ
ของเด็ก
10. ครูมอบหมายให้เด็กแต่ละคน
ปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้
11. เด็กนาเสนอสิ่งทีต่ นเองปฏิบัติต่อ
ผู้อื่น

พฤติกรรม
การทาความดี

สื่อและ
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล

-การพูดด้วย
ถ้อยคาสุภาพมี
คาลงท้ายค่ะ
ครับ
-การกล่าวคา
ขอบคุณ
-การกล่าวคา
ขอโทษ

1. นิทานเรื่อง
“ปูพูด
ไพเราะ”
ผู้เขียน
วินัดดา ทอง
ปลิว
2. กระดาษ
ฟลิปชาร์ท
3. สีเทียน
ปากกาเมจิก
1. นิทานเรื่อง
“ปูพูด
ไพเราะ”
ผู้เขียน
วินัดดา ทอง
ปลิว
2. กระดาษ
ฟลิปชาร์ท
3. สีเทียน
ปากกาเมจิก

1. สังเกตการ
ตอบคาถาม
และการแสดง
ความคิดเห็น
ของเด็ก
2. สังเกตการ
ปฏิบัติและผล
การนาเสนอ
การปฏิบัติ
ของเด็ก
1. สังเกตการ
ตอบคาถาม
และการแสดง
ความคิดเห็น
ของเด็ก
2. สังเกตการ
ปฏิบัติและผล
การนาเสนอ
การปฏิบัติ
ของเด็ก

-การพูดด้วย
ถ้อยคาสุภาพมี
คาลงท้ายค่ะ
ครับ
-การกล่าวคา
ขอบคุณ
-การกล่าวคา
ขอโทษ
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จากตาราง 1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนจะช่วย
ทาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของขั้นตอนที่กาหนด
2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย
ได้ผลดังในตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพฤติกรรมการทาความดีรายด้าน 1) ความสุภาพ
ได้แก่ การทักทายด้วยการไหว้ การพูดด้วยถ้อยคาสุภาพ การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ 2) ความมีน้าใจ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือบุคคลอื่น แบ่งปันสิ่งของให้บุคคลอื่น ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือความสาเร็จของบุคคลอื่น ทุกด้าน
สูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 3 รายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง
พฤติกรรมการทาความดี

การทดสอบ

n

 ± S.D.

t

p-Value

การทักทายด้วยการไหว้*

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

0.41 ± 0.16
1.69 ± 0.10
0.55 ± 0.09
1.51 ± 0.30
0.32 ± 0.16
1.68 ± 0.15
0.38 ± 0.10
1.40 ± 0.07
0.52 ± 0.12
1.57 ± 0.11
0.24 ± 0.10
1.47 ± 0.03

36.38*

.001

4.43*

.047

9.92*

.010

26.45*

.001

24.10*

.002

30.75*

.001

การพูดด้วยถ้อยคาสุภาพ*
การกล่าวคาขอบคุณและ
คาขอโทษ*
การช่วยเหลือบุคคลอื่น*
แบ่งปันสิ่งของให้บุคคลอื่น*
ชื่นชมในความสามารถผลงาน หรือ
ความสาเร็จของบุคคลอื่น*
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

จากตาราง 2 พบว่า การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยพฤติกรรมการทาความดีของเด็กปฐมวัยรายด้านทุกด้านหลังการจัดการเรียนรู้จะมี
คะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงและสามารถทาให้เด็กปฐมวัยเกิดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

3020

24 มีนาคม 2560

แสดงออกด้านพฤติกรรมการทาความดี นั่นแสดงให้เห็นว่า การให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากตัวแบบที่มี
ความเหมาะสม ทาให้เด็กเกิดความประทับใจและเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตัวแบบในทิศทางที่ดีสอดคล้องกับพัชรี
สวนแก้ว (2545) ที่กล่าวว่า ธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นจะเรียนรู้จากประสบการณ์ต รงที่เด็กได้รับทั้ง
จากการกระทา การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเกิดลักษณะนิสัยและเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของเด็ก นอกจากนี้ การให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหลอมรวมประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่และประมวลข้อมูลทาให้เกิดเป็นความรู้นั้นจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็ก และถ้าผู้ใหญ่
ได้ฝึกหัดหรือการให้เด็กลงมือกระทาบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้เกิดความคงทนของพฤติกรรมที่ต้องการได้
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) ที่กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรี ยนได้ลงมือปฏิบัติได้ศึกษาคาตอบ
ด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนจะทาให้เด็กพัฒนาความรู้และปัญญาและแสดงศักยภาพของตนเอง
2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมการทาความดีรายด้านทุ กด้านสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
การทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัยได้ ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการทาความดีโดยการเรียนรู้
ผ่านตัวแบบซึ่งเป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจ ความคิด และเด็กได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้โดย
การสนทนา การเล่าเรื่อง การวาดภาพ การตอบคาถามของครูทาให้เด็กได้มีโอกาสคิดหาคาตอบและเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติจริงทั้งที่บ้านและโรงเรียน และเมื่อเด็กได้นาสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย
จึงนาไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอและคงทน นอกจากนี้ การที่ครูได้ให้แรงเสริมให้ข้อมูล
ย้ อ นกลั บ ในการแสดงพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ข องเด็ ก ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและมั่ น ใจในการกระท า
พฤติกรรมของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ประกอบกับการเรียนรู้นี้เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเด็กและเด็ก
ปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอทาให้เด็กแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) ที่อธิบาย
ว่า การเรียนรู้ของเด็กต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเด็ก และสัมพันธ์กับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้มา เด็กจะเห็นว่า สิ่งนั้นมี
ความหมายต่อเขา ต่อเมื่อสิ่งนั้นน่าสนใจและสัมพันธ์กับตัวเขา รวมทั้งถ้าให้โอกาสเด็กสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติตน
จากความคิดของเด็กเองจะสามารถสร้างพฤติกรรมที่เด็กทาด้วยความเต็ มใจและเกิดแรงจูงใจภายในซึ่งจะให้ผลใน
ทางบวกมากกว่าการปฏิบัติที่เกิดจากข้อบังคับโดยเด็กไม่ได้มีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกตที่ได้จากงานวิจัย
1. ช่วงแรกของการจัดการเรียนรู้เด็กมีความเขินอายที่จะแสดงพฤติกรรม หลังจากใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไป 1 สัปดาห์ เด็กกล้าแสดงพฤติกรรมการทาความดีมากขึ้น
2. เมื่อเด็กคุ้นเคยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทาให้แสดงภาวะการเป็นผู้นา แสดงความคิดเห็น
อย่างมั่นใจ
3. การใช้นิทาน และการแสดงบทบาทสมมติ กระตุ้นเร้าความสนใจของเด็กได้ดี
4. เด็กเกิดความภาคภูมิใจในการทาพฤติกรรมการทาความดีและแสดงพฤติกรรมการทาความดีทั้ง
ที่บ้านและโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
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การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ผู้ใช้ควรทาความเข้าใจ จัดเตรียมสถานการณ์ ตัวแบบสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม และสามารถปรับเปลี่ ยนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนได้ และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สามารถสอดแทรกบูรณาการได้กับทุกกิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีสาหรับเด็กปฐมวัย เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยเวลาในการบ่ม
เพาะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทาความดีอย่างชัดเจน และมีการนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทาความดีไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความคงทนของการเกิดพฤติกรรม
2. ควรมีการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กในด้านอื่นๆ ต่อไป
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NBUE164: การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีระบบนาเสนอความรู้อัตโนมัติ
บนฐานความรู้ของผู้เรียน
THE SYNTHESIS OF COLLABORATIVE LEARNING MODEL WITH AUTOMATIC
PRESENTATION SYSTEM BASED ON STUDENT KNOWLEDGE
กฤษฎา พลอยศรี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช 2
1
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
อาจารย์ประจา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
บทคัดย่อ
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบนาเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน เรียกโดยย่อว่า
รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ (SCRIP Online Learning Model) ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) โดยมีระบบออนไลน์ที่นาเสนอ
เนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจแบบอัตโนมัติ การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นมีทั้งการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาเพียงลาพัง
และการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันจึงจะประสบความสาเร็จ ระบบนาเสนอความรู้ตามความแตกต่างของ
ผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงดาเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้สาหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเป็นบทเรียน การดาเนินงานวิจัย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาทฤษฎี บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2)
ร่างรูปแบบการเรียนรู้และจัดทาคู่มือการใช้งาน 3) สร้างแบบสัมภาษณ์ (interview) และแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนรู้ (questionnaire) 4) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) วิเคราะห์สรุปผลโดย ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 15 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่ารูปแบบการเรียนรู้สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ 91.43 เปอร์เซ็นต์ และผลการประเมินโดยรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับดี (  = 4.28, S.D. = 0.57)
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ระบบนาเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน
Abstract
The collaborative learning model with automatic presentation system based on student
knowledge referred to the SCRIP Online Learning Model. The model could help student to collaborative
learning, ability of pursuit self-knowledge (Constructivist) and online system that offers unique content to
students. Because some of learning must be learning alone and some of learning must be learning
together to be successful. The idea, the researcher synthesized into a form of learning by name “SCRIP
Online Learning Model”. The objectives of this research were to synthesize of learning model, and to
evaluate the learning model. The research methodology consisted 6 phases: 1) Documentation and
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literature review, 2) Create the preliminary learning model and user manual, 3) Create interview and
questionnaire, 4) Collecting data, and 5) Analysis the results by using Percentage, Mean, Standard
Deviation. The evaluation results from the 15 experts agreeed that the model could be used for teaching
91.43 percent, and the results of evaluation was at a “high” level (  = 4.28, S.D. = 0.69).
Keywords: Collaborative Learning, Automatic Presentation system
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้รูปแบบการเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้จากหนังสือ ตาราหรือการ
สอนในห้องเรียนนั้นเปลี่ยนไป ทั้งรูปแบบการติดต่อสื่อสาร การแชร์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ผู้สอนจึงต้องปรั บ
รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน หรืออาจปรับเปลี่ยนทฤษฏีทางการสอน การเรียนการสอนต้องเข้ากับยุคสมัย
ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสนใจมาเป็นเครื่องมือ หรือสื่อในการเรียนเพื่อช่วย
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การที่ผู้สอนจะ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้หมดเป็นไปได้ยาก ควรสอนให้นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จากสื่อสารสนเทศรอบตัวร่วมกับการทางานเป็นทีม รวมทั้งการนาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
ความรู้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม จะสามารถน าพาผู้ เ รี ย นเข้ า สู่ สัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มิ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งได้ รั บ ความรู้ เ ท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งเป็ น ผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่หรือที่เรียกว่า Education 4.0 ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) และ 3) ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนเอง (Constructivism)
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในอนาคตที่มีทั้งการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาเพียงลาพังด้วยตนเอง (Constructivism)
และการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นทีม (Collaborative Learning) จึงจะประสบความสาเร็จ การเรียนรู้
แบบร่วมมือนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสพูดหรือแสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมกันมาก
ที่สุดกว่าการเรียนรู้ในแบบต่างๆ ถึงร้อยละ 90 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD (Student Teams Achievement
Divisions) เป็นเทคนิคที่สามารถปรับใช้ได้กับ ทุกวิชาและระดับชั้น ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ได้ ยอมรับอย่า ง
แพร่หลายทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการเรียนรู้ออนไลน์ โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบอื่นๆ ได้ดี STAD ได้ถูกนามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา
การศึกษา และสังคม และมีความเหมาะสมมากที่สุดสาหรับการเรียนการสอนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ และ
แบบทดสอบมีคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
เทคโนโลยีออนไลน์ที่นาเสนอเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจแบบอัตโนมัติ จะช่วยให้ผู้เรียนที่มี
ความรู้แตกต่างกันมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
(Adaptive learning) ช่วยให้ผู้สอนได้มีเวลาดูแลผู้เรียนได้มากขึ้น โดยระบบจะทาการเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละคน การจัดการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้ระบบปรับเหมาะโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบ
ยาก แบบปานกลาง แบบง่าย สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าวิธีการสอนตามปกติอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็นระบบ โดย
คานึงถึงความรู้เดิม และการเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์นั้นมีเหมาะสมและตรงกับหลักใน
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ท างการศึ ก ษา การเรี ย นรู้ ผ่ า นบริ บ ทของสื่ อ เว็ บ โดยที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ แนะน า จั ด
สภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละบริ บ ทของสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ (Davidson-Shivers; &
Rasmussen. 2006) รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการเรียนแบบร่วมมือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ จากการทดสอบช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งสามด้าน คือ 1. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning) 2. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) 3. การใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการนารูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ที่สังเคราะห์ขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
SCRIP เป็นชื่อย่อของรูปแบบการเรี ยนรู้ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนหลักโดย S
หมายถึง STAD รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning), C หมายถึง Constructivist
Learning Model: CLM ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง, R หมายถึง Resource Support แหล่งทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์, I หมายถึง Improve Score Assisted ระบบนาเสนอเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่
เข้าใจ, P หมายถึง PAR Constructivist ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงเข้ากับความรู้เดิม
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SCRIP เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการเรียนรู้ในยุค 4.0 ที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือ
พร้อมไปกับความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อนาความรู้มาแบ่งปัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งความรู้
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model) เป็นแบบแสดงโครงสร้าง ลาดับขั้น ความสัมพันธ์ จุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย แล้วนารูปแบบมาใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาระบบการสอน จัดการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรม การวัดผล เป็นต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การสังเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษารูปแบบการเรียนรู้
วิเคราะห์เทคนิควิธีต่างๆ รู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้พัฒนาตนเองได้ในอนาคต ที่มีทั้งการศึกษาเรียนรู้โดย
ลาพัง และต้องอาศัยความร่วมมือกั นจะประสบความสาเร็จ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่
ล่อ งลอยอยู่ บ นคลาวด์ จากการค้ นคว้ า ผู้ วิ จัย เลื อ กเทคนิ ค การเรี ย นรู้ แ บบร่ วมมื อ STAD (Student Teams
Achievement Divisions) พัฒนาขึ้นโดย สลาวิน (Slavin) เนื่องจากมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนและ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรี ยนมีการเรียนรู้แ บบพึ่ งพาอาศัยกัน โดยนามาออกแบบ
กิจกรรมร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จาเป็น
อย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรู้นั้นไม่สามารถรอผู้สอนเป็นผู้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจึง
เลือกแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) พัฒนาขึ้นโดยโรเบิร์ต ยาเกอร์ (Robert Yager) มาเป็น
แนวทางให้ผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองบนเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
ตอบสนองการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนแบบอัตโนมัติ (Improve Score Assisted)
2. ร่างรูปแบบการเรียนรู้โดยการผสมผสานแนวความคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
3. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญ และกาหนดคุณสมบั ติผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
ในการประเมิน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจานวน 15 ท่าน
4. เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยได้เดินทางไปพบผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองเพื่อรับฟัง
ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
5. สรุปผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้
สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบนาเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน หรือเรียก
โดยย่อว่า “SCRIP” ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าจะทาอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้ในอนาคตที่เป็น
ยุคของคนรุ่นใหม่ และระบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิด คาแนะนาต่างๆ ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษากล่าวไว้ ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนต่างๆ สภาพ
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ปัญหา เพื่อให้ได้รูปแบบและนารูปแบบไปประเมินความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ
15 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบนาเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของผู้เรียน
จากภาพประกอบ 2 รูปแบบการเรียนรู้ SCRIP ส่วนแรกของการเรียนรู้และกิจกรรมจะใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบ STAD เป็นหลักในการเรียนรู้โดยมีส่วนเสริมที่สาคัญ 2 ส่วน คือ 1) CLM (Constructivist Learning Model)
เป็นการเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตอนเองนอกเหนือจากการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อนาไปแบ่งปั นความรู้นั้นร่วมกันเรียนรู้ในกลุ่ม และ
ระหว่างกลุ่ม 2) Improve Score Assisted เป็นระบบเก็บข้อมูลผู้เรียนแต่ละคนอัตโนมัติที่เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ใน
การนาเสนอเนื้อหาที่ผู้เรียนควรศึกษาเพิ่มเติม โดยระบบนี้จะดึงข้อมูลจาก Resource Support ไปจัดลาดับการ
เนื้อหาตามแนว PAR Constructivist
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นผลการประเมินรูปแบบการเรียนการรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน
หัวข้อการประเมิน
1. ความเหมาะสมในการนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD มาใช้
2. ความเหมาะสมในการนาการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวซิ ึม CLM มาใช้
3. ความเหมาะสมของแหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ Resource
Support

ระดับความเหมาะสม
.

S.D.

ความหมาย

4.40
4.40

0.51
0.63

ดี
ดี

4.33

0.62

ดี
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4. ความเหมาะสมของส่วนเติมเต็มความรูใ้ ห้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาดหายด้วย
ISA (Improve Score Assisted)
5. ความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน
5.1 ความเหมาะสมในการใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซมึ
5.2 ความเหมาะสมในการใช้ PAR Constructivism ร่วมกับระบบ ISA
6. ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้วิธีการตาม STAD
7. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้เป็นแบบออนไลน์
8. รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ บบเป็นทีม
9. รูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการ
แสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเองตามแนวคอนสตรัคติวซิ ึม
10. ระบบเติมเต็มความรูใ้ ห้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาดหายด้วย ISA (Improve
Score Assisted) สามารถช่วยเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในการแข่งขัน
ให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้
11. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ในภาพรวม
12. ความเหมาะสมในการนารูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ไปใช้จริง
รวม
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4.27

0.59

ดี

4.40

0.51

ดี

4.13

0.64

ดี

4.33
4.13
4.33
4.33

0.62
0.35
0.49
0.49

ดี
ดี
ดี

4.33

0.62

ดี

4.13

0.83

ดี

4.20
4.20
4.28

0.56
0.56
0.57

ดี
ดี
ดี

จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินโดยรวมทั้ง 12 ด้าน นั้นอยู่ในระดับดี มีความเหมาะสมในการนาไปใช้
ในการเรียนการสอนได้ แต่มีข้อสังเกตคือข้อที่ 10 ระบบเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาดหายด้วย ISA
(Improve Score Assisted) สามารถช่วยเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้เรียนแต่ ละคนได้ มีค่า
S.D. สูงที่สุดคือ 0.83 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในส่วนนี้แตกต่างกันมากที่สุด
อภิปรายผล
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมที่มีระบบนาเสนอความรู้อัตโนมัติบนฐานความรู้ของ
ผู้เรียน เป็นผลที่ได้จากการศึกษารูปแบบเทคนิควิธีการสอนแบบต่ างๆ เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ
ของรูป แบบการเรีย นรู้ SCRIP และประเมินผลโดยผู้ เชี่ยวชาญด้า นการศึ กษา จานวน 15 ท่ าน โดยผลจากการ
ประเมินในด้านต่างๆ โดยรวมนั้นอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.40 จานวน 3 ข้อ ซึ่งทั้งสามข้อนั้นเป็นเรื่องของ
ความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ร่วมกับทฤษฎีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมี
ข้อสังเกตคือข้อที่ 10 ระบบเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาดหายด้วย ISA (Improve Score Assisted)
สามารถช่วยเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้เรียนแต่ ละคนได้นั้นมีค่า S.D. สูงที่สุด คือ 0.83
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่แตกต่างกันพร้อมทั้งให้คาแนะนาในการนาไปใช้ที่หลากหลายทาให้ผลส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อนี้มีการกระจายตัวมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยจะนาระบบเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนในส่วนที่ขาด
หายด้วยไปทดลองกับผู้เรียนเพื่อยืนยันผลในการวิจัยลาดับต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้ข้อคิดว่าการออกแบบการเรียนรู้นั้นต้องสามารถตอบสนอง
ผู้เรียนที่เก่งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่มหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในขณะเดียวกั นก็ต้องมี
ระบบที่ช่วยเหลือผู้เรียนเก่งปานกลาง และอ่อน ให้สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ได้
ตามคากล่าวที่ว่า “เด็กที่เรียนอ่อนควรต้องใช้เวลาศึกษามากกว่าเด็กที่เก่ง หรือปานกลาง” การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ผู้สอน
ถนัด และการนาเสนอเนื้อหาเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจจะเป็นการชี้จุดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ได้ตรงประเด็น
และผู้สอนสามารถทราบถึงจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับการเรียนการสอน และกิจกรรม
อย่างเหมาะสม
การนารูปแบบไปเป็นแนวทางในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นควรมีการวางแผนหรือวิเคราะห์
บทเรียนต่างๆ ว่าบทเรียนใดมีเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะที่จะนาไปจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ เช่น เมื่อ
วิเคราะห์แล้วมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับรูปแบบการสอนทั้งหมด 5 บทเรียน ผู้สอนอาจนาเนื้อหาทั้งหมดขึ้นระบบหรือขึ้น
เฉพาะส่วนที่เลือกไว้ ส่วนในขั้นสอนให้ดาเนินขั้นตอนการสอนตามรูปแบบที่วางไว้ และผู้สอนจะทาหน้าที่เป็นผู้สังเกต
ให้แนะคาผู้เรียนตามความเหมาะสม และเพื่อทาให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจะนารูปแบบไปทดลองและ
ปรับปรุงเพื่อสรุปผลในขั้นตอนต่อไป
เอกสารอ้างอิง
จิ น ตวี ร์ คล้ า ยสั ง ข์ . (2554). หลั ก การออกแบบเว็ บ ไซต์ ท างการศึ ก ษา: ทฤษฎี สู่ ก ารปฏิ บั ติ ส านั ก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัท สยามพริ้นท์ จากัด
ประวิทย์ สิมมาทัน. (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยอาศัยแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ . ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ: แนวคิด วิธีและเทคนิคการสอน 2.
กรุงเทพฯ: บริษัทเดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จากัด
มนต์ชัย เทียนทอง. (2556). นวัตกรรมการเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ . กรุงเทพฯ: บริษัท แดเน็กซ์
อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.
ยืน ภู่วรวรรณ. (2557). เรื่องขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ การศึกษาระบบ 4.0. (บทความวิชาการ) URL:
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/KM%20Post/57/edu4.0.pdf, สืบค้นวันที่ 20 สิงหาคม
2559
แววตา เตชาทวีวรรณ. (2550). การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยม
ดิวอี้. กรุงเทพฯ: งานวิจัยทุนรายได้มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Kinshuk Petel, Ashok; & Russell, David. (2545). Intelligent and Adaptive System. In Handbook on
Information Technologies for Education and Training. Edited by Adelsberger, Heimo H.; Corris,
Betty; & Pawlowski, Jan M. Berlin: Springer

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

3029

24 มีนาคม 2560

NBUE165: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
PARTICIPATION OF PARENTS IN DEVELOPMENT PRE-SCHOOL STUDENTS IN THE
WATAOYAI SCHOOL THE JURISDIETION OF EDUCATIONAL SERVICE AREA
กานดา จันทรากานตานันท์ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจาแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้เรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา
2559 จานวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ ที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49 และ S.D. = 0.43) การพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการด้านอารมณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาด้าน
สังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, ผู้ปกครอง, การศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to study participation of parents in development pre-school
students in 4 aspects, physical development, emotional, social development, and intellectual
development of children at The Wataoyai School under The Office of Trat Primary Educational Service
Area. The comparison participation of parent in pre-school students in The Wataoyai School jurisdietion
The Office of Trat Primary Educational Service Area as a whole and in individual aspects by gender, age,
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education degree and occupation. The samples used in this study is parents of pre-school students, 113
subjects in the academic year 2016, were used for data collection was a questionnaire including five
level scale. The data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.
Results showed that:
1. Participation of parents development pre-school students in The Wataoyai School under
The Office of Trat Primary Educational Service Area in an overall was the high level (  = 4.49, S.D. =
0.43).
2. The comparison participation of parent in development pre-school students in The
Wataoyai School under The Office of Trat Primary Educational Service Area found that as a whole and in
each aspect, classifying by gender, age, education level and occupation, were not significant in every
aspect.
Keywords: Participation, Parents, Education
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษามีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็น
ฐานหลักของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ และสมรรถนะทาง
วิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสุขภาพทั้งกายและจิตใจที่สมบูรณ์สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมกับสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 17-19) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 24 ข้อ 6 ได้กล่าวว่า “การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่
ที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ” สอดคล้องกับเอกสารคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ. ศ. 2546ได้กล่าวถึงบทบาทของชุมชนและ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ไว้ว่า บทบาทของชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/ชมรมผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีเป้ าหมายที่มุ่งไปสู่การศึกษาเพื่อชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 101-102) จากการศึกษาสภาพปัญหาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 พบว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังขาดการมีส่วนร่วม การประสานกับครอบครัว พบปัญหา
ว่า ในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายที่
ให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ดังนี้ เด็กทุกคนควรได้รับการดูแลร่วมกันของทุกฝ่าย
ในชุมชน สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครอง และชุมชนรับรู้ถึงความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาเด็กร่วมกันกับ
สถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองและชุมชนในการหาวิธีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กร่วมกับ
สถานศึกษากระตุ้นให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือร่วมใจกันเพื่อริเ ริ่มและสนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกั บ
สถานศึกษาในการพัฒนาเด็กของชุมชน โดยมีทุกฝ่ายในชุมชนเป็นกรรมการที่จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษา
การทางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ครูมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้ประสานงานให้เกิด
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ความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กและกาหนดวัตถุป ระสงค์ของการพัฒนาเด็กร่วมกัน จากนั้น
จึงกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในทุกองค์กรของชุมชนในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจึงเป็นความ สาคัญของการทางานในโรงเรียน
เพื่อให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมๆ กัน ระหว่างครูปฐมวัยและผู้ปกครอง
จะทาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีและมีความพร้อม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาจะประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ย่อมต้องอาศัยปัจจัยทั้งตัวผู้เรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ทางานร่วมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 15)
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ว่าอยู่ในระดับใดเพื่อจะได้นามาปรับปรุ ง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะเป็นเงื่อนไขที่นาไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นอนาคตของสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2559 จานวน 160 คน โดยถือว่านักเรียนหนึ่งคน
มีผู้ปกครองสองคน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของผู้เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2559 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง เครจซีและมอร์แกน
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) และเลือกจากกลุ่มประชากรโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 113 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และมีฐานความพร้อมที่จะเรียนในระดับประถม ดังนั้นการศึกษาปฐมวัยไม่ใช่ การเรียนที่เนื้อหาแต่การพัฒนาและ
สร้างเสริมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ตามวัย
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การพัฒนาการ หมายถึง แนวทางการเจริญเติบโตอย่างเป็นขั้นตอน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุก
ด้านของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม อย่างเป็นกระบวนการและต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด จนถึง
สิ้นอายุไข ในขณะที่เด็กในช่วงปฐมวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลง
รูปร่างส่วนสูงและน้าหนัก รวมถึงความผันแปรของอารมณ์ต่างๆ เป็นต้น
การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่มาผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็มีส่วนช่วย
ให้งานสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ด้าน คือ1) ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) ด้านมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล
ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อแม่ หรือผู้อุปการะที่ทาหน้าที่เลี้ยงดูเด็กและรับผิดชอบการดูแลเด็กในการเข้าเรียน
โดยมีเด็กในความดูแลเรียนอยู่ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครู ในการที่ครูจะสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องทางานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การให้เด็กได้รับการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมศักยภาพที่แท้จริงของเด็กอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและ
ที่โรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย 4 ด้าน ดังนี้
1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายเกี่ยวกับการมีทักษะกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก การเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพ
สุขอนามัย และพลานามัยด้านประสาทรับรู้ การมีโภชนาการ และภูมิคุ้มกัน
2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์เกี่ยวกับการรับรู้ของตนเองและผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วย
การเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ความมีระเบียบวินัย รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคมของเด็ก ที่เกี่ยวกับการรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น การมีปฏิสัมพันธ์ การรู้จักปรับตัว และการปฏิบัติตน
ตามมารยาทวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม สติปัญญา
เกี่ยวกับการใช้ภาษาการรู้จักคิด การสังเกตและการเปรียบเทียบ
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ หมายถึง การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ เพราะเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
ไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อให้เด็กได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาต่อไปในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
เนื่องจากโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพมากขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อได้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
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2. เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานสาหรับฝ่ายบริหารในการพัฒนาปรับปรุงและการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด การพัฒนาเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี จะต้องยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องคานึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคน ทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 9)
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ได้แก่
1. พัฒนาการด้านร่างกาย
2. พัฒนาการด้านอารมณ์
3. พัฒนาการด้านสังคม
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check
lists)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคม และสติปัญญา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ
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5 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมมาก
3 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน เพื่อนาข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษามาวิเคราะห์เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง
และความเหมาะสมของภาษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) การใช้ภาษา (Wording) และด้านอื่นๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรแก้ไขเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความตรง (Validity) ด้านเนื้อหาความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนาข้อเสนอแนะทั้งหลายมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินคือเลือก
เฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ที่คานวณได้มากกว่า
.50 สาหรับนาไปใช้จัดทาแบบสอบถาม จานวน 40 ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ -1.0
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ จานวน 30 คน
5. หาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) ได้ค่า
อานาจจาแนก 0.50-0.97
6. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของ ครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) มีค่าเท่ากับ 0.97
7. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปถึงสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยจากสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปถึงผู้อานวยการโรงเรียน
วัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อแจกจ่ายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 113 ฉบับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

3035

24 มีนาคม 2560

3. ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน 1 สัปดาห์ โดยผู้ วิจัยเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืน 113 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุดนาไปลงรหัส
5. การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยนาข้อคาถามมาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงท้ายตาราง
2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียน
วัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้วยค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (  ) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาที่กาหนดไว้แบ่งเป็น 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert
Rating scale) ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. ทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
สรุปผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุค คล (จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ข้อมูลส่วน
บุคคล เพศจานวน (คน) 113 ร้อยละ 100 อายุ จานวน (คน) 113 ร้อยละ 100 ระดับการศึกษา จานวนคน (คน) 113
ร้อยละ 100 อาชีพ จานวน (คน) 113 ร้อยละ 100
2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.43) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาการด้าน
สังคม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (  = 4.65, S.D. = 0.53) รองลงมาได้แก่ การพัฒนาการด้านร่างกาย
อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.49) การพัฒนาการด้านอารมณ์ อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม
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มากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.51) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับมาก
(  = 3.98, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
2.1 การพัฒนาการด้านร่างกาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.43)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ
จัดให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เช่น การล้างมือ เป็นต้น อยู่ ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (  =
4.71, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ จัดหาขนมที่มีประโยชน์ให้เด็กรับประทาน อยู่ ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
(  = 4.64, S.D. = 0.64) และจัดให้เด็กรู้จักเล่นกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย อยู่ ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด (  =
4.59, S.D. = 0.61) ตามลาดับ
2.2 การพัฒนาการด้านอารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.51)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ
เรื่อง ส่งเสริมด้วยการชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติก รรมที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.72, S.D. = 0.70) รองลงมา
ได้แก่ จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการมีระเบียบวินัยเมื่อหยิบของเล่นมาแล้วเก็บที่เดิมอย่างมีระเบียบอยู่ในระดับมากสุด
(  = 4.69, S.D. = 0.81) และเมื่อเด็กทาผิดควรลงโทษด้วยการอธิบายให้เด็กรู้ว่าทาผิด อยู่ในระดับมากที่สุด (  =
4.64, S.D. = 0.69) ตามลาดับ
2.3 การพัฒนาการด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65, S.D. = 0.53) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
คือ ให้เด็กรู้จักคาว่า “สวัสดี” ทักทายและแสดงความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้และการนอบน้อม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.92) รองลงมา ได้แ ก่ ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม
เบื้องต้น เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68, S.D. = 0.74) และผู้ปกครองเป็นแบบอย่าง
ให้เด็กเห็นถึงความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65, S.D. = 0.72) ตามลาดับ
2.4 การพัฒนาการด้านสติปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ให้เด็ก
เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.74) รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กทบทวน
การเรียน อ่าน เขียน และการนับตัวเลข อยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.78) และส่งเสริมให้เด็กแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองโดยผู้ปกครองให้คาแนะนา อยู่ในระดับมาก (  = 4.01, S.D. = 0.72) ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จาแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อภิปรายผลได้ดังนี้
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1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ส่วนรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะผู้ปกครองมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก โดยเฉพาะด้านสังคม เพราะสังคมคือการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถเรียนรู้เข้าใจและส่งเสริมในพัฒนาการ
ด้านอื่นๆ ของเด็กได้อย่างรวดเร็ว ทั้งทางสติปัญญา อารมณ์ และความคิด ตลอดจนพัฒนาด้านร่างกาย ดังที่ กุลยา
ตันติผลาชีวะ (2547: 224) ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมว่าเด็กต้องพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลที่
เป็นความแตกต่าง และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การปรับตัว การมีส่วนร่วมและการเอื้ออาทรต่อกัน ครูต้องเปิด
โอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อน ครู และบุคคลภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา กิจเกื้อกูล (2550:
66) ได้ทาการวิจัยเรื่องความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริม พัฒนาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยรวมใน
ระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า
ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่าง
กันผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีระดับมากถึงมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้เพราะบิดาหรือมารดาต่างเป็นบุคคล
สาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงระดับปฐมวัย ดังที่ จีรนันท์ ฮังกาลี (2551: 21;
อ้างถึงใน Peter Ducker; & Bill Gater. 1982: 23-26) ได้กล่าวถึง สายใยความรัก ความผูกพันระหว่างเด็กกับพ่อแม่
เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง มั่นคงและยาวนานเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยผลักดันในการดาเนินชีวิตในด้านต่างๆ ประสบ
ผลสาเร็จได้ ผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์ บารุงกิจ (2555: 61) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองขลุง
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ
วิจัยทั้งเพื่อสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ นาไปพัฒนา และในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัด
อ่าวใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยการพัฒนาการด้านสติปั ญญา เพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ จึงต้องเร่งและส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในด้านสติปัญญา เพิ่มขึ้นโดยการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
2. ควรดาเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองทุกท่านอย่างทั่วถึงและให้เห็นถึงผลดีของการ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่สาคัญและวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ผู้เรียนในระดับต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. นาผลการวิจัยนาเสนอผู้บริหารให้ความสาคัญต่ อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
2. การสร้างขวัญและกาลังใจครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้ สามารถดาเนินงานต่อ และเห็นความ
สาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเด็กปฐมวัยยิ่งขึ้น
3. นาเสนอให้บุคลากรในระดับชั้น อื่นๆ เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ร่วมกันของผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อเปรียบเทียบกับในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อทราบถึงความต้องการเชิงลึกของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในด้านอื่นๆ หรือข้อบกพร่องทีผ่ ู้ปกครองมองเห็นถึงสิ่งที่โรงเรียน บุคลากรยังต้องปรับปรุงต่อไป
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NBUE166: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืชและ
ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
A STUDY ON SCHOLASTIC ACHIEVEMENT IN PLANT LIVING OF SCIENCE SUBJECT AND
SATISFACTION IN LEARNING OF GRADE 4 STUDENTS WATKHONGTAKAIN SCHOOL
TROUGH THE APPLIED STEM EDUCATION IN LEARNING MANAGEMENT
ฉัตรพิชัย วัฒนะ *
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
สะเต็มศึกษา ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เครื่องมือในการทดลองเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช จานวน 8 แผนการจัด
การเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง การสอนแต่ละแผนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นเชื่อมโยงสู่
สภาพจริง ขั้นปฏิบัติ ขั้นนาเสนอ และขั้นสรุปและอภิปรายผล มีค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.53 เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการดารงชีวิตของพืช มีค่าความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด
การเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีค่าความเที่ ยงตรงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.51 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที (t-test แบบ dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการ
จัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.17 โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีนักเรียนจานวนร้อยละ 87.50 ที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิ ตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
สะเต็มศึกษา สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.53) โดยที่ด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาและด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.49) และ (  = 4.56, S.D. = 0.52) ตามลาดับ ส่วน
ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 0.58)
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์, ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

3041

24 มีนาคม 2560

Abstract
This research aimed to study and compare scholastic achievement in plant living subject and
compare achievement in plant living subject of grade 4 students before and after applied STEM
education in learning management. Study satisfaction per applied STEM education in learning
management of grade 4 students Watkhongtakain School. Instrumental experiment is study plans to
applied STEM education plant living subject number learning plans one plan have 2 hours total 20 hours.
Each plan have five stages is the compelling, the link to the actual conditions, the practice, the
presentation and he summary and discussion, was validity level 0.53. Data collection tools is a test
achievement in plant living subject, was validity level 0.70 and reliability level 0.92 and satisfaction
questionnaires per the applied STEM education in learning management, was validity level 0.51. The
statistics used to data analyze of percentage, average, Standard Deviation and statistics t-test
dependent. The results revealed that 1) Scholastic achievement in plant living subject of grade 4
students after applied STEM education in learning management with mean equal 81.17 by results of the
study was at superb according to the Ministry of Education. 87.50 percent of students was at a good
level up, 2) Achievement in plant living subject after applied STEM education in learning management
was statistically significant different at the .05 level, and 3) Satisfaction per applied STEM education in
learning management of grade 4 students consider all the aspects was at a most level (  = 4.55, S.D. =
0.53), by the applied of the STEM education and the learning activities was at a most level (  = 4.60,
S.D. = 0.49), and (  = 4.56, S.D. = 0.52) respectively. The content was at a much level (  = 4.45, S.D.
= 0.58).
Keywords: The Applied STEM Education in Learning Management, Achievement Science, Satisfaction
per the STEM Education in Learning Management
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์วิชาที่มีความสาคัญต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัว ในชีวิตประจาวัน รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ ผสมผสานด้านความคิดกับศาสตร์อื่นๆ ช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งด้านความคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึก
การค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งมีความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอน หากมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และตรงตามความ
สนใจของผู้เรียน จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น การสังเกต การทดลอง การ
จาแนก การลงความคิดเห็นจากข้อมูล และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จะมีความสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2542: 7) ที่กล่าวว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่ า ผู้เรีย นทุกคนมี ความสามารถเรีย นรู้และพั ฒนาตนเองได้ ถือ ว่าผู้เรีย นมีความสาคัญที่สุด
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กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศัก ยภาพ” การสอน
วิทยาศาสตร์ นั้นจึง ต้องเน้ นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิ เคราะห์ รู้ จักวางแผนแก้ปัญหาอย่า งมีเหตุ ผล รู้ จักหาเหตุผล
สนับสนุนประเด็นต่างๆได้ รวมทั้งเกิดทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2552: 78) ที่เน้นให้ผู้เรียนที่เรียนสาระวิชาวิทยาศาสตร์
มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมตามช่วงวัย
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ากว่าระดับดีตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินจากผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด 32 คน ในปีการศึกษา 2558 นักเรียนมีผลการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 43.75 และต่ากว่าระดับดี ร้อยละ 56.25 จากสมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (ปพ.5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2558 อีกทั้งจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หรือ National Test (NT) ของ
นักเรียนในปีการศึกษา 2558 มีผลคะแนะเฉลี่ยในด้านเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ 54.56 คะแนน จากสานักทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนสูงสุด 74 คะแนน และคะแนนต่าสุด 23 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องได้รับการพัฒนา เพราะคะแนนสูงสุดอยู่ใน
ระดับดีเท่านั้น และคะแนนต่าสุดอยู่ในระดับปรับปรุง ทั้งนี้อาจเกิดจาก 3 ปัจจัย คือ 1) ครูผสู้ อน 2) ตัวผู้เรียน และ 3)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต้องบูรณาการทั้ง ด้านคณิตศาสตร์ การออกแบบ
ทางวิศวกรรม และการใช้เทคโนโลยีในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริง การสอนที่สามารถ
นามาใช้สอนได้ คือ การสอนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหากับชีวิตจริง เน้นการเรียนรู้จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง กิจกรรมการทดลองที่เน้นการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ท้าทายความคิดของผู้เรียนในการวางแผน ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผู้เรียนได้เห็น
คุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ และสามารถใช้ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มาช่วยสนับสนุน
ในการวางแผน ออกแบบ และอธิบายได้อย่างเหมาะสม (มนตรี จุฬาวัฒนทล. 2556: 3) โดยนามาจัดการเรียนการ
สอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้ง
ประเด็นปัญหา 2) ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพจริง เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและหาแนวทางในการแก้ปัญหา 3) ขั้น
ปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้นาความรู้มาออกแบบและสร้างวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้จากที่ได้ศึกษา 4) ขั้น
นาเสนอ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการทดลอง และ 5) ขั้นสรุปและอภิปราย เป็นขั้น
ที่ให้ผู้เรียนได้สรุปความคิดรวบยอดจากการดาเนินการแก้ปัญหา เพื่อสามารถนาไปพัฒนาแก้ปัญหาในชีวิ ตจริงได้
อย่ างเหมาะสม ดัง นั้ น เพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒนาทั กษะกระบวนการคิ ดแก้ปั ญหาอย่า งมี เ หตุ ผล ฝึ กให้ผู้เรี ยนคิ ด
แก้ปัญหาโดยการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์มากขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ จึงนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มาจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้
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ทฤษฎีและสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง
เหมาะสม และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การ
ดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หมายถึง การกาหนดการสอนที่ประยุกต์แนวคิดการสอน
แบบสะเต็มศึกษามาใช้ โดยเน้นการแก้ปัญหาที่เชือ่ มโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง ที่มีการเชื่อมโยงศาสตร์วิชาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับวิศวะกรรม เข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ในการนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพ
จริง ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอ และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและอภิปราย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ประมวลความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
จากการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ ส่งเสริมทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้โดยการลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ทั้งด้านความรู้ความเข้ าใจและทักษะ
กระบวนการที่วัดออกมาในรูปของคะแนนหรือทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต หน่วยการเรียนรู้เรื่องการดารงชีวิตของพืช โดยการ
วัดความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของผู้เรียนต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช ที่นาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ โดยเกิด
จากการเรียนรู้และการปฏิบัติทั้ งด้วยตนเองและร่วมกันเป็นกลุ่มตรงตามความสนใจและความต้องการของตนเอง
ซึ่งทาให้มีความตั้งใจในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเรียน และส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ
และสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพจริง
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอ
ขัน้ ที่ 5 ขั้นสรุปและอภิปราย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการดารงชีวิตของพืช
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มอย่างง่าย 1 ห้องเรียน จานวน
32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ สะเต็มศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ 1)
ขั้นกระตุ้นความสนใจ เป็นขั้นนาเข้าสู่กิจกรรมการเรียน โดยการจุดประกายและตั้งประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ 2) ขั้น
เชื่อมโยงสู่สภาพจริง เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และดาเนินการวางแผน
แก้ปัญหา 3) ขั้นปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย คือ ขั้นการออกแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนออกแบบการทดลองเพื่อนาไปใช้
ในการแก้ปัญหา และขั้นการทดลองเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนดาเนินการทดลองเพื่อแก้ปัญหา 4) ขั้นนาเสนอ เป็นขั้นที่ให้
ผู้เรียนนาเสนอวิธีการทดลองจากการออกแบบแก้ปัญหาและผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง และ 5) ขั้นสรุปและอภิปราย
ผล เป็นขั้นที่ให้นักเรียนกับครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ความถูกต้องรวมทั้งผลของการแก้ปัญหา จัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นนี้ จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือเท่ากับ 0.53
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือเท่ากับ
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0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็ม ศึกษา แบ่งเป็นด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา รวม 3 ด้าน จานวน 15 ข้อ
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ เท่ากับ 0.51 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77
การสร้างเครื่องมือ
ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย แนวคิด/
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และศึกษาเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ดาเนินการออกแบบ
และสร้างเครื่องมือในการวิจัย และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ นามาหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เครื่องมือทดลอง
คือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.53 มีค่าความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือใช้ได้ และเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ดารงชีวิตของพืช ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.70 มีค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือใช้ได้ นามาปรับปรุงแก้ไข
แล้วนาไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่เรียนเนื้อหาผ่านมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน 39 คน ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างการวิจัย ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.92 และมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.21-0.74 และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่
ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.51 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดาเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One group pretest-posttest design) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
สะเต็มศึกษา โดยดาเนินการทดลองตามลาดับ ดังนี้
1. ทาการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 เพื่อศึก ษาความรู้เดิมของนักเรียน แล้วทาการเก็บข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นต่อไป
2. ทาการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการ
สอนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาตามกาหนดการสอน โดยใช้ขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงสู่สภาพจริง ขั้นที่ 3 ปฏิบัติ ขั้นที่ 4 นาเสนอ และขั้นที่ 5 สรุปและอภิปรายผล ทั้งนี้ดาเนินตามขั้นตอน
การสอนตามหลักนี้ทั้ง 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจาแนกพืชและ
ส่วนประกอบของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพื ช ปัจจัยสาคัญในการเจริญเติ บโตของพื ช และการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการดารงชีวิตของพืช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากการจั ดการเรียนรู้ที่ประยุกต์
ใช้สะเต็มศึกษา ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ จานวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตาม
การผ่านเกณฑ์ของนักเรียนตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ร้อยละ 80-100 หมายถึง ดีเยี่ยม ร้อยละ 70-79
หมายถึง ดี ร้อยละ 60-69 หมายถึง พอใช้ ร้อยละ 50-59 หมายถึง ผ่าน ต่ากว่าร้อยละ 49 หมายถึง ไม่ผ่าน (แนวปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 2553: 16-17)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ทาการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย ทดสอบโดยใช้สถิติที (t-test dependent)
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การดารงชีวิต
ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
พึงพอใจจากค่าเฉลี่ย โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินตามแบบของ ลิเคิร์ท 5 ระดับ เป็น
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ ดารงชีวิต
ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการเรียนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา จาแนกตามเกณฑ์
เกณฑ์
80-100
70-79
60-69
50-59
รวม

คะแนน
32-40
30-31
28-29
26-27
40

จานวน
23
5
2
2
32

ระดับ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ผ่าน
ดีเยี่ยม

ร้อยละ
71.87
15.63
6.25
6.25
100.00



85.76
75.50
66.25
57.50
81.25

S.D.
5.14
3.26
1.77
0.00
9.46

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม (  = 81.25) โดยที่มีผล
การเรียนตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีผลการเปรียบเทียบ ดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
การทดสอบ



ก่อนเรียน
15.75
หลังเรียน
32.47
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
4.35
3.83

D

SDD

t

Sig. (1-tailed)

16.72

4.45

21.24**

.00

จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดัง
ตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
ความพึงพอใจ
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา
รวม



4.45
4.56
4.60
4.55

S.D.
0.58
0.52
0.49
0.53

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.55, S.D. = 0.53) โดยที่ด้านการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาและด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.60, S.D. = 0.49) และ (  = 4.56, S.D. = 0.52) ตามลาดับ ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (  = 4.45,
S.D. = 0.58)
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.17 โดยมีผล
การเรียนอยู่ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีนักเรียนจานวนร้อยละ 87.50 ที่ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภายหลังการการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความ
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พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.53) โดยที่ด้าน
การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาและด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.49) และ (  =
4.56, S.D. = 0.52) ตามลาดับ ส่วนด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 0.58)
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การเรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นเชื่อมโยงสู่สภาพจริง ขั้นปฏิบัติ ขั้นนาเสนอ และขั้นสรุป
และอภิปราย ที่เน้นปัญหาเกี่ยวกับชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถกาหนดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวติ จริงได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในปัญหาที่เกิดขึ้น หาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดจากการ
ศึกษามาวางแผนออกแบบ สร้างวิธีการแก้ปัญหา และดาเนินการแก้ปัญหาตามวิธีที่ได้ออกแบบไว้ สามารถใช้ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการนาเสนอผลการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล และ
สามารถนาไปพัฒนาในการแก้ปัญหาครั้งต่อๆไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ร็อคแลนด์ และคณะ (Rockland;
et al. 2010: 60-61) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนพร้อมทีจ่ ะศึกษาและผสมผสานแนวคิด
ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และนาไปใช้วางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ และต้องประเมินความรู้
และทักษะพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้น
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เน้นผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน และเป็นความรู้ความเข้าใจที่อยู่
ติดตัวผู้เรียนไปใช้ในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องตรงตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่มีลักษณะ 5
ประการ ได้แก่ 1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ 2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ
ชีวิตประจาวันและการทาอาชีพ 3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ 5)
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา
ส่วนนักเรียนที่มีผลคะแนนการเรียนอยู่ในระดับปานกลางและพอใช้ อาจเป็นเพราะความรู้ความ
เข้าใจและทักษะด้านต่างๆ ในการเรียนและทากิจกรรมมีน้อยกว่าผู้เรียนคนอื่นๆ ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้
ต้องใช้กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ ดังนี้ 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) ที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้า
ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) ที่ว่าการฝึกหัดหรือกระทา
บ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 3) กฎแห่งการใช้ (Law of use and disuse) ที่ว่าการเรียนรู้
เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น หากได้มีการนาไปใช้
บ่อยๆ หากไม่มีการนาไปใช้อาจลืมได้ และ 4) กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจ
ย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552: 18-19) โดย
นามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนต้องชี้แจงและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสามารถกาหนดปัญหาด้วยตนเองได้ และการฝึกหัดโดยให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรม การวางแผน ออกแบบ
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และดาเนินการแก้ปัญหา ได้ลองผิดลองถูก ปฏิบัติซ้าๆ ให้เวลาในการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
เกิดทักษะมากขึ้น รวมทั้ งครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นใกล้เคียงกับผู้เรียนที่มีคะแนนทางการเรียนสูง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเองใน
ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนคอยแนะนาและเป็นที่
ปรึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่ การให้ผู้เรียนฝึกตั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตจริง ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาเพื่อให้เกิดแนวคิดในการนาไปวางแผน ออกแบบ และดาเนินการทดลองตามแบบแผนที่วางไว้
ผู้เรีย นต้อ งลงมือปฏิบัติ การทดลองแก้ปัญ หาจากแนวคิ ดที่วางไว้ และบัน ทึ กผลการดาเนิน การแก้ปั ญหาที่เกิ ด
นาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริง รวมถึงผู้เรียนต้องวิเคราะห์จุดบกพร่องที่
ต้องแก้ไขและพัฒนาในการแก้ปัญหาครั้งต่อๆ ไป และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งต่างจากการสอนแบบปกติ ที่จัดการเรียนการสอนจากเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก
กิจกรรมการทดลองปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียนที่กาหนดมาให้ทั้งหมด ผู้เรียนไม่ได้มีส่วนร่วม ในการกาหนดปัญหา
วางแผน และออกแบบการทดลอง และการทดลองครูผู้สอนเป็นผู้นาในการทากิจกรรมการทดลอง ความรู้ที่ผู้เรียนได้
ส่วนใหญ่มาจากครูเป็นผู้ถ่ายทอดไม่ได้เกิดจากตัวผู้เรียนเอง ทาให้ผู้เรียนไม่เกิดองค์ความรู้แต่ได้แค่ความจาที่ครู
ถ่ายทอดให้เท่านั้น ซึ่งอาจทาให้ผู้เรียนลืมเนื้อหาหรือการทดลองเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ สก็อต (Scott. 2012: 37) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่
สมัครใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเด็ กนักเรียนระดับเดียวกันที่ไม่ได้
เข้าร่วม
3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์
ใช้สะเต็มศึกษาในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ โดเวย์ (Dowey. 2013) ที่ได้ศึกษาเจตคติ ความสนใจและการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร STEM พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร STEM มีเจตคติและความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
การสอนที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษานั้นช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะ
เป็นการเรียนที่ใช้เนื้อหาการสอนจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน สามารถวางแผนออกแบบ และดาเนินการทดลอง
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคสะเต็มศึกษาผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ใน 3
วิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่รวมกับวิศวะที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงในวิชาเหล่านี้ สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล และ
สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ใ น
ทุกระดับชั้นและสถานที่จริงที่เป็นแหล่งของปัญหา และได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ชีวิตจริงของผู้เรียนมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาครูผู้สอนควรเน้นปัญหาที่เกี่ ยวข้องกับชีวิตจริงของ
ผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นาความรู้ความสามารถและทักษะไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิด
แนวคิดในการวางแผนออกแบบ และดาเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา ครูผู้สอนควรแบ่งกลุ่ มผู้เรียนในการทากิจกรรม
จานวน ไม่เกิน 4 คน ต่อหนึ่งกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งนาเสนอผลการทดลองและลงข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรใช้การจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในการ
เรียนรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา คือ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเน้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ของผู้เรียน
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