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รายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่1 

“คร”ูแห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
“Teacher” of the future with learning  

of the word-changing technological age 
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ค าน า 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยจัดเวทีให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผู้สนใจได้น าผลงานสร้างสรรค์ด้านการวิจัย มาเผยแพร่และน าเสนองานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ รวมถึง การสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 นี้ขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเป็นผลงานวิจัยในเล่ม  

การด าเนินงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงในความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งในส่วนผู้จัดงานประชุมวิชาการและผู้เข้าร่วมงานที่ได้เสียสละ
ก าลงักาย ก าลังใจ ความคิด เวลา และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ด้วย
ความตระหนักในความส าคัญของการวิจัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสรรค์สร้างสังคมให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และการเป็นครูแห่งอนาคตที่มีคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประมวลบทความวิจัย 
สืบเนื่องจากการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุค
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ทางการศึกษา 
รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของผู้ที่สนใจได้ตามสมควร 
 
 

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง นักศึกษา นอกจากนั้น             
ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ 
และศาสตรเมธี ดร. สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ครู” 
แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพ่ือเป็น
การจุดประกายแนวคิดให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมได้เห็นถึงความส าคัญของการเป็นครูแห่งอนาคตที่มี
คุณภาพในยุคสังคมแบบ Digital Disruption และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณา 
พิจารณาและประเมินบทความท่ีน าเสนอในการประชุมทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

หวังว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ในการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบัน และ
สังคมต่อไป ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและ 
ด าเนินการจัดงานในครั้งนี้ด้วยดี ท าให้การจัดการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้
ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร) 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผู้จัดท ารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 
“ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

เจ้าของ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

กรองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย บุพศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรดร จั้นวันดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ สมศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู 
อาจารย์วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน  
อาจารย์เบญจพร อุผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อาจารย์กิตติกร รักษาพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
นายกฤษณะ  กีวิไลย์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร. เพ็ญผกา ปัญจนะ   
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวชุลีพร  ลาภจิตร และ นางสาวจุฬาลักษณ์  จอมแก้ว 
 

ออกแบบปก นายบุญเกื้อ  ครุธค า                   
 

ส านักงานกองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต. ธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  
โทรศัพท์ 042-970026 โทรสาร 042-743793 เว็บไซต์ http://edu.snru.ac.th/ 
 

หมายเหตุ: ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการน าเสนอบทความในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมนี้ 
เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน 
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คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (PEER REVIEWERS) 
1. ดร. เทพรังสรรค์ จันทรังษี 
2. ดร. เยาวลักษณ์ สุตะโคตร 
3. ดร. สุพร พงษ์สุวรรณ 
4. ดร. ธนดล ภสูีฤทธิ์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ ก าจัดภัย 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลนิพิศ ธรรมรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ นันทะศรี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพไหล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพสิฐ บริบูรณ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ลาโพธิ์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรดร จัน้วันดี 
15. อาจารย์ ดร. สถิตย์ ภาคมฤค 
16. อาจารย์ ดร. ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ 
17. อาจารย์ ดร. ปัณฑิตา อินทรักษา 
18. อาจารย์ ดร. ปัณพร ศรีปลั่ง 
19. อาจารย์ ดร. เพ็ญผกา ปัญจนะ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอบทความวิจัย 
1. ดร. เทพรังสรรค์ จันทรังษี 
2. อาจารย์ ดร. ปัณฑิตา อินทรักษา 
3. อาจารย์วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ์ 
4. ดร. เยาวลักษณ์ สุตะโคตร 
5. อาจารย์ ดร. สถิตย์ ภาคมฤค 
6. อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม 
7. ดร. ธนดล ภสูีฤทธิ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ นันทะศรี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรดร จัน้วันดี 
10. ดร. สุพร พงษ์สุวรรณ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ไพไหล 
12. อาจารย์กิตติกร รักษาพล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลนิพิศ ธรรมรัตน์ 
14. อาจารย์ ดร. ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ 
15. อาจารย์เบญจพร อุผา 
16. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ 
17. อาจารย์ ดร. เพ็ญผกา ปัญจนะ 
18. อาจารย์เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ ก าจัดภัย 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ลาโพธิ์ 
21. อาจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 
22. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพสิฐ บริบูรณ์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย บุพศิริ 
26. อาจารย์ ดร. ปัณพร ศรีปลั่ง  
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สารบัญ 
ค าน า            3 
สารจากคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 
ผู้จัดท ารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 5 
คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (PEER REVIEWERS) 6 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอบทความวิจัย 7 
- ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา  

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กัญฐณา  สุขแก้ว 15 

- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาหลักภาษาไทย 
พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ, และคณะ 25 

- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)  
ในวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 

บัญชา  ธรรมบุตร และคณะ 35 
- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ภาริณี สุวรรณศรี และประสาท เนืองเฉลิม  45 
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

พรณภา พอกพูน และคณะ   52 
- ผลการสอนการใช้อ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกท่ีมีต่อความเข้าใจ                            

ในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ                                                        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ดนุสรณ์  คอนดี 59 
- การพัฒนาด้านทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป                     

ของเด็กโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว จังหวัดชัยภูมิ 
นุชจรีย์  ม่วงอยู่ 69 

- ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษเพ่ือลดความผิดพลาด                                                
ด้านการใช้กาลกิริยาในการเขียนระดับประโยคภาษาอังกฤษ 

ศุภกานต์  บ ารุงราชหิรัณย์ 78 
- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริม                          

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

แสงมณี  อยู่พุก 87 
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- การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สาวินี  องอาจ 99 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์                                  
(E - Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้                              
ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยมส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                   
โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร 

สิริลักษณ์ จันทร์เท และคณะ 109 
- การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม                                

การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)                                
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รณิดา  วงษ์สะพาน 127 
- การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม                        

Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
อัจฉรา   โสดา และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ 143 

- การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรมอิงสเคป                     
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

ปภาวรินท์  ศรีมงคล และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ 156 
- การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น                                 

ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
อู่ทอง จุทาสงค์ และ สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย  168 

- การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

จักรกฤษณ์ มั่นใจ และ อัญญปารย์ ศิลปนลิมาลย์ 179 
- การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ                                       

การสร้างผังงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 
จรรยาภรณ์ ศิริพันธ์ และ นคินทร พัฒนชัย 192 

- การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                                   
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 

สิริพร ชาตะรักษ์ และ นคินทร พัฒนชัย 205 
- การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp                                    

ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
ปรางทิพย์  วงษาเนาว์ และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ 218 
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- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล                     
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

เสาวลักษณ์  โพธิ์หล้า และ อัญญปารย์ ศิลปนลิมาลย์ 231 
- การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี   

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เอมิกา มูลประเสริฐ และ นคินทร พัฒนชัย 244 

- การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2                         
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

วิศรุต คูณศิริกุล และ สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย 256 
- การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา                                     

เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม easelly   
มณีวรรณ แสงแก้ว และ นคินทร พัฒนชัย 267 

- การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) 

บัณฑิต  เเก้วพรม และ อัญญปารย์ ศิลปนลิมาลย์ 280 
- การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม                                  

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ศศิธร เพ่ิมพร และ สวียา สรุมณี 292 

- การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์                          
โดยใช้หนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี กับการจัดประสบการณ์ตามปกติ 

มะลิสา  ไชยพันธุ์ และ กรวิภา  สรรพกิจจ านง 304 
- บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์                          

ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
สกาวเดือน ฉัตรสุวรรณ และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ 313 

- การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                               
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม                                 
Proshow Producer 

เมวดี อุ่นมีศรี และ นคินทร พัฒนชัย 325 
- สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์                              

จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จักรพงศ์ พิลา 337 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                                              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ไทพนา  ป้อมหิน, รชฏ  สุวรรณกูฏ และ ทัสนา  ประสานตรี  345 
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- บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหารจัดการ                        
ชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
นครพนม เขต 2 

ธวัชชัย สัญจรเลิศ และ ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 359 
- สภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                       

ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ตุลยา ธีรวิโรจน,์ กิติวัชร  ถ้วยงาม และ เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ 368 

- การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส                                   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

สุธีรชัย นาชัยฤทธิ์ และ ไพฑูรย์  พวงยอด  383 
- โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท                                            

จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กุลนันท์ อมรวุฒิกรณ์, วัฒนา สุวรรณไตรย์ และ เพลินพิศ ธรรมรัตน์  393 

- รูปแบบการน าระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ                   
มาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย กรณีศึกษา                   
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี 

เกศรี วิวัฒนปฐพี และคณะ 406 
- สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ                        

ตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                          
สกลนคร เขต 1 

ฤทัยรัตน์ ฝ่ายเทศ, ไชยา ภาวะบตุร และ ประภสัร สุภาสอน 416 
- สภาพและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน                                              

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
อัจฉริยา  ฤทธิรณ, โกวิท วัชรินทรางกูร และ ศรีเพ็ญ พลเดช 433 

- สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน                                              
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

กิตติยา วงชาชม, สายันต์ บุญใบ และ ฤทัยทพิย์ ดอกค า 444 
- สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน                                      

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ระเบียบ สุวรรณมาโจ, ละม้าย กิตติพร และ สุรพล บญุมีทองอยู่  450 

- ปัจจัยการบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู                      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์ และ ระภีพรรณ ร้อยพิลา 464 
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- รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา                        
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คนอง  ศรีสรณ์ 473 
- โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก                               

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และ เพลินพิศ ธรรมรัตน์  480 

- โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา                           
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ 494 
- สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ประมูล สุวรรณมาโจ, ละม้าย กิตติพร และ สุรพล บญุมีทองอยู่ 505 

- การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน                    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ขจรศักดิ์ ว่องไว, เพลินพิศ ธรรมรัตน์ และ ระภีพรรณ ร้อยพิลา 518 
- สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม                              

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 8 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พระภัทรพงศ์ ธมฺมทีโป (วงค์ศรีลา) และคณะ 530 

- สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร                                                
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

พระมหากฤษณะ จารุวณฺโณ (วงษ์พรม) และคณะ 540 
- รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก                                    

สังกัดกองทัพภาคท่ี 2 
ทัศชัย  ชัยมาโย 552 

- การพัฒนาโปรแกรมช่วยในระบบเบิกจ่ายคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัติ 
เจษฎา ค าภูมี, สุรชัย นามพรมมา และ สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ 564 

- การพัฒนาทักษะนักการตลาดด้วยระบบการเรียนรู้เชิงการขาย 
วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 574 

- การพัฒนาทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
กรณีศึกษาสายงานการจัดการทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกองค์กร                                 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

พนิดา จันทร์มั่น, บ ารุง สาริบุตร และ นพวรรณ ศรีเกตุ 580 
- ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน                              

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ธนาพนธ์ ตาขัน, สุรัตน์  ดวงชาทม และ วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 591 
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- การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
ทิวากร  เหล่าลือชา 602 

- ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ ตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21                      
ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ธีรพงศ์ อุปทุม, สายันต์ บุญใบ และ ชรินดา พิมพบุตร  612 
- การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ                                   

(ชุณห์ประสาทศิลป์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
สมิหลา สอนโพธิ์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ และ เยาวลักษณ์ สุตะโคตร 624 

- กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียน                                                  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

วาลิกา  อัครนิตย์ 637 
- การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
อมรรัตน์  วงศ์ศรียา, วัฒนา สุวรรณไตรย์ และ รัชฎาพร พิมพิชัย 646 

- กลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี                                 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แก้วพูทอง บุบผาวัน 656 
- ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล                             

การท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                    
มัธยมศึกษา เขต 23 

สิทธิชัย อุสาพรม, ไชยา ภาวะบุตร และ วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 665 
- สภาพปัญหาและประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ                                  

ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
พิมพ์มาดา  สุริยารา, เพลินพิศ ธรรมรัตน์ และ รัชฎาพร พิมพิชัย 677 

- สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ความมุ่งหวังด้านอาชีพและระดับสติปัญญาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 

ไพบูรณ์  เกตวงษา 689 
- วิถีชีวิตและอุปสรรคของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อนรรฆ  สมพงษ์ และคณะ  699  
- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสน                                          

ของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
สุรีย์พร สลับสี และ พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ  706  

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ                      
จังหวัดสมุทรปราการ 

พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ และ สุรีย์พร สลับสี 713 
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ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา  
สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Social and Ethical Issues in Department of Information system  
Faculty of Business Administration Rajamangala  

University of Technology Srivijaya  
 

กัญฐณา  สุขแก้ว1 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นทางสงัคมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักศึกษา ในสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษา จ านวน 248 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยได้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)              
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การทดสอบ t – test (Independence Sample Test)  
 ผลการศึกษาพบว่า  
 กิจกรรมที่นักศึกษามักท าบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ การ Update เฟสบุ๊ค มากที่สุด 85.5%  
รองลงมาคือดูหนังดูละคร 76.1%  ค้นหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ 75.4%  สืบค้นข้อมูล 74.1%  และสนทนาค้นหา
เพื่อน 70.4% ตามล าดับ  ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Facebook  95.6%  รองลงมาคือ Line 
61.1%  และ YouTube  49.6%  ตามล าดับ ข้อค าถามปลายเปิดนักศึกษาให้ความส าคัญในเรื่องเรื่องสิทธิ์และ
ความเป็นส่วนตัว การไม่ละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคล การใช้งานที่สร้างสรรค์ ไม่สร้างความเสียหาย ไม่ใช้วาจาหยาบคาย 
ไม่โพสต์ภาพลามกอนาจาร หรือท าสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น ส่วนประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แบ่งเป็นข้อค าถามในด้านบวกและลบ พบว่า ในด้านบวก นักศึกษามักใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.34  อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก และ ตามด้วยการใช้ถ้อยค าที่สุภาพสร้างสรรค์ในการ
สนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 อยู่ในระดับมาก ส่วนแบบสอบถามที่ถามความคิดเห็นหรือ
ประเด็นในด้านลบ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพบเห็นการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การพบเห็นการใช้วาจาจาบจ้วงล่วงเกิน หรือหยาบคายต่อกัน มีค่าเฉลี่ย 3.71  ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก ตามด้วย การพบเห็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการกลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายกัน มีค่าเฉลี่ย 3.65 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อประเด็นทางสังคมและจริยธรรม โดยจ าแนกกลุ่มเพศหญิงชาย 
พบว่า การใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ การพบเห็นโปรแกรมละเมิดลิขสทิธ์ิ การพบเห็นการเล่นการพนัน  มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีระดับการพบเห็นในประเด็นดังกล่าวสูงกว่า
เพศหญิง ส่วนปัญหาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยุยงให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกัน เพศหญิงมีระดับการพบเห็นสูง
กว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.  
 
ค าส าคัญ : ประเด็นทางสังคม, จริยธรรม, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                           
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจ า สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study social and ethical issues in the use of 
information technology on the student of information system department, business 
administration faculty, Rajamangala University of technology. The sample consisted of 248 
students by simple random sampling. The instrument used in this study was a questionnaire to 
ask about social and ethical issues in the use of information technology. The statistics based on 
the data analysis include: Percentage, Mean, Standard Deviation, t- test Independence Sample 
Test. 
 The findings were as follow : 
 Activities that students often to do on the Internet is to Update Facebook 85.5%. The 
second is to see a movie 76.1%, Search for knowledge of interest 75.4%, Data search 74.1%. Chat 
discussion and find friends 70.4% respectively.  The most popular social media is facebook. 
95.6% ,the second is Line 61.1%  and YouTube  49.6%  respectively. Expression with an open-
ended question gives students the importance in about rights and privacy, not a violation of 
human rights, non-verbal rude, doesn’t post pornography or made illegal. The opinion on the 
social and ethical issues in the use of information technology is in the positive. A student often 
use the Internet as an educational tool for knowledge, the highest average is 4.34 is at a high 
level. The second is the information exchange is beneficial to each other, the average of the 4.10 
at a high level. And by the use of polite words creative in conversation on the Internet was 
average at 3.65 at a high level. The questionnaire asked for opinions or issues in the negative, it 
was found that the highest mean seeing the use of pirated software, the average of the 3.73 
which is at a high level, followed by use of words about sighting wronged, or rude to each other, 
the average 3.71 which is in high level. According with the sighting of computer application in 
bullying or frame, the average 3.65, which is at a high level. The comparison of differences on 
social issues and ethics by discriminating the female man found that the use of critical 
information is the pirated software. Seeing There were significant differences at the level of 0.05 
by male levels found in such issues than females. The problems in the use of online social 
networks incite misunderstanding each other. Females have found higher significant level 0.05. 
 
Keywords: Social Issues, Ethical Issues, Use of Information Technology.  
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บทน า 
 สังคมสารสนเทศเป็นสังคมที่มีการ
แพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และ
เป็นลักษณะของข่าวสาร หรือการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมของกลุ่มคน ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีการสื่อสารโต้ตอบในลักษณะชุมชน 
หรือสังคมที่เรียกว่าสังคมเครือข่าย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความเกี่ยวพันกันกับบุคคล และสังคม 
โดยบุคคลที่มีความแตกต่าง (Individual) มีการ
สื่อสารผ่านกลุ่มของสังคมเครือข่าย (Society)  
เพื่อใช้งานข่าวสารและสารสนเทศร่วมกัน ภายใต้
กรอบของคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวเช่ือมให้สังคมและบุคคล
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หากมีการกระท าผิด
กรอบของคุณธรรมจริยธรรม ก็เป็นกระบวนการทาง
กฎหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมายหลายฉบับที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บก า ร ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ  
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  2550 (ฉบับที่  1) 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประมวล
กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมาย
อาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) เป็นต้น 
 จริ ย ธร รมถื อ เป็ นกรอบแห่ งการ
ประพฤติ ในสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ ก่อให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยของคนในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างผาสุกร่มเย็น ส่วนจริยธรรมคอมพิวเตอร์  เป็น
หลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 
เพื่ อ ให้มีการใ ช้คอมพิว เตอร์อย่ างมีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายหรือก่อให้
ความเสียหายหรือสร้างความร าคาญแก่ผู้อื่น ไม่
ขโมยข้อมูล หรือเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่
ตนเองไม่มีสิทธิ์ ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้อื่น ไม่ใช้วาจาจาบจ้วงล่วงเกินหรือ
หยาบคาย ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการหลอกลวง กลั่น
แกล้ง หรือฉ้อโกง ไม่เล่นการพนัน ไม่เผยแพร่สิ่งผิด
กฎหมาย ไม่เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร ไม่น าเข้า

ข้ อมู ลที่ ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ต่ อสถาบั นชา ติ  ศ าสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น การก าหนด คุณธรรม
จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งาน
สารสนเทศ มีความสงบเรียบร้อยก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมให้ดีขึ้น 
 ในการศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นทาง
สังคมและจริยธรรมที่ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มัก จะกล่าวถึงใน  
4 ประเด็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1 ความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล (Information Privacy) ข้อมูลส่วน
บุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 2. ความ
ถูกต้องของข้อมูล (Information Accuracy) ข้อมูล
เหล่านี้มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน 3. ความเป็น
เจ้าของของข้อมูล ( Information Property)              
ลิขสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของของข้อมูล 4. การ
เข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) สิทธ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ ซึ่งประเด็นปัญหาหลักที่
เป็นภัยคุกคาม ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม อัน
เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากมายในยุคปัจจุบันนี้ คือการ
ล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว การละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล การแอบอ้าง การใช้ภาพและข้อมูลของ
บุคคลอื่นโดยมิได้รับรู้หรือยินยอม  การกระท า
ดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระท าที่มี
ความผิดทั้งในระดับคุณธรรมจริยธรรม และมี
ความผิดตามกฎหมาย  
 การศึกษาและวิ จั ยดั งกล่ า ว เป็ น
การศึกษาเพื่อประเมินถึงประเด็นทางสังคมและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มของ
นักศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมี
วิจารณญาณและรูเ้ท่าทัน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประเด็นทาง
สังคมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ของนักศึกษา ในสาขาระบบสารสนเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการ
ปฏิรูป การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)" 
[ม.ป.ป.] โครงการวิจัยเพื่อหากรอบและข้อเสนอแนะ
กฎหมายส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สามารถสรุปพฤติกรรมจริยธรรมในการใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ 
 1. ด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช้ การละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล การเข้าถึงฐานข้อมูล
ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลด้านการเงินการธนาคาร 
หมายเลขบัตรเครดิต 
 2. ด้านการรบกวนความปลอดภัยของ
เครือข่าย เช่น การเผยแพร่ ไวรัส ท าลายระบบ
เครือข่ ายด้ วยการล้วงความลับของเครือข่ าย                
การก่อกวน และการสร้ างความเสียหายของ
ฐานข้อมูล 
 3. ด้านการใช้ทางด่วนข้อมูลในทางมิ
ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เช่น การละเมิด
ลิขสิทธิ์ การข่มขู่คุกคาม การใช้ถ้อยค าหยาบโลนใส่
ร้ายเสียดสี การหมิ่นประมาท สร้างความเสียหาย 
และความเข้าใจผิดให้เกิดกับบุคคลอื่น การเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด การเผยแพร่ภาพนิ่ง 
ภาพวีดีโอ และความรุนแรง และการกระท าผิด
กฎหมาย 
  4. ด้ านการก่ออาชญากรรม เ ช่น  
การลบข้อมูล การปล่อยข้อมูลขยะเข้าไปรบกวน  
กา ร ต่ อสู้ ท า งก า ร เ มื อ ง  ก า ร ก่ อ วิ น าศก ร ร ม  
การลักลอบ การบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศโดยการล้วงความลับทางทหาร หรือทางด้าน
ความมั่นคงของประเทศต่าง ๆ  

  5. ด้านการเล่นการพนัน เช่นการเล่น
การพนันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  6. ด้านภาพลามกอนาจารบนเครือข่าย 
เช่น การเผยแพร่ภาพโป๊ ภาพอนาจาร ภาพการล่วง
ละเมิดทางเพศ และภาพการแสดงออกทางเพศใน
ลักษณะต่าง ๆ  
  7. ด้านการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น 
เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเผยแพร่ ข่าวสารผ่าน
โฮมเพจของตนเอง และผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือตอบ 
ค าถามในกระทู้การสนทนา ในกระดานข่าวและใน
ห้องสนทนา และคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัย
บนเครือข่ายโดยเข้าร่วมโครงการสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต 
 พรรณทิพา สาวันตี (2554) ได้ศึกษา
ความตระหนักรู้ ต่ อการใ ช้อิน เทอร์ เน็ ตอย่ า ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น ที่เรียน
ด้ วยบทเ รี ยนคอมพิ ว เ ตอร์ มั ลติ มี เ ดี ย  พบว่ า  
ความตระหนักรู้ ต่ อการใ ช้อิน เทอ ร์ เน็ ตอย่ า ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 จักรพงศ์ เปรมจิตต์ (2550) ได้ศึกษา
จริยธรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
พบว่า การทดสอบสมมติฐานที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต จ าแนกตาม
เพศ ด้านความเป็นเจ้าของ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 
จ าแนกตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ได้รับจากผู้ปกครอง 
ด้านความเป็นส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 
 พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ (2550) ได้ศึกษา
ความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา พบว่า 
ผลการศึกษาความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทั่วไปในหลักสูตรคอมพิวเตอร์จากความคิดเห็นของ
อาจารย์  พบว่า โดยภาพรวมสภาพปัญหาและ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั่วไปของนักศึกษา
อยู่ ในระดับปานกลาง แสดงให้ เห็นว่าคุณธรรม
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จริยธรรมด้านนี้อยู่ในระดับที่ต้องการให้พัฒนามาก
ขึ้น และจากความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าโดย
ภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั่วไปของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์จากความคิดเห็น
ของอาจารย์ พบว่าโดยภาพรวมสภาพการจัดการ
เรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้
เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมด้านนี้อยู่ในระดับท่ีต้องการ
ให้พัฒนามากขึ้น ส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตด้าน
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก  
 อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549) ได้
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมและ
เป็นรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ด้านความใฝ่รู้ความมีวินัย
และรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนอด
กลั้น ความประหยัด และความกตัญญูกตเวทีจ าแนก
ตามเพศ ภูมิล าเนา ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว พบว่า นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง นิสิตนักศึกษาชาย
และนิสิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นิสิตนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีคุณธรรม
และจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน 
มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตนักศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 รณวีร์ พาผล (2556) ได้ศึกษาการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์ 
เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของ
เยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  
ผลการวิ เคราะห์ทัศนคติในการบริ โภคสื่อและ
ข่าวสารของเยาวชนผู้เข้าการอบรม พบว่า เยาวชน 
มีทัศนคติในการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญ
ฉลาดที่เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับมากที่สุด 4.01 
ที่ เป็นไปในทางลบอยู่ ในระดับปานกลาง 2.55  
(2) การรู้ทันสื่อและข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง 
(3) ความตระหนักในผลกระทบของสื่อและข่าวสารที่
เป็นไปในทางบวก อยู่ ในระดับมาก 3.88 และ 
ที่ เป็นไปในทางลบ อยู่ ในระดับปานกลาง 2.96  
(4) ความมั่นคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและ
ข่าวสาร ที่เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับมาก 3.90 
และที่เป็นไปในทางลบ อยู่ในระดับปานกลาง 2.83 
 ไพศาล มั่นอก (2557) ได้ศึกษาวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : 
กรณีศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวิ เศษชัยชาญ
วิทยาคม พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ก่อนด าเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พบว่า นักเรียนในโรงเรียน
วิเศษชัยชาญวิทยาคมมีคุณธรรมจริยธรรม 4 ด้าน
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีความเพียร 2) การมี
ความขยันอดทน 3) การมีสติปัญญา และ 4) การมี
ความซื่อสัตย์สุจริต  
 ดวงพร อุทัยสุริ (2548) ได้ศึกษาศึกษา
ระดับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม เปรียบเทียบ
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม จ าแนกตามตัวแปร
เพศ สภาพครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง และระดับช้ัน
ที่ศึกษา และศึกษาข้อเสนอแนะวิธีการปลูกฝัง
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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วิทยาลั ยการอา ชีพ ในจั งหวัดสงขลา  พบ ว่ า 
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลาที่
อยู่ ในระดับชนที่ ต่ างกัน โดยภาพรวมและราย
องค์ประกอบไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะวิธีการปลูกฝัง
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพในจังหวัดสงขลา สรุปได้ดังนี้ ควรมีมาตรการ
ในการปลูกฝังนักศึกษาให้มี คุณธรรมจริยธรรม โดย
มุ่งเน้นปลูกฝังด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
ความอดทน และควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ นักศึกษามี
สว่นร่วมและร่วมมือกันปฏิบัติ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คื อ  นั กศึ กษา  ส าขาระบบสารสน เทศ  คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาในหลักสูตร 4 ปี 
แ ล ะ หลั ก สู ต ร เ ที ย บ โ อน  ใน ภ า คก า รศึ ก ษ า 
ที่ 2/2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ครั้ งนี้  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ซึ่ ง ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง วิ ธี นี้ 
สมาชิกของกลุ่มประชากรทุก ๆ หน่วยมีโอกาสเท่า ๆ 
กันในการได้รับเลือก โดยได้สร้างแบบสอบถาม
จ านวน 350 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน 248 ชุด วิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยการใช้ 
ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Frequency) แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
( Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ
ค่าท ี(T-Test) 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาประเด็นทางสังคม และจริยธรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ได้ท าการ

รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 248 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และแปลผล ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามกิจกรรม

ที่นักศึกษาท าบนอินเทอร์เน็ต 
 

กิจกรรมที่ท า 
ไม่เลือก เลือก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
Update เฟสบุ๊ค                36 14.5 212 85.5 

ค้นหาความรู้ที่
สนใจ                               

61 24.6 187 75.4 

สืบค้นข้อมูล 64 25.9 183 74.1 

ดูหนังดูละคร                    59 23.9 188 76.1 

ซ้ือขายสินค้า                                                 129 52.2 118 47.8 

ถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล         

186 75.3 61 24.7 

สร้างโฮมเพจ                    214 86.6 33 13.4 

สร้างเว็บบล็อก                                               225 91.1 22 8.9 

รับและส่ง E-Mail   132 53.4 115 46.6 

สนทนาค้นหา
เพื่อน      

73 29.6 174 70.4 

อ่านและตั้งกระทู ้                            178 72.1 69 27.9 

เล่นเกมส์                        119 48.0 129 52.0 

อื่น ๆ 247 99.6 1 0.4 

กิจกรรมต่ าง ๆ ที่นักศึกษา กระท าบน
อินเทอร์เน็ต ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ ท ากิจกรรม
บนอินเทอร์เน็ตโดยการ Update เฟสบุ๊คมากที่สุด 
85.5%  รองลงมาคือดูหนังดูละคร 76.1% ค้นหา
ความรู้ในเรื่องที่สนใจ 75.4%  สืบค้นข้อมูล 74.1%  
และแชท/สนทนาค้นหาเพื่อน 70.4% ตามล าดับ 

 
ภาพประกอบ 1  กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 

   จ าแนกตามกิจกรรมที่นักศึกษาท า
   บนอินเทอร์เน็ต 
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ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามชนิด
ของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ 

 

กิจกรรมที่ท า 
ไม่เลือก เลือก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
Line 99 39.9 149 60.1 

Facebook 11 4.4 237 95.6 

Instagram 155 62.5 93 37.5 

YouTube                    125 50.4 123 49.6 

อื่น ๆ 242 97.6 6 2.4 
 

สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ที่ นิ ย ม ใ ช้  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ ใ ช้สื่ อสั งคมออนไลน์ 
Facebook จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 95.6  
รองลงมา Line จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.1 และ YouTube จ านวน 123 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 49.6 ตามล าดับ 

 
ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 

  จ าแนกตามชนิดของสื่อสังคม 
  ออนไลน์ท่ีใช้ 

 

ตารางที ่3  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามกิจกรรม
ที่นักศึกษาท าบนอินเทอร์เน็ต 

 

กิจกรรมที่ท า 
ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
Update 

เฟสบุ๊ค                
54 77.1 158 88.8 

ค้นหาความรู้ที่
สนใจ                               

50 71.4 137 77.0 

สืบค้นข้อมูล 47 67.1 136 76.4 

ดูหนังดูละคร                    47 67.1 141 79.2 

ซ้ือขายสินค้า                                                 31 44.3 87 48.9 

ถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล 

21 30.0 40 22.5 

กิจกรรมที่ท า 
ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สร้างโฮมเพจ                    12 17.1 21 11.8 

สร้างเว็บบล็อก                                               10 14.3 12 6.7 

รับและส่ง  
E-Mail   

30 42.9 85 47.8 

สนทนาค้นหา
เพื่อน      

50 71.4 124 69.7 

อ่านและตั้ง
กระทู้                             

26 37.1 43 24.2 

เล่นเกมส์                        45 64.3 84 47.2 
  

กิจกรรมที่นักศึกษาชอบท ามากที่สุดบน
อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามกลุ่มเพศชายและเพศหญิง   
กิจกรรมที่ท ามากที่สุด คือ การ Update เฟสบุ๊ค คิด
เป็น 85.5% โดยกลุ่มเพศหญิงมีกิจกรรม update 
เฟสบุ๊ค ที่ 88.88% ซึ่งสูงกว่าเพศชาย ที่ท ากิจกรรม
ดังกล่าว คิดเป็น 77.1% รองลงมาคือ ดูหนังดูละคร 
75.8% โดยกลุ่มเพศหญิงมีกิจกรรมในการดูหนังดู
ละครคิดเป็น 79.2% ซึ่งสูงกว่ากลุ่มเพศชายที่มี
กิจกรรมการดูหนังดูละคร คิดเป็น 67.1% ตามด้วย 
การค้นหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ 75.4% คิดเป็น โดย
เพศหญิงมีกิจกรรมในการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่
สนใจบนอินเทอร์เน็ตที่ระดับ 77.0% สูงกว่าเพศชาย
ที่ระดับ  71.4%  

 
 
ภาพประกอบ  3 กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 

  จ าแนกตามชนิดของสื่อสังคม 
  ออนไลน์ท่ีใช้ 
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ตารางที ่4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความคิด เห็น เกี่ ย วกับการ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความคิดเห็น 
ผลการศึกษา 

 
SD 

การแปล
ความหมาย 

1. ท่านใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาหาความรู้ 

4.34 .590 ระดับการใช้
มาก 

2. ท่านใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร 

3.35 .668 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

3. ท่านแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อกัน
บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

4.10 .640 ระดับการใช้
มาก 

4. ท่านใช้ถ้อยค าที่
สุภาพและสร้างสรรค์
ในการสนทนาบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.98 .714 ระดับการใช้
มาก 

5. ท่านให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบกระทู ้
หรือ ตอบค าถามที่
เป็นประโยชน์บน
อินเทอร์เน็ต 

3.62 .865 ระดับการใช้
มาก 

6. ท่านใช้ข้อมูล
ข่าวสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างมี
วิจารณญาณ 

3.96 .675 ระดับการใช้
มาก 

7. ท่านมักพบเห็นการ
ใช้โปรแกรมละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

3.73 .851 ระดับการใช้
มาก 

8. ท่านมักพบเห็นการ
เล่นการพนันบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.37 1.01 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

9. ท่านมักพบเห็นการ
ซ้ือขายยาเสพติดผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.77 1.31 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

10. ท่านมักพบเห็นการ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการหลอก 
ลวง หรือฉ้อโกงกัน 

3.46 1.09 ระดับการใช ้

ปลานกลาง 

ความคิดเห็น 
ผลการศึกษา 

 
SD 

การแปล
ความหมาย 

11. ท่านมักพบเห็น
การใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือในการ
กลั่นแกล้งหรือใส่ร้าย
กัน 

3.65 .983 ระดับการใช้
มาก 

12. ท่านมักพบเห็น
การใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อก่อความเสียหาย
หรือสร้างความ
ร าคาญต่อกัน 

3.56 .967 ระดับการใช้
มาก 

13. ท่านมักพบเห็น
การใช้วาจาจาบจว้ง
ล่วงเกิน หรือหยาบ
คายต่อกันบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.71 .943 ระดับการใช้
มาก 

14. ท่านมักพบเห็น
การล่วงละเมิดสิทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.52 .931 ระดับการใช้
มาก 

15. ท่านมักพบเห็น
การขโมยข้อมูล หรือ
เข้าถึงข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ตนเอง
ไม่มีสิทธิ์ 

3.37 .993 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

16. ท่านมักพบเห็น
การซ้ือขายสินค้าที่ผิด
กฎหมายบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.11 1.09 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

17. ท่านมักพบเห็น
การเผยแพร่ส่ือลามก
อนาจารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.54 1.05 ระดับการใช้
มาก 

18. ท่านมักพบเห็น
การตัดต่อภาพที่ไม่
เหมาะสมบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.63 1.01 ระดับการใช้
มาก 

19.ท่านมักพบเห็น
การปลอมแปลงโดย
น า e-mail ของบุคคล
อื่นไปใช้ 

3.23 1.09 ระดับการใช ้

ปานกลาง 
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ความคิดเห็น 
ผลการศึกษา 

 
SD 

การแปล
ความหมาย 

20. ท่านมักพบเห็น
การปลอมแปลงโดยใช้
ชื่อและนามสกุลของ
ผู้อื่น 

3.42 1.03 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

21. ท่านมักพบเห็น
การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการข่มขู่คุกคาม 

3.35 1.04 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

22. ท่านมักพบเห็นการ
ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อยุยงให้เกิด
ความเข้าใจผิดต่อกัน 

3.65 .950 ระดับการใช้
มาก 

23. ท่านมักพบการ
แสดงความคิดเห็นที่
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.61 .950 ระดับการใช้
มาก 

24. ท่านมักพบเห็น
การการสอดแนม 
แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้ม
ของผู้อื่น 

3.35 1.01
5 

ระดับการใช ้

ปานกลาง 

25. ท่านมักพบเห็น
การเผยแพร่ขอ้มูลที่
ล่วงละเมิดต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

3.41 1.13 ระดับการใช ้

ปานกลาง 

  

 ความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับการใช้มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อค าถามด้านบวก  ข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุด
คือ ท่านมักใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการศึกษา
หาความรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.34  ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือท่านแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อกันบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10  ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ตามด้วย ท่านใช้ถ้อยค าที่สุภาพและสร้างสรรค์
ในการสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อค าถามด้าน
ลบ พบว่า ข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ ท่านมักพบ
เห็นการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านมักพบ
เห็นการใช้วาจาจาบจ้วงล่วงเกิน หรือหยาบคายต่อ
กันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.71  
ซึ่งอยู่ในระดับมาก ตามด้วย ท่านมักพบเห็นการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการกลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายกัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.65 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเท่ากัน
กับข้อ ท่านมักพบเห็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อยุยงให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   
3.65 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิ เคราะห์ประเด็นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  ของนั กศึ กษาผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า มีระดับการใช้งานทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่งด้านบวกแสดงถึง การมีทัศนคติ
และความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่น ส่วนข้อ
ค าถามด้านลบ แสดงให้เห็นถึงความน่าเป็นห่วงใน
ประเด็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นแบบซ้ าซ้อนในสังคม  
ซึ่งจะต้องหามาตรการและวิธีการในการบรรเทา
ปัญหาทางสั งคมและจริยธรรมในการใ ช้ งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป  
 การศึกษาการเปรียบเทียบความ
แตกต่างด้านความคิดเห็นในการใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
พบว่า ประเด็นท่ี 6การใช้ข้อมูลข่าวสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ (Sig = 0.016)  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยเพศชายมีความคิดเห็นว่าใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าเพศหญิง  ส่วนประเด็นที่ 
7 ท่านมักพบเห็นการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์  
(Sig = .000) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมักพบเห็นโปรแกรม
ละเมิดลิขสิทธิ์สูงกว่าเพศหญิง และในประเด็นที่ 8 
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ซึ่ งมั กพบเห็นการ เล่นการพนันบน เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต (Sig = .000) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีการ
พบเห็นการเล่นการพนันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูง
กว่าเพศหญิง ตามด้วยประเด็นที่ 22 ท่านมักพบเห็น
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อยุยงให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่อกัน (Sig = .050) มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิง
มักพบเห็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อยุยงให้
เกิดความเข้าใจผิดต่อกันมากกว่าเพศชาย 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาหลักภาษาไทย 
Development of Active Learning in Principles of Thai language 

 

พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ1, 
บัญชา เกียรตจิรุงพันธ์2, 

คชา ปราณีตพลกรัง3, 

บัญชา ธรรมบตุร4 

 

บทคัดย่อ  

 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาหลักภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ 
Active Learning ที่มีต่อนักศึกษาในวิชาหลักภาษาไทย และศึกษาคุณลักษณะผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 42 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้รูปแบบ วิธีการ และกิจกรรม ดังนี้ 1.1) 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ รูปแบบการสอนแบบอุปนัย รูปแบบการสอนโดย
การสร้างสื่อการสอน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้โดยใช้วีดิโอเป็นฐาน 1.2) กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา เกม จ านวน 15 สัปดาห์ การเขียนบันทึกของนักศึกษาถึงผู้สอน  และ 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนเชิงรุกที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในวิชาหลักภาษาไทยในภาพรวมพบว่ากิจกรรมที่ผู้สอนจัด
ให้กับนักศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยนักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าผลที่นักศึกษาได้รับมากที่สุดคือ 
กิจกรรมที่ผู้สอนจัดส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน รองลงมาคือ นักศึกษาฝึกการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ช่วยพัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
 2. คุณลักษณะผู้สอนนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดคือ ผู้สอนมีความ
พร้อมในการสอน รองลงมาคือ ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอน และผู้สอนคอยดูแลช่วยเหลือให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรูเ้ชิงรุก, หลกัภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
                                               . 
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ABSTRACT 
 The development of active learning in Principles of Thai language was aimed to 
examine the effects of active learning on students in the principles of Thai language and to 
evaluate the characteristics of instructors in the management of active learning. The samples 
were 42 students 1st year, who enrolled in the principles of Thai language in the first semester of 
academic year 2019 at Mahamakut Buddhist University Isan Campus. The research tools included 
1) an active learning management plan using the model; 1.1) cooperative learning model, 
concept attainment model, inductive teaching and learning model, media organizer instructional 
model, problem base learning, and constructivist video instruction, 1.2) group discussion, case 
study, game in the 15-week-principles of Thai language, students’ memo to instructors and a 
questionnaire about students’ contentment to active learning with reliability of 0.94. 
 The findings were as follow :   
 1. The result suggested the effects of active learning in principles of Thai language in 
overall found that the activities arranged by instructors for students were appropriate at the high 
level. Students reported the most pronounced effect of activities arranged by instructors was on 
promoting collaborative learning, followed by practicing class oral presentation, enabling 
teamwork skills development, promoting active yourself, thinking process skills development.  
 2. The characteristics of instructors, students viewed them as appropriate at the 
highest level, with instructors’ preparedness in teaching, followed by instructors’ knowledge and 
competency in teaching and instructor cares and suggests to the student in the working. 
 
Keyword: Active learning, Principles of Thai language 
  



 

Page   26 

บทน า 
 การเรียนการสอนเชิงรุกเป็นวิธีการสอน
รูปแบบหนึ่ งที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การตื่นตัวต่อการเรียนรู้ และสร้างความกระตือรือร้น
ด้านการรู้คิดมากกว่าวิธีการสอนโดยการท่องจ าเพียง
อย่างเดียว การเรียนการสอนเชิงรุกจึงมีบทบาทช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ผู้เรียนจะเกิด
ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ลงมือกระท า (Active Learning) มากกว่าการที่ผู้เรียน
เป็นฝ่ายรับความรู้เพียงอย่างเดียว (Sweller, 2006) 
โดยเฉพาะผู้เรียนในยุคปัจจุบันนี้คือ Generation Z มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ฉลาดรอบรู้
เพราะเติบโตมาพร้อมกับความรู้รอบด้าน สามารถค้นหา
ข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างอิสระ แต่มีโลกส่วนตัว
สูงจนถูกเรียกอีกอย่างว่าเป็นเด็ก Gen Me (ส านัก
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ, 2557) เช่นนั้นแล้วการปรับ
วิธีการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนและผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในสมัยนี้ ดังที่วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 64) 
กล่าวไว้ว่า ผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางมีการ
บรรยายเนื้อหาเพียงอย่างเดียว เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ และเกิดความรู้สึกอย่าง
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ
ผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการท างานเป็นทีม มีการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
เรียนรู้จากการกระท าและยอมรับฟังความคิดของตนเอง
และคนอ่ืน ๆ ที่สะท้อนผ่านการกระท ากิจกรรมนั้น ซึ่ง
วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ผู้ เรี ยนมีส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้  (นนทลี                    
พรธาดาวิทย์, 2559, หน้า 17)  

 Active Learning มีแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่คือ 1) ความส าคัญของ
การเรียนรู้คือเนื้อหาที่ผู้เรียนจะยอมรับต้องมีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่ งหมายของผู้ เรียน  
2) ความรู้ที่ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
กระท าด้วยตนเอง 3) การเรียนรู้คือการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ เ รี ยนโดยผู้ เรี ยนมีส่ วนร่ วมและ
ตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ 4) การเรียนรู้เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในตนเองและเกี่ยวข้องกับผู้เรียนคนอื่นๆ ทั้ง
ด้านความรู้สึกและสติปัญญาเรียนรู้ได้ดีที่สุด คือการ
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
ดังนั้น ผู้สอนเป็นผู้น า โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Morable, 2000) ซึ่ง
นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559, หน้า 18) ได้อธิบายการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ว่า กิจกรรม 
วิธีการหรือรูปแบบการสอน ท าให้ผู้ เรียนสนใจ
บทเรียน และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามการใช้รูปแบบการสอนที่ส าเร็จรูปที่นิยม
ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปในปัจจุบันอาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เพราะบริบทในห้องเรียนแต่ละห้องมีความแตกต่างกัน 
ผู้สอนควรใช้หลักการของ Active Learning ในการ
พัฒนากิจกรรมส าหรับผู้เรียน ทั้งวิธีการสอน อุปกรณ์
การสอน การออกแบบรูปแบบการสอนต่างๆ ให้
เหมาะกับเนื้อหาผู้เรียนและช้ันเรียน จะส่งผลให้
ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นและเป็นนักคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ท าให้
ผู้เรียนสามารถจดจ าเนื้อหาได้นาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในบริบทต่างๆ ในบรรยากาศการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาหลักภาษาไทยที่มี
เนื้อยุ่งยากส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ ผู้สอนได้ยึด
หลักการศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ที่เริ่มต้นจาก 
ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค และความหมาย 
โดยให้นักศึกษาลงมือท าสื่อการสอนแบบต่าง ๆ และ
ได้ เ รี ยนรู้ เ นื้ อหาที่ ส อดแทรกไปด้ วย  อั น เป็ น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการเรียนการสอนเชิงรุก ดังที่ 
ศักดา ไวกิจภิญโญ (2548) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ลักษณะส าคัญๆ ของการเรียนการสอนเชิงรุก คือ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้
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พัฒนาทักษะการคิดช้ันสูง คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินผล รวมทั้งผู้เรียนมีทัศนคติที่อยากเรียนรู้ 
ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรี ยนรู้  ซึ่ งก าร เ รี ยนการสอนด้ วยกรณี ศึ กษา 
(instructional model with case-based) จัดเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกรูปแบบหนึ่ง เป็นการ
เรียนรู้โดยการน ากรณีศึกษามาอภิปราย เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 ดังนั้นผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ ในยุคศตวรรษที่  21 ที่ ใ ช้หลักการ 
Active Learning จึงได้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาหลักภาษาไทย 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสนุกสนานในการเรียน
และเห็นแบบอย่างของการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ Active 
Learning ที่มีต่อนักศึกษาในวิชาหลักภาษาไทย 
 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Classroom Action Research) โดยมีการด าเนินการ
วิจัยดังนี ้
 1.  ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง                 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             
วิทยาเขตอีสาน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลักภาษาไทย 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน  
 2.  เครื่องมือ การวิจัยนี้เครื่องมือส าคัญ 
ได้แก่ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning จ านวน 15 แผน การเขียนบันทึกของ
นักศึกษาถึงผู้สอน และ   

 2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนเชิงรุก โดยมี
การด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดย ใ ช้หลักการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้  Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ วิธีการและกิจกรรม ดังนี้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้
แบบมโนทัศน์ รูปแบบการสอนแบบอุปนัย รูปแบบ
การสอนโดยใช้สื่อการสอน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้วีดิโอเป็นฐาน และการ
อภิปรายกลุ่มกรณีศึกษา เกม ในวิชาหลักภาษาไทย
จ านวน 15 สัปดาห์ พร้อมแบบสอบถามน าไปให้
ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และน ามาปรับปรุง น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.94 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 15 แผน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 42 คน 
ระยะเวลา 15 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 4 ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกถึง
ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยไม่ต้องลง
ช่ืนในช่ัวโมงสุดท้ายของการสอน 
 ขั้นตอนที่  5 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามผลการใช้การจัดการเรียนรู้  Active 
Learning  
 3.  การวิ เคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจาก
แบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนบันทึกถึง
ผู้สอนใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลการใช้ Active Learning ที่มีต่อ

นักศึกษาในวิชาหลักภาษาไทย คือ 
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  1.1) ผลที่ เกิดกับผู้ เรียนจากการ
จัดการเรียนการสอนวิชาหลักภาษาไทยโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ในภาพรวมนักศึกษา
มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้กับนักศึกษามี
ความเหมาะสมในระดับมาก (x = 3.92, S.D. = 
0.895) โดยนักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าผลที่
นักศึกษาได้รับมากที่สุด 7 ประเด็น คือ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน (x = 4.61, S.D. = 
0.758) รองลงมา คือ นักศึกษาฝึกการน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน (x = 4.595, S.D. = 0.874) พัฒนาทักษะ
การท างานเป็นทีม (x = 4.52, S.D. = 0.823)  
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ นั ก ศึ กษาลงมื อปฏิ บั ติ ด้ ว ยตน เ อ ง  
(x = 4.42, S.D. = 0.791)  พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด (x = 4.35,  S.D. = 0.894) นักศึกษากล้า
แสดงออก/ความคิดเห็น (x = 4.33, S.D. = 1.038) 
นักศึกษาสามารถน ากิจกรรมไปประยุกต์ ใ ช้ใน 
การฝึกสอนได้ในอนาคต  (x = 4.30, S.D. = 1.101)  
ส่วนประเด็นอื่น ๆ นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning มีผลต่อ
นักศึกษาในระดับมากและปานกลาง (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ผลของการใช้ Active Learning ที่มีต่อ   
              ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในวิชาหลัก 
              ภาษาไทย ผู้ วิ จั ย ได้ดัดแปลงมาจาก   
              แบบสอบถามของ นนทลี พรธาดาวิทย์  
              (2560) 

ประเด็น x S.D. แปลผล 
1. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
เรียนรูร้่วมกัน 

4.61 0.785 
มาก
ที่สุด 

2. ช่วยพัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีม 

4.52 0.823 
มาก
ที่สุด 

3. นักศึกษาสามารถน า
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การฝึกสอนได้ในอนาคต 

4.30 1.101 มาก 

4. ท าให้นักศึกษาฝึกการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

4.59 0.874 
มาก
ที่สุด 

5. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.5 0.823 มาก 

ประเด็น x S.D. แปลผล 
6. พัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ 

4.35 0.894 มาก 

7. ท าให้นักศึกษากล้า
แสดงออก/คิดเห็น 

4.33 1.038 มาก 

8. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
ยอมรับฟังความคดิเห็น
ของเพื่อน 

4.47 0.763 มาก 

9. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
ลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง 

4.42 0.791 มาก 

10. กิจกรรมมีความ
หลากหลาย 

3.73 0.874 มาก 

11. มีการบูรณาการ
ความรู้ระหว่างวิชาอื่น ๆ 

3.66 0.94 มาก 

12. ฝึกความเป็นผู้น า
และผูต้าม 

4.23 1.086 มาก 

13. กิจกรรมเหมาะสม
กับเนื้อหาที่เรียน 

3.47 0.931 
ปาน
กลาง 

14. บรรยากาศการ
จัดการเรียนการสอน
น่าสนใจ 

3.5 0.823 
ปาน
กลาง 

15. ท าให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

3.26 0.901 
ปาน
กลาง 

16. ท าให้นักศึกษา
สามารถสรา้งองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

3.71 0.764 มาก 

17 .  กิ จกรรมมีความ
สนุกสนาน 

3.23 1.064 ปาน
กลาง 

18. ท าให้นักศึกษาเกิด
ความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ 

3.66 0.942 มาก 

19. พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา 

3.66 0.806 มาก 

20. นักศึกษามีโอกาส
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยตนเอง 
 

4.26 0.927 มาก 
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ประเด็น x S.D. แปลผล 
21. สิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้เหมาะสม 

3.64 0.750 มาก 

22. ท าให้นักศึกษาใช้
โสตประสาทหลาย
ช่องทางในการรับรู้ 

3.54 0.730 มาก 

23. ท าให้นักศึกษามี
ความเข้าใจเนื้อหา 

3.11 0.905 
ปาน
กลาง 

24. จูงใจให้นักศึกษา
อยากเรียนรู ้

3.45 0.905 
ปาน
กลาง 

25. ท าให้นักศึกษาจดจ า
บทเรียนได้ด ี

3.54 0.905 มาก 

26. ท าให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการจดัการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 

3.69 0.801 มาก 

27. ท าให้นักศึกษาได้
แสดงความสามารถอย่าง
อิสระ 

4.02 1.164 มาก 

28. ฝึกสรุปองค์ความรู้
จากข้อมูลที่สืบค้น 

4.16 1.044 มาก 

29. ท าให้นักศึกษาได้ฝึก
ถ่ายทอดความรู้แกเ่พื่อน 

4.14 0.989 มาก 

30. ส่งเสริมการบูรณา
การองค์ความรูม้าปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

3.78 0.708 มาก 

รวม 3.92 0.895 มาก 
  

 1.2) ผลการวิเคราะห์บันทึกที่ผู้ เรียน
เขียนถึงผู้สอนพบว่า การจัดการเรียนรู้  Active 
Learning ในวิชาหลักภาษาไทย ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน คือ 
                  1. มีความรู้เพิ่มขึ้น เข้าใจวิธีการ
สอนที่ใหม่ ๆ หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริงท าให้
เห็นปัญหาและการแก้ ไขปัญหาสามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง ท าให้เกิดความมั่นใจในการจะออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                   “มีความรู้เพิ่มจากสิ่งที่ตนเองไม่
เคยได้ศึกษา มา รู้จักและเข้าใจรูปแบบการสอนที่

แตกต่าง ได้ปฏิบัติจริงท าจริงในการเรียนที่สามารถท า
ให้เราแก้ปัญหาได้ การเรียนน าเสนอหน้าช้ันท าให้เรา
กล้าแสดงออกมีความมั่นใจและเราก็สามารถรับรู้
ความคิดเห็นของเพื่อนๆ ร่วมช้ัน” 
                  “มีความรู้ เพิ่ มมากขึ้นจาก เดิ ม 
แก้ปัญหาเป็นมากขึ้น และกล้าลงมือท าจริงในที่ถูกผิด
มากขึ้น” 
     “มั่นใจ เพราะได้ความรู้มากพอที่จะ
ไป สร้างคนอ่ืนให้เป็นคนที่ดีได้”     
               2. ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด 
                   “เป็นการฝึกที่ท าให้เรารู้จักคิดก่อน 
เมื่อเจอสถานการณ์โดยไม่ได้ตั้งตัวก็สามารถท ามันได้
ด”ี 
                    “ ไ ด้ ก า ร คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์   
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น” 
                    “เกิดการคิด เพราะอาจารย์จะไม่
เฉลยแต่ให้หาค าตอบเองในเรื่องนั้น ๆ” 
                3. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง 
อบอุ่นและสนุกสนาน ในการเรียนไม่น่าเบื่อ 
                    “บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง 
อบอุน่และสนุกสนาน แต่บ้างครั้งก็มีความเคร่งเครียด
กับเนื้อหาที่ไม่เคยเรียน” 
                    “เวลาเรียนรู้สึกเป็นกันเอง และมี
การจัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ในแต่ละคาบ
เรียน” 
                    “มีความเป็นกันเอง บางครั้งก็เปิด
เพลงให้รู้สึกผ่อนคลายไปกับการเรียน” 
               4. ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
                     “เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นกว่าเดิม เข้าใจ
ง่าย ยกตัวอย่างการสอนชัดเจน” 
                    “บางเนื้อหาก็เข้าใจได้ง่ายแต่บาง
บทเรียนก็เข้าใจได้ยากเพราะเนื้อหาซับซ้อน” 
                     “มีการสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และ
มีการสรุปท้ายคาบ” 
               5. ท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
                    “มีความมั่นใจกล้าแสดงออกมาก
กว่าเดิม” 
                    “จากที่ เป็นคนไม่กล้าแสดงออกก็
กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูดกล้าแสดงความ
คิดเห็น” 
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                    “เวลาที่ได้ออกไปน าเสนองานท าให้
ฝึกความเป็นผู้น า และกล้าแสดงออก” 
               6. ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
                    “มีการท างานร่วมกันกับเพื่อนและ
น าเสนอหน้าช้ันเรียนร่วมกัน แล้วทุกคนก็ได้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน” 
                    “ในการร่วมกิจกรรมจับสลาก รู้สึก
ว่ามีความตื่นเต้นพอสมควร และเป็นการท้าทาย
ความรู้ว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน” 
                    “มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมาก 
เพราะส่วนใหญ่เน้นท่ีตัวผู้เรียนเป็นหลัก” 
               7. ท าให้จดจ าบทเรียนได้ดี 
                    “เกิดการคิด วิเคราะห์ จดจ า แล้ว
น าไปปฏิบัติ” 
                    “เนื้อหาเข้าใจง่าย จึงท าให้จดจ า 
บทเรียนได้ดีกว่าเดิม” 
                     “บางบทเรี ยนก็ จ า ได้  แต่ บา ง
บทเรียนที่ยากก็จ าได้ไม่หมด” 
              8. เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                     “ได้มีการค้นคว้าหาความรู้ทุกคาบ” 
                     “เกิดการเรียนรู้จากการค้นคว้าด้วย
ตนเอง และท างานเป็นกลุ่ม” 
                     “มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้” 
              9.ท าให้ผู้เรียนได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
มีความหลากหลาย 
                    “ช่วยให้ ได้ รับความรู้ มากมาย 
แตกต่างกันไป” 
                     “การสอนมีความหลากหลาย มีการ
ช่วยให้เราจ าได้ดีขึ้น สนุกสนาน” 
                      “เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มา
จากการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเพิ่มมากขึ้น 
จนสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้” 

 2. ผลวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้สอนใน
การจัดการเรียนรู้ Active Learning คือ 

       2.1 ) นักศึกษามีความคิด เห็นต่อ
คุณลักษณะผู้สอนในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน

วิชาหลักภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ในภาพรวมพบว่า ผู้สอนมีคุณลักษณะ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.28, S.D. = 
0.850) เมื่อพิจารณารายประเด็นนักศึกษาเห็นว่า
ผู้สอนมีความพร้อมในการสอนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.57, S.D. = 0.728) รองลงมาคือ ผู้สอน

มีความรู้ความสามารถในการสอน ( ̅ = 4.30, S.D. = 
0.938) ผู้สอนคอยดูแลช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษาในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.30, S.D. = 
0.912) (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของผู้สอนในการใช้ Active  
             Learning วิชาหลักภาษาไทย ได้ดัดแปลง 
             มาจากแบบสอบถามของ นนทลี 
             พรธาดาวิทย์ (2560) 

ประเด็น  ̅ S.D. แปรผล 
1. ผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการ
สอน 

4.30 0.938 มาก 

2. ผู้สอนมีความพร้อม
ในการสอน 

4.57 0.728 มากที่สุด 

3. ผู้สอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและ
กระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู ้

4 0.690 มาก 

4. ผู้สอนคอยดูแล
ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา
ในการปฏิบัติงาน 

4.30 0.912 มาก 

5. ผู้สอนมีการให้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอนมีความ
เหมาะสม 

4.28 0.795 มาก 

6. ผู้สอนส่งเสริมทักษะ
การคิดและกระบวน             
การจัดการเรยีนรู ้

4.21 1.035 มาก 

รวม 4.28 0.850 มาก 
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 2.2) ผลการวิ เคราะห์จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบันทึกถึงผู้สอน นักศึกษาสะท้อน
ความรู้สึกท่ีมีต่อคุณลักษณะของผู้สอน ดังนี้ 
                1. อาจารย์ให้ความช่วยเหลือกับปัญหาที่
เกิดขึ้นรับฟัง ให้ค าปรึกษาและช้ีแนะแนวทาง 
                       “อาจารย์ ให้ค าปรึกษาและให้
ค าแนะน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา
ได้ดีคะ”  
                       “รับฟังปัญหาในการเรียนการสอน
ตลอด ให้ค าปรึกษาแนะน าดีมาก” 
                       “ช่วยแนะน าให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถท าบททดสอบที่เรียนได้” 
                2. อาจารย์สอนดี มีการเตรียมการสอนดี
และมีความตั้งใจทุกครั้งท่ีสอน 
                        “สอนดีมาก โดยวิธีการสอนที่
แตกต่างในแต่ละชั่วโมง” 
                         “อาจารย์มีการเตรียมการสอน
มาดี มีความตั้งใจในการสอน” 
                         “อาจารย์มีความพร้อมในการ
สอนและสอนเต็มทุกช่ัวโมง” 
               3. มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีสอน 
                         “อาจารย์สอนเนื้อหาในเรื่องที่
เราไม่เข้าใจ บ้างเรื่องก็ยากส าหรับเรา อาจารย์ก็
สามารถแก้ไขได้” 
                         “ อ า จ า ร ย์ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีสอน สามารถยกตัวอย่างได้” 
                        “มีความเช่ียวชาญ ในเนื้อหามาก
ในการสอนแต่ละครั้ง” 
               4. บุคลิกภาพ แต่งตัวเรียบร้อย และตรง
ต่อเวลา 
                        “อาจารย์เข้าสอนตรงต่อเวลา
และแต่งกายเรียบร้อย” 
                        “แต่งตัวเรียบร้อยตลอดและตรง
ต่อเวลาทุกคาบ ทุกช่ัวโมง” 
                       “อาจารย์แต่งตัวเรียบร้อย เข้า
สอนตรงเวลา บางครั้งก็มาก่อนเวลา” 
             5. อาจารย์มีความเอาใจใส่ และเข้มงวดใน
การตรวจงาน 

                      “เข้มงวดมาก ๆ และเอาใจใส่กับ
งานของนักศึกษาดีมากคะ” 
                      “การเอาใจใส่และตรวจงานที่
เข้มงวดเป็นสิ่งท่ีท าให้เรารู้จักข้อผิดพลาดของเรา และ
ท าให้เราต้องแก้ไขตรงจุดนั้นให้ดีขึ้น” 
                      “ เ ข้ ม งวดมาก  จนบาง เ วลาที่
นักศึกษาส่งงาน ก็จะไม่ผ่านบ้าง นักศึกษาก็จะท้อจน
หมดก าลังใจ แต่ก็ไม่ท้อจะสู้ต่อไป” 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ช่วยพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูในด้าน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกทักษะการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 
ส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักศึกษา
มีความกล้าแสดงออกและสามารถน ากิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนได้ในอนาคต ซึ่งในกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกสอดคล้องกับที่ Bean (2011) กล่าว
ว่าการจัดการเรียนรู้ Active Learning ช่วยเปลี่ยน
ผู้เรียนจากการนั่งฟังอย่างเงียบ ๆ ให้เป็นผู้เรียนที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัย นนทลี  
พรธาดาวิทย์ (2560) ว่าผลการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning ช่วยพัฒนานักศึกษาด้าน
ทักษะการท างานเป็นทีมและทักษะการน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้าใจ 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบว่า Active Learning 
ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ที่เกิดจากการได้
ทดลองท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองสอดคล้องกับที่ 
Bonwell & Eison (1991) กล่าวว่ากิจกรรม Active 
Learning ก่อให้เกิดกระบวนการคิดระหว่างด าเนิน
กิจกรรมและผู้เรียนกล้าแสดงออก ซึ่งมีกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์
ค ว า ม รู้ น า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ แ ก้ ไ ขปั ญ ห า  โ ด ย มี
กระบวนการเรียนรู้  จากการอ่าน การเขียน การ
โต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดช้ันสูงได้แก่ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการประเมินผล ท าให้เกิดความมั่นใจในการจะ
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ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสอดคล้องกับที่ นนทลี 
พรธาดาวิทย์ (2559, หน้า 54) กล่าวว่า การจัดการ
เรี ยนรู้ เ ชิ งรุ ก  ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ และผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการ
แก้ปัญหา ซึ่งสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในการ
ท างานในวิชาชีพครูและการด าเนินชีวิตในอนาคต 
เช่นเดียวกับวิชัย วงษ์ใหญ่ (2557) ได้ให้ความส าคัญ
ของการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าควร
ประกอบด้วยการเรียนรู้  4 ลักษณะ ที่ส่ ง เสริม
กระบวนการคิด ได้แก่ การเรียนเพื่อรู้ (Learning to 
know) การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) 
การเรียนเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกัน (Learning to Live 
together) และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนเพื่อให้เข้ากับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผ่านระบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21  
 ส่วนคุณลักษณะผู้สอนในการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ผลการวิจัยพบว่าผู้สอนควร
มีความพร้อมในการสอน มีความรู้ความสามารถ เป็น
ผู้คอยดูแลช่วยเหลือให้ค าแนะน าและกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ มีความเช่ียวชาญในเนื้อหาที่
สอน สอดคล้องกับ นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559, หน้า 
53) กล่าวว่า ผู้สอนที่มีประสิทธิภาพควรพัฒนาทักษะ 
3 ด้าน คือความรู้เกี่ยวกับการสอนความเข้าใจในเรื่อง
ที่จะท าให้คนเกิดการเรียนรู้และความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะจากผู้สอนไปยังผู้เรียน 
ผู้สอนควรออกแบบรูปแบบการสอนต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาที่ผู้เรียนและช้ันเรียนไม่ใช่เป็น
เพียงผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น แต่ เป็น
ผู้เช่ียวชาญทั้งด้านเนื้อหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เช่ือมั่นและเป็นนักคิดที่ไม่หยุดนิ่ง เมื่อการเรียนมี
บรรยากาศเชิงรุกย่อมท าให้ผู้ เรียนสามารถจดจ า
เนื้อหาได้นานและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ในบริบทต่าง ๆ 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อผู้สอน ผู้สอนควร
เป็นผู้สอนเชิงรุก (Active Teacher) โดยตระหนักถึง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ไม่เพียงเฉพาะเนื้อหาที่ผู้สอนน าเสนอ แต่ควร
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ วิธีการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน
เนื้อหารายวิชาและบริบทของช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนสนุกสนานมีชีวิตชีวาและมีความสนใจเรียน ท า
ให้ไม่เบื่อหน่าย และท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนจะท าให้จดจ าเนื้อหาได้นาน และสามารถเรียนรู้
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง โดยการ
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 2. ข้อเสนอแนะต่อผู้เรียน ผู้เรียนควร
เป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Student) เพราะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จะช่วยให้เกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน และผู้เรียนต้องให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมในช้ันเรียนอย่างกระตือรือร้น 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
ในวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 

Development of Problem-based learning in  
Morality and Ethics for Teacher 

บัญชา ธรรมบตุร1, 
 คชา  ปราณีตพลกรัง2,  

พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ3, 
บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์4 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning) ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการ
วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25562 จ านวน 42 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบเจาะจง  (Purposive sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษา  
  ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ ได้แนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างโจทย์ปัญหา พบว่าการสร้างโจทย์
ปัญหาที่เหมาะสมมีลักษณะที่เป็นค าถาม 4 ประการ คือ 1.1) ตัวอย่างของพฤติกรรมของครู  1.2) สาเหตุของการมี
พฤติกรรม  1.3) แนวทางการแก้ไขพฤติกรรม  และ 1.4) การพัฒนาตนเองของผู้เรียน  2) ด้านการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มี 4 รูปแบบ คือ 2.1) กลุ่มวิธีคิดแบบ Brain storming  2.2) กลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีคิดแบบอริยสัจสี่ 2.3) กลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ 2.4) กลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิดสัปปุริสธรรม 7 และ 3) ผลการเรียนรู้ที่เป็นพฤติกรรม พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี
ขึ้น 3 ด้านได้แก่ 3.1) ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน  3.2) การใช้จ่ายและความประหยัด   และ 3.3) ความนอบ
น้อมถ่อมตนและจิตอาสา 
  2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, คณุธรรมจรยิธรรมส าหรับครู 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to investigate the result of Problem-Based 
Learning Instruction, and 2) to explore the students’ satisfaction towards Problem-Based Learning 
in Morality and Ethics for Teacher Course. The research design used in this study was classroom 
action research. The sample consisted of 42 undergraduate students who enrolled in the first 
semester of the academic year of 2019, selected by means of a purposive sampling technique. 
The research instruments were lesson plans based on the stages of Problem-Based Learning 
Instruction and the student satisfaction survey. 
 The results disclosed as follows:  
  1. According to the result of the study, it turned out in three aspects. 1) Creating word 
problems: it was found that creating proper word problems realized four types of questions, 
namely 1.1) example of teacher’s behavior, 1.2) the cause of behavior, 1.3) guideline for behavior 
change and 1.4) self-development. 2) Learning management design process: it was found that 
there were four types of groups, namely 2.1) brainstorming for problem-solving, 2.2) Four Noble 
Truths for problem-solving, 2.3) Yonisomanasikara (critical reflection) for problem-solving and 2.4) 
Seven Sappurisa Dhammas for problem-solving. And 3) Behavioral learning outcomes: it was 
found that there were three positive behavior changes, namely 3.1) attendance and punctuality                      
3.2) expenditure and frugality and 3.3) Humility and public mind.  
  2. The overall students’ satisfaction towards the teaching of Problem-Based Learning was 
at a high level. 
 
Keyword: Problem-Based Learning, Morality and Ethics for Teacher 
  



 

Page   36 

บทน า 
  พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีบางส่วนกล่าวถึงการจัด
การศึกษาไว้ว่า มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข รวมทั้งวิสัยทัศน์การปฏิรูป
การศึ กษา ในทศวรรษที่ ส อง  ( 2552-2561)  ไ ด้
ก าหนดให้ “คนไทยได้ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป 3 เรื่อง ได้แก่ 1) 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 2) โอกาส
ทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 3) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
สังคม โดยกล่าวว่าคุณภาพของการศึกษาและการ
เรียนรู้จะต้องบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทย
ยุคใหม่  2) คุณภาพครูยุคใหม่  3) คุณภาพแหล่ง
เรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่  ซึ่งจากพระราชบัญญัติ
และวิสัยทัศน์ดังกล่าว มุ่งให้คนไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย 
อีกประกาหนึ่งคือการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างเหมาะสม คนไทยจะต้องมีทักษะในการคิด                 
มีความสมารถในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆรอบตัวได้ ซึ่งจ าเป็นที่ครูก็
ต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย สอดคล้อง
กับที่  วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า ผู้สอนใน
ศตวรรษที่ 21 ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางมีการบรรยายเนื้อหา
เพียงอย่างเดียว เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนรักการ
เรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ และเกิดความรู้สึกอย่าง
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ
ผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการท างานเป็นทีม              
มีการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาระหว่างศาสตร์
ต่างๆ เพื่อเรียนรู้จากการกระท าและยอมรับฟัง

ความคิดของคนอื่นๆ ที่สะท้อนผ่านการกระท า
กิจกรรมนั้น ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีวิชาหนึ่งที่จ าเป็นมาก
คือการศึกษาที่ว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ครู เพื่อให้คนที่จะประกอบอาชีพครูเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
วิชาชีพและยังหวังว่าครูจะเป็นผู้ที่ท างานด้วยจิต
วิญญาณของความเป็นครูอีกด้วย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือมีข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของครูอยู่
เสมอ ซึ่ งท าให้ เกิดความเสื่อมศรัทธาในวิชาชีพ
ดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองของสังคม 
ซึ่งสถาบันการผลิตครูย่อมไม่สามารถปฏิเสธความ
รับผิดชอบได้  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดการ
เรียนการสอนในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
ด้วย เพื่อหล่อหลอมบุคคลที่จะไปประกอบอาชีพครูให้
มีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพของตน 
แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบคือ จากการศึกษาเบื้องต้น
พบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูที่ผ่านมา เป็นการเรียนรู้ด้วยการ
จดบันทึก อภิปราย และการสะท้อนความคิดเห็นของ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทั่วไป แต่จากการ
ติดตามความรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่า ความรู้
ไม่ยั่งยืนและพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจจะมา
จากกระบวนการเรียนที่ผ่านมาเน้นความรู้และการ
ท่องจ า ไม่ใช่การจากการวิเคราะห์ปัญหาจากตัวของ
ผู้เรียนเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะมีการพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้หาทาง
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการศึกษานวัตกรรมต่าง 
ๆ มาเพื่อเป็นแนวทางจัดการศึกษาในวิชาดังกล่าว   
ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ปัญหาเป็นฐาน เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีผู้น าไปใช้แล้ว
ประสบความส าเร็จ 
  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning หรือ PBL) คือ วิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่ง 
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ที่มีการน าปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้ เรียน
สร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก 
(ไพศาล สุวรรณน้อย, 2561) เป็นการสร้างบริบทของ
การเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา ไปพร้อมกัน
ด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการ
แก้ไขปัญหาเป็นหลัก ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์การ
สอน PBL และ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559) กล่าวว่า
เป็นเทคนิคการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะ
ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น 
การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ซึ่งกมลฉัตร กล่อมอิ่ม (2560) 
ได้ท าวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning): รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู. ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา
นั้น บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เต็มไปด้วยความ
สนุกสนานทุกคนสามารถพูดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
สามารถถกเถียงหาข้อสรุปในช้ันงาน ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยกัน
ออกแบบช้ินงาน โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดีท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น
เพราะเน้นไปที่ปฏิบัติมากกว่า ส่งผลให้การจัดการ
เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based learning) ในรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู และศึกษา ความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ใน

รายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู ซึ่งจะช่วยให้
ผู้สอนได้แนวทางที่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน สามารถน าความรู้ไปใช้ในวิชาชีพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ใน
รายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับครู 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
            1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) ในรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครู จะพบแนวทางการจัดการเรียนรู้
ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการสร้างโจทย์ปัญหา ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และด้านผลของการเรียนรู้ 
  2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรี ยนรู้ โดยใ ช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning) ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  
อยู่ในระดับมาก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
การจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวคิดการใช้ปัญหา
เป็นงาน (Problem-
based Learning) 

 1. ผลของการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิ จั ยนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร 

(Classroom Action Research) โดยมีการด าเนินการ
วิจัย ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     1.1 ประชากร เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญา ตรี  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่
ลงทะเบียนเรียนในคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ที่เรียนในวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
  2. ตัวแปรการวิจัย 
   ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning)        
   ตัวแปรตาม ได้แก่  1) ผลการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning)  2) ความพึงพอใจของ
นักศึกษา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 
 3. เครื่องมือ ได้แก่ 
     3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) ในรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครู  โดยมีรูปแบบ วิธีการ และ
กิจกรรม ตามลักษณะส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้
ของนวัตกรรม ได้แก่ 
   ขั้นที่  1.  อ่านสถานการณ์โดย
ละเอียดท าความเข้าใจกับค า และความหมายของค า
ในสถานการณ์ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิก
ภายในกลุ่ม หรือเอกสาร ต ารา 

   ขั้นที่ 2. นิยามปัญหา หรือระบุ
สถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดม
สมองอย่างมีเหตุผล และวิจารณญาณ 
   ขั้นที่ 3. วิเคราะห์ปัญหา หรือ
สถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดม
สมองอย่างมีเหตุผล และวิจารณญาณ 
   ขั้นที่ 4. ตั้งสมมติฐาน โดย
พยายามตั้งสมมติฐานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
   ขั้นที ่5. จัดล าดับความส าคัญของ
สมมติฐาน  
  ขั้นที่ 6. ก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การเรียนรู้จากสมมติฐาน ที่ได้เลือกไว้พิจารณาว่าต้อง
หาความรู้เรื่องอะไรบ้าง 
  ขั้นที่ 7. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ต ารา สื่อ
ดิจิทัล หรือผู้เช่ียวชาญ 
   ขั้นที่ 8. สังเคราะห์ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ต ารา 
สื่อดิจิทัล หรือผู้เชี่ยวชาญ 
   ขั้นที่ 9. สรุปการเรียนรู้หลักการ
และแนวคิดจากการแก้ปัญหาโดยน าความรู้มาเสนอ
ต่อสมาชิกการจัดการเรียนรู้  จ านวน 3 วงรอบ
ปฏิบัติการ จ านวน 9 สัปดาห์ แล้วน าเครื่องมือ
ดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้วยแบบประเมิน
ความตรงเชิงเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ (Content 
Validity Index : CVI) (Waltz et al. 2005) ผลการ
หาประสิทธิภาพ เท่ากับ 4.6 
    3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) ในรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครู ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ ด้วยแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตรา
ส่วน ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) 
  4. ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย มดีงันี้  
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) โดยใช้
รูปแบบ วิธีการและกิจกรรม ตามลักษณะส าคัญของ
กิจกรรมการเรียนรู้ของนวัตกรรม  
 ขั้นตอนท่ี 3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ น าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ปฏิบัติการ 3 วงรอบปฏิบัติการ 
วงรอบละ 3 สัปดาห์ รวมเป็นจ านวน 9 สัปดาห์   
 ขั้ น ต อ น ที่  4  เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน
หลังจากปฏิบัติการครบ 3 วงรอบ  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   น าข้ อมู ล จ ากผลกา รปฏิ บั ติ ก า รตาม
นวัตกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และข้อมูลจาก
แบบสอบถาม มาสรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย  
 1. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) ในรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  พบว่า มีผลจัดการ
เรียนรู้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ด้านโจทย์ปัญหาที่ใ ช้ในการเรียนรู้ 
พบว่า ใช้โจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน โดยมีลักษณะที่เป็นค าถาม ได้แก่  
    1) ตัวอย่างของพฤติกรรมของครู
ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาด
จรรยาบรรณ และไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี
อะไรบ้าง 
    2) สาเหตุที่ครูแสดงพฤติกรรมที่
ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดจรรยาบรรณ และไม่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีอะไรบ้าง  เพราะเหตุใด 
    3) มีแนวทางป้องกันและพัฒนา
ให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และมี
จิตวิญญาณของความเป็นครู อย่างไรบ้าง 
    4)  ในฐานะที่ นั กศึ กษาจะไป
ประกอบอาชีพครู จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู อย่างไรบ้าง 
   1.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    1) จัดกระบวนการกลุ่ม เพื่ อ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบ Brain storming  คือการ
ระดมสมองค้นหาความหมายของโจทย์ปัญหา การตั้ง
สมมุติฐาน รวมทั้งการใช้ความรู้เดิมในการหาทาง
แก้ปัญหา 
    2) การจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบอริยสัจสี่ คือการน าโจทย์
ปัญหามาวิเคราะห์ตามแนวคิดทางพุทธศาสนาด้วย
การแยกประเด็น ว่า อะไรคือตัวปัญหา (ทุกข์)  อะไร
คือสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) อะไรคือเป้าหมายที่จะ
ส าเร็จ (นิโรธ) และอะไรคือแนวทางการแก้ปัญหา
(มรรค)       
   3 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม เ พื่ อ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ด้าน
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม คือการน าโจทย์ปัญหามา
วิเคราะห์ตามแนวคิดทางพุทธศาสนาด้วยการแยก
ประเด็นว่า สาเหตุของโจทย์ปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ครูไม่เข้าใจ และขาดวิจารณญาณในการ
เปรียบเทียบการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวกับคุณค่าแท้ กับ
คุณค่าเทียม    
     4 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม เ พื่ อ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดสัปปุริสธรรม 7 คือการน า
โจทย์ปัญหามาวิเคราะห์ตามแนวคิดทางพุทธศาสนา
ด้วยการแยกประเด็นว่า ควรจะประพฤติตนให้
เหมาะสมกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 7 ประการ ได้แก่ การ
พิจารณารู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักกาล รู้จัก
ประมาณ รู้จักสถานการณ์ และรู้จักบุคคล     
   1.3 ด้านผลของการเรียนรู้ ที่เกิดกับผู้เรียน 
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ดังนี้ 
    1) ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน  
    2) การใช้จ่ายและความประหยัด 
    3) ความนอบน้อมถ่อมตนและจิต
อาสา  
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 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning) ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุดได้แก่ 1) ด้าน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิด
ทักษะการท างานเป็นทีม 2) การเรียนรู้ตามแนวคิด
การใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาได้ตรง
ประเด็น และ 3) กระบวนการเรียนรู้นี้  ช่วยให้
นักศึกษาสามารถน าแนวคิดทางพุทธศาสนามา
แก้ปัญหาในวิชาชีพได้จริง 
 
ตารางที่ 1  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) ในรายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครู   

ประเด็น  ̅ S.D. แปลผล 
1. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
และเกดิทักษะการ
ท างานเป็นทีม 

4.61 0.785 มากที่สุด 

2. พัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ 

4.35 0.894 มาก 

3. ท าให้นักศึกษากล้า
แสดงความคดิเห็น 
และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน 

4.33 1.038 มาก 

4. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
ตระหนักถึงคณุธรรม
จริยธรรมของตนเอง 

4.47 0.763 มาก 

5. ส่งเสรมิให้นักศึกษาลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง 

4.42 0.791 มาก 

6. กิจกรรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาท่ีเรียน 

3.47 0.931 ปาน
กลาง 

7. ท าให้นักศึกษา
สามารถสรา้งองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
 

3.71 0.764 มาก 

ประเด็น  ̅ S.D. แปลผล 
8. ท าให้นักศึกษาเกิด
ความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู ้

3.66 0.942 มาก 

9. ท าให้วิเคราะห์ปญัหา
ได้ตรงประเด็น 

4.52 0.823 มากที่สุด 

10. ท าให้นักศึกษา
สามารถน าแนวคิดทาง
พุทธศาสนามาแก้ปัญหา
ในวิชาชีพได้จริง 

4.52 0.823 มากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย    
 1. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) ในรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู พบ 3 ด้าน ได้แก่  
   1.1) ด้านการสร้างโจทย์ปัญหา พบว่าการ
การสร้างโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน โดยมีลักษณะที่เป็นค าถาม 4 ประการ  ซึ่งข้อ
ค้นพบดังกล่าว เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา
วิเคราะห์โดยใช้แนวทางพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา
คือ หลักอริยสัจ 4 ได้แก่ ประการแรกคือตัวทุกข์หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เช่น ครูติดหนี้ ครู
เล่นการพนัน ครูเกิดปัญหาชู้สาว หรือครูท าร้าย
นักเรียน เป็นต้น  ประการที่สองคือ สมุทัยหรือสาเหตุ
ของปัญหา ที่ต้องใช้การศึกษาวิเคราะห์ทั้งจากเอกสาร
และสอบถามผู้รู้ เช่น สาเหตุมาจากครูไม่รู้หลักในการ
ด าเนินชีวิต  หรือครูทนต่อกระแสกิเลสความอยาก
ทางวัตถุไม่ได้จึงเป็นหนี้ ทนต่อกิเลสทางกามารมณ์
ไม่ได้จึงเกิดปัญหาชู้สาว เป็นต้น  ประการที่สาม นิโรธ
หรือความดับทุกข์ คือเป้าหมายของสังคม ที่ต้องการ
เห็นผู้ประกอบอาชีพครูมีคุณธรรมจริยธรรม มี
จรรยาบรรณ  และประการที่สี่คือ มรรคหรือวิธีการที่
จะท าให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ  
  การสร้างโจทย์ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ
รายงานส่วนหน่ึงของวิลสัน (Wilson, 1991) ที่สรุปไว้
ว่าการเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความจ าเป็นท่ีจะต้องปลูกฝัง
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ให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ และมี
ทักษะในการตัดสินใจ และเป็นนักคิดที่รู้จักให้ความ
ร่วมมือกับผู้อื่น อันเป็นแนวทางการศึกษาให้มนุษย์มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ Barrows 
HS. (2000) ที่กล่าวถึงโจทย์ปัญหาของ การเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential 
learning) โดย เริ่มจากการได้ประสบการณ์ตรงจาก
โจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนกลบั 
(reflection) น าไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อัน
จะน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป 
   1.2 ด้านการออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า มี 4 รูปแบบ คือ 1) กลุ่มวิธีคิดแบบ 
Brain storming  2) กลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิด
แบบอริยสัจสี่ 3) กลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิด
แบบโยนิโสมนสิการ และ 4) กลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดสัปปุริสธรรม 7  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว เป็น
การบูรณาการระหว่างแนวคิดจากตะวันตก กับ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือวิธีการแบบระดม
สมองจากคนหลายคน กับวิธีการไตร่ตรองของ
รายบุคคล สอดคล้องกับพวงผกา ปวีณบ าเพ็ญ 
(2560) ที่กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ว่าเป็น
กระบวนการที่เป็นระบบ ทั้งการท างานและหลักคิดใน
การพิจารณาแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ต้องร่วมมือ
กันระหว่างผู้เรียน ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ช่วยกัน
ค้นคว้า และสรุปร่วมกัน และสอดคล้องกับ Peter 
Schwartz. (2001) ที่กล่าวว่าขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ คือการเผชิญกับปัญหา ส ารวจความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหา แล้วตั้งสมมุติฐานร่วมกัน มีการแบ่งกลุ่มย่อย
เพื่อค้นคว้าปัญหาและสรุปผล ทั้งที่เป็นเนื้อหา และ
กระบวนการด้วย 
   1.3 ด้านผลของการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน 
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ดังนี้ 
1) ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 2) การใช้จ่าย
และความประหยัด 3) ความนอบน้อมถ่อมตนและจิต
อาสา  

   ข้อค้นพบดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่าน
กระกบวนการเรียนรู้และได้วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 
แล้ว นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเห็นความส าคัญของ
เนื้อหาสาระที่เรียนคือด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
วิชาชีพ และตระหนักรู้  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้วยการพยายามที่จะเป็นคนดี คือเข้าเรียน
ตรงเวลา มีความรับผิดชอบงานมากขึ้น มีความนอบ
น้อมต่อระบบการศึกษา และมีจิตอาสาเพื่อที่จะฝึก
ตนเองเป็นผู้ให้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวคือแนวทางการ
เป็นครูที่ดี มีคุณะรรมนั่นเอง ซึ่งนับว่าผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนา
พฤติกรรมของนักศึกษาได้จริง 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับครู  พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุดได้แก่ 
1) ด้านส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
เกิดทักษะการท างานเป็นทีม 2) การเรียนรู้ตาม
แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้วิเคราะห์ปัญหา
ได้ตรงประเด็น และ 3) กระบวนการเรียนรู้นี้ ช่วยให้
นักศึกษาสามารถน าแนวคิดทางพุทธศาสนามา
แก้ปัญหาในวิชาชีพได้จริง   
   ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับ ไพศาล 
สุวรรณน้อย (2561) ที่กล่าวถึงผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning 
Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่ตนศึกษา ไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างาน
ที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก 
ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิค
การสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึก
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ทั กษะ ในกา รคิ ดหล าย รู ปแบบ  เ ช่ น  ก า รคิ ด
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนรู้  
   ผู้สอนที่จะใช้นวัตกรรม การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ควร
ตระหนักถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อ
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คือควรออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนเนื้อหารายวิชาและ
บริบทของช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เกิด
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย และสามารถเรียนรู้
กระบวนสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง  นอกจากนี้ 
ควรจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับขั้นตอนของการใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่ งมีหลาย
รูปแบบ เช่น 7 ข้ันตอน 9 ขั้นตอน หรือ 11 ข้ันตอน 
 2. ข้อเสนอแนะต่อผู้วิจัย  
  นักวิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ด้าน
นามธรรมที่ส่งผลออกมาเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนา
พลังสามัคคีของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม  คือการร่วมกัน
น าปัญหาที่พบในท้องถิ่นมาช่วยกันวิเคราะห์ และ
สร้างพลังความรักความสามัคคีกันในกันมาแก้ปัญหา
ร่วมกัน  หรือถ้าเป็นในระดับอุดมศึกษา สามารถ
ศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) ในด้านการใช้ความรู้ตามศาสตร์
ของตนเองไปแก้ปัญหาของชุมชน  
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Nature of Science and Learning in the 21st Century 
 

ภารณิี สุวรรณศรี1 

ประสาท เนืองเฉลิม2 

 

บทคัดย่อ 
 การเรียนการสอนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมิใช่การแสวงหาความรู้อย่างดิ่งเดี่ยว แต่ต้องเติมเต็ม
คุณลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บทความนี้มุ่งน าเสนอธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเตรียมพลโลกให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในยุคที่มีการแข่งขันแบบร่วมมือ ซึ่งผู้อ่าน
จะได้น าแนวคิดไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอน ศตวรรษท่ี 21 การศึกษา ทักษะที่จ าเป็น 
 
ABSTRACT 
 Teaching and learning in the era of rapidly changed is not need only pure knowledge, 
but it must be fulfilled by 21st century learning and important attributes. This paper aims to 
represent the relationship between nature of science and learning in the 21st century. It helps us 
to prepare citizens to face with the competitive and collaborative lives. Readers can bring ideas 
into 21st century classroom as it should be in appropriately. 
 
Keywords: Science Instruction, 21st century Education Necessary Skills 
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บทน า 
ความรู้ที่ ค้นพบบนโลกล้วนได้รับการ

ตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และความรู้ที่สั่งสมผ่านระยะเวลาอัน
ยาวนานก่อให้ เกิดการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จนสังคมสะท้อนถึงความ
ต้องการให้บรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จึงเป็นหัวใจส าคัญในการ
ผลักดันให้เยาวชนและพลเมืองของประเทศต่างๆ ได้
น าวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจรรโลงความรู้และต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ต่อ
สังคม การเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมและควร
จะเป็นจะท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณค่าและ
ความหมาย ผู้ เ รี ยนมี เ จตคติที่ ดี ต่ อการ เรี ยน
วิทยาศาสตร์ และน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556)  

บทความนี้จึงได้น าเสนอธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มองเห็นคุณค่า คุณประโยชน์
ของการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ โดยยึดแนวคิดของ The American 
Association for the Advancement of Science 
(AAAS, 2009) ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จากผู้ เ ช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนักคณิตศาสตร์ มีการเช่ือมโยง
แนวความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานทาง
วิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
และกรอบการศึกษาวิทยาศาสตรท์ี่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
เอกภาพในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กรอบแนวคิด
ดังกล่าวได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลายทั่วโลก และ
น าไปสู่การรู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy) ซึ่ง
เป็นความรอบรู้ เ ชิงวิทยาศาสตร์หรือการรู้ เ ชิง
วิทยาศาสตร์  

การที่บุคคลสามารถเข้าใจในทุกแง่มุมของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ ทั้ งความเป็นธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ทัศนคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ บุคคล

สามารถเข้าใจในมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถน าเอาความรู้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทั้งด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
(Nature of Science) ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Knowledge) และด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
(Habits of Mind) การสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ข้อเท็จจริง มโนมติ หลักการ และจิตวิทยาศาสตร์ 
จนกระทั่งสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมได้ เป็นอย่างดี  (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2558) 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียน
เข้ าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ควบคู่ ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการสืบเสาะ วิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้ และการน าความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้อย่าง
สร้างสรรค์ต่อสังคม ข้อเท็จจริง หลักการ และทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ และวิธีที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ทาง
วิ ทยาศาสตร์  ปร ะวั ติ วิ ทย าศาสตร์  ปรั ชญา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่มีวิทยาศาสตร์เข้า
ไป เกี่ ย วข้ อ ง  ตลอดจนความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้เช่นนี้
จะท าให้เกดิการรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการรู้ การ
ใช้ การตัดสินใจ ความมี เหตุมีผล การคิดแบบ
วิทยาศาสตร์  และการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ 
ท้ายท่ีสุดสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จากการบอกเนื้อหาเพียงอย่างเดยีว เป็น
การพัฒนาเนื้อหาพร้อมกับช้ีให้เห็นกระบวนการให้
ได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีการอภิปราย ขบคิด
เกี่ยวกับความเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยความไม่มีอคติ 
และสร้างเสริมความเป็นจิตวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน  

 

บริบทการเรียนการสอนในยุคแห่งการ
แข่งขันแบบร่วมมือ 

เมื่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แปร
เปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคม การเรียนการสอนก็
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ควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ จากเดิมที่เคย 
เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องมาจากความเข้าใจในทฤษฎี 
การลงมือค้นคว้าหาค าตอบตามหลักการที่ เคย
ก าหนดมาก่อน แต่เนื่องด้วยศตวรรษที่ 21 ข้อมูล
ข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดที่จะค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองจึงมีความหลากหลายทั้งเทคนิค 
วิธีการ และช่องทางของการสื่อสาร การศึกษา 
Mustafa แลคณะ (2017) ได้ช้ีให้เห็นการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ เรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การรู้วิทยาศาสตร์ สอดคล้อง
กั บก า รปร ะ เ มิ นสม ร รถนะด้ า นค ว าม รู้ แ ล ะ 
ทักษะเพื่อเผชิญกับโลกแห่งอนาคต การเรียนรู้จึงมุ่ง
พัฒนาสมรรถนะ (Competency) หรือการรู้เรื่อง 
(Literacy) ดังเ ช่นโปรแกรมการประเมินผู้ เรียน 
ระดับนานาชาติ (Programmed for International 
Student Assessment: PISA) สะท้อนว่าหลักสูตร
และการเรียนการสอนของแต่ละประเทศที่เข้าร่วม
การประ เมินนั้นมี การ เตรี ยมความพร้อมของ
ประชาชนให้มีศักยภาพส าหรับการพัฒนาและ
แข่งขันในประชาคมโลกอย่างไร (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)  

การศึกษา PISA เป็นการศึกษาระยะยาว 
โดยเริ่มต้นโครงการในปี 2000 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา PISA มีบทบาทไปทั่วโลก เพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษากับประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม นั่นหมายความว่า ประเทศใดที่มีการ
เต รี ย มคว ามพร้ อมของ เย า วชน ให้ มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะสูงเพื่อเข้ายุคโลกใหม่
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ย่อมต้องแสวงหาความ
ร่วมมือกับภาคี เครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศตนเองให้มีความก้าวหน้าและ
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ PISA ประเมินผู้เรียนทั้ง
ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และให้ความส าคัญ
กับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจแนวคิด
พื้นฐานและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อีกด้วย 
Nuangchalerm and Islami (2018a; 2018b)  
Eka และคณะ (2018) ได้ช้ีให้เห็นว่าธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการรู้วิทยาศาสตร์ 
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถอ ธิ บ า ย ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ไ ด้ ใ น
ระดับพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ยัง ไม่ เป็นไป 
ตามการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะ
พื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ 
การแก้ปัญหา PISA 2015 แต่ความสามารถใน 
การท่องจ าเนื้อหานั้นค่อนข้างสูง ดังนี้ครูจึงควร
ออกแบบห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ท าให้แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจริง ช่วยให้ผู้ เรียนสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดทางวิทยาศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง การรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เ ป็ นสิ่ ง จ า เ ป็ นที่ จ ะ ช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ย น เป็ นคนที่ มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  

ในขณะที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วทั้งด้าน
การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
สิ้นเชิง แต่ทุกวันนี้กลายเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน 
เน้นความสะดวกสบาย และรวดเร็ว มีการรับข้อมูล
ข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง และมีการส่งต่อ
แบ่งปันข้อมูลกันผ่านช่องทางที่หลากหลายจน
กลายเป็นสังคมนิยมข้อมูล สิ่งเหล่านี้ท าให้ความ
แตกต่างระหว่างชนบทและเมืองน้อยลง ซึ่งน่าจะเป็น
ผลดี กลับส่ งผลทางลบต่อสั งคมของประ เทศ 
โดยภาพรวม ทางออกที่ดีและมีความเป็นไปได้ที่จะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21  
นั้น ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องช่วยกันสร้าง
สภาพแวดล้อมของการแข่งขันแบบร่วมมือ   
 

การเรียนรู้แห่งการเปลี่ยนแปลง 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อ

วัฒนธรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนยุคใหม่ไวต่อ
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้สึกต่างๆ ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าและเข้าถึงความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แต่การได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียน
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ต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างแท้จริง ผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

ทักษะการคิ ด วิ จ า รณญาณ ( Critical 
Thinking) ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ สามารถประเมินผลและ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีเหตุมีผล 

ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration 
Skill) ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีความเป็นผู้น า เป็นผู้ตาม สามารถแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม ท าให้งานของส่วนรวมประสบ
ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะกา รสื่ อ ส า ร  ( Communication 
Skill) ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อน ผู้สอน และ
บุคคลอื่น ๆ ในการท างานร่วมกัน การสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันได้ 
รวมถึงสามารถอธิบาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้
ผู้อื่นรับรู้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

ทักษะความคิดสร้ างสรรค์  (Creative 
Thinking) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน ในการเรียนรู้ การประยุกต์
ความรู้ ไปใ ช้อย่างสร้ างสรรค์  รวมถึงสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ เทคนิค วิธีการ 
และ/หรือกระบวนการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

ทักษะทางดิจิทัล (Digital Skill) ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการ
แบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สามารถคัดกรองข้อมูล  วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์ 
ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (Career 
Skill & Life Skill) ได้แก่รู้จักปรับตัวเพื่อรับกับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังบทบาทหน้าท่ี บริบท สภาพแวดล้อม 
และสถานภาพที่ได้รับมีความยืดหยุ่นในการท างาน
และการด ารงชีวิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็น
ผู้น ามีความเป็นตัวของตัวเองที่มีศักยภาพและ
ความสามารถหลากหลาย สามารถท างานได้หลาย
หน้าท่ี และจัดสรรแบ่งเวลาได้เหมาะสมระหว่างการ
ท างานและการใช้ชีวิต รวมถึงสามารถจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ในท่ีท างานและในการใช้ชีวิตได้อย่างมี
เหตุมีผล ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีภาวะผู้น า และมีความรับผิดชอบประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในศีลธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
อย่างเคร่งครัด 

การเรียนการสอนจึงต้องให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น น าธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะให้
ประสบการณ์ตรง และสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอน การเรียนรู้นอกห้องเรียนมีความส าคัญต่อ
การเรียน และการประยุกต์ใช้ในสภาพความเป็นจริง
ที่อยู่ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่มี
ความหมายและคุณค่า เกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่ งจะเป็นการพัฒนา
ความคิดคู่ ไปกับความสามารถในการท า งาน 
(Munise et.al., 2015) เป็นไปตามที่ Gökhan and 
Orhan (2018) ได้ช้ีให้เห็นว่าการศึกษาผลของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีผลต่อการ
เพิ่มความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สู่การสร้างพลโลก 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีช่วยพัฒนา
วิธีการคิดและแนวทางการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ซึ่ง 
American Association for the Advancement 
of Science (1989) ได้ก าหนดธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์เป็น 3 ประเด็น ได้แก่  
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โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Worldview) ผู้ เรียนสามารถท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นด้วยความคิดและ
สติปัญญา แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่          
มีความคงทนและแปรเปลี่ยนได้น้อย เพราะผ่าน
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นความถูกต้องแม่นย า 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
( Scientific Inquiry) วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ต้ อ ง ก า ร
หลักฐาน และประจักษ์พยานเพื่อยืนยันความถูกต้อง 
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น             
ต้องมีการพิสูจน์ด้วยการให้ เหตุผลเชิงตรรกะที่
เ ช่ือมโยงหลักฐานกับข้อสรุป วิทยาศาสตร์จะให้
ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ การท านาย
ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ในอนาคตหรือในอดีตที่
ยังไม่มีการค้นพบหรือศึกษามาก่อน การรวบรวม
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีความถูกต้องแม่นย า
และปราศจากความล าเอียง  

กิ จก ารทา งวิ ทย าศ าสตร์  ( Scientific 
Enterprise) กิจกรรมของมนุษยชาติเป็นกิจกรรม   
ทางสังคมที่ซับซ้อน  แตกแขนงเป็นสาขาต่างๆ และ
มีการด าเนินการในหลายองค์กร  นักวิทยาศาสตร์
ต้องท างานโดยมีจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์  และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การสร้ า ง เยาวชนให้ เป็นพล เมื อง ใน
ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการมีทักษะการคิด เรียนรู้ 
ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือท างาน เกิด
จากการสร้างจิตใน 2 ลักษณะคือ สร้างให้รู้จักคิด 
และสร้างให้เป็นมนุษย์ที่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของ
แต่ละปัจเจกและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะท าให้มี
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรม มีเมตตาและรู้จัก
การให้ การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับ
กระบวนการเพื่อเตรียมเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่
มองสิ่งต่างๆ รอบตัวตามที่ควรจะเป็น โดยปราศจาก
อคติขวางกั้นกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551          

ก็มุ่งหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้ งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น พลเมือง
ไทย และเป็นพลโลก มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 
บทสรุป 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองในการสร้างระบบความคิดและแนว
ทางการแสวงหาความรู้ การเตรียมตัวเองเพื่อมุ่งสู่
การเป็นพลโลกที่มี คุณภาพ สามารถเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ รู้วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการน าวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ สิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรและ
การเรียนการสอน แต่ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะ
เกิดมรรคผลก็ต่อเมื่อกระบวนการเรียนการสอนได้
น ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้และลงมือกระท าด้วยตนเองให้
มากที่สุด 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
The result of a Buddhist study of learning activities 

using a think pair share 
พรณภา  พอกพูน1  

โยธารักษ์  กองจันทร์2 
 สราวุฒิ  ศิริวรรณ3  

เพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ์4 

บทคัดย่อ 
             การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด                
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบบันทึก การประเมินกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรม น าข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนา จากกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 31 คน โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และมีความสามารถในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การบันทึกการเรียนรู้ การท าใบงาน การจัดกิจกรรมรายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
ผู้เรียนและผู้สอน ได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  Think ขั้นตอนกระตุ้นความคิด Pair ขั้นการจับคู่  Share 
ขั้นตอนแห่งการแบ่งปัน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชาวพุทธตัวอย่าง จากการประเมินสมุดบันทึก และ 
ใบงาน พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.54 และระดับ ดี 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.45 จากการประเมินการเล่าเรื่อง และตอบค าถาม พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 87.09 และระดับ ดี จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เรื่องชาดก จากการประเมินสมุดบันทึก และ
ใบงาน พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และระดับ ดี 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.22 จากการประเมินการเล่าเรื่อง และตอบค าถาม พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.77 และระดับ ดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด, พระพุทธศาสนา, การเรยีนรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               . 
1 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่  อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
2 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
3 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร   
4 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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ABSTRACT 
 Research on the results of a Buddhist learning activity using a pair of techniques It is 
intended to (1) to know the results of the management of a Buddhist course using a pair of 
techniques. Academic year 2562 by collecting data from the Activity assessment log and 
observing behavior. To bring out statistical analysis of the samples of 31 people Grade 5 
Semester 1 academic year 2562 research results showed that 1) results of the management of 
learning using fellow techniques the learner can participate and have learning capacity, consisting 
of records, learning, the work, the work, the course of a Buddhist event, using a bit of a friend. 
Learners and instructors have performed the process of learning the Think step, encouraging the 
idea Pair to match share steps of sharing. Learning Activity Results Buddhist subjects, examples 
from the assessment of notebooks and certificates found the quality level is very good. A total of 
29% of the 93.54 and 2 percent of the number of people in the 6.45 opinion of the narrative and 
answer questions found that the quality level is very good. A total of 27 87.09% and a total of 
jataka percent, and two percent of the 12.9 By evaluating the notebooks and certificates, the 
quality level is very good. A total of 30 per cent of 96.77 and a good level of 1 per cent of 3.22 
by assessing storytelling and answering questions found that the quality level is very good. The 
total of 27% of the 96.77 percent and the good level was 3.22 percent. 
 
Keywords: Project base learning, Social problems, learning
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บทน า 
การจัดการเรียนรู้ให้ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษ   

ที่ 21 มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์    
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    
ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่ งต้องอาศัยแนวการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการจัด   
การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนศูนย์กลาง ย่อมจ าเป็นต้องอาศัยหลักการ 
รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอน
ที่หลากหลายเข้าไปช่วยและในการจัดระบบใดๆ      
ก็ ย่ อมต้ องมี ก ารก าหนดองค์ประกอบและจั ด
องค์ประกอบของระบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดี 
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ (ทิศนา แขมมณี, 
2546, หน้า 4 อ้างถึงใน สุดาพันธ์ จุลเอียด, 2552, 
หน้า 69) จากสาเหตุดังกล่าวซึ่งได้สะท้อนถึงแนวคิด
ในการจัดสภาพการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมี
ความสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุด  

วิชาพระพุทธศาสนา เป็นสาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นับว่าเป็นวิชาที่มี
ความส าคัญในการส่งเสริม ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และน าไปสู่การปฏิบัติตนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทั้งนี้เนื้อหาสาระพระพุทธศาสนา ยังเป็น
พื้นฐานที่ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานของ
การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย 

การเรียนรู้เทคนิคเพื่อนคู่คิดนั้น มีแนวคิด
ของการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ โดยมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามล าดับ Think Pair Share นั้นจึงเป็นเป็นอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อ

ฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็น  
ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบเพื่อนคู่คิด มีแนวคิดว่าความรู้อยู่ที่ผู้เรียน ช่วยให้
นักเรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่
กระตุ้นการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการคิด การพูด การฟัง 
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เพิ่มทักษะการท างาน
เป็นกลุ่ม ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สามารถ
น าไปสอนได้ทุกสาระวิชา น าไปใช้สอนคละช้ันได้ด้วย
ในสาระที่เรียนร่วมกันได้ (www.collectadd.com) 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน า
เทคนิคเพื่อนคู่คิด เพื่อกระตุ้นความสนใจที่เกิดจาก 
ตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จาก      
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น  โดยนักเรียนมี
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานร่วมกันที่จะน ามาสู่
การสรุปความรู้ใหม่ มีการสะท้อนผลการเรียนรู้จาก
งานที่มีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก จะเป็นวิธีการ
หนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ เรียนได้ เกิดความรู้ 
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะ และการแสดงออกที่
เหมาะสมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา

พระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด  
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและมีกระบวนการ ดังน้ี 

1.  ศึ ก ษ า เ นื้ อ ห า บ ท เ รี ย น ร า ย วิ ช า
พระพุทธศาสนา เรื่องชาวพุทธตัวอย่าง ชาดก 

2.  วิเคราะห์ ก าหนดหัวเรื่อง วัตถุประสงค์
ทั่วไป วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา 

3.  ออกแบบกิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 
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4.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

5.  แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1)  แบบบันทึก และประเมินกิจกรรม มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้  
2)  แบบฝึกปฏิบัติ, ใบงาน  

 

กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน

ระดั บ ช้ั นประถมศึ กษาปี ที่  5  ภ าค เ รี ย นที่  1                   
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 
อ า เภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จ านวน 31 คน             
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1)  ขั้น เตรี ยมการ  โดยการวางแผน 

ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

2)  ขั้นด าเนินการ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจาก  

2.1)  การจัดกิจกรรม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมร่วมกับผลงานนักเรียน 

2.2)  การเก็บข้อมูล โดยใช้ใบงาน  
ภาระงาน และ  

3)  ขั้นทบทวน ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมลู 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยวิธีทางสถิติ ดังนี้ 
1)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) การ

หาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) น ามาแปลผลข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content 
analysis) จากแบบบันทึก ประเมินผล ประมวลผล
ตามเนื้อหาและจ าแนกหมวดหมู่ พร้อมน าเสนอข้อมูล
พรรณนาเชงิวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา 

โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนและ
ผู้สอน ได้จัดกิจกรรม มีกระบวนการในการเรียนรู้ 
และประสบการณ์การเรียนรู้ ดังน้ี 

Think ขั้นตอนกระตุ้นความคิด ในขั้นนี้ครู
ตั้งประเด็นค าถาม เพื่อกระตุ้นความคิดเรื่องชาวพุทธ
ตัวอย่าง และชาดก โดยให้นักเรียนให้สะท้อนความคิด 
ความรู้  เพื่อน าไปสู่การประสานความคิดร่วมกัน            
ทั้งช้ันเรียน 

Pair ขั้นการจับคู่ ในขั้นนี้ครูให้อิสระในการ
จับคู่ เพื่อศึกษา จากนั้นให้นักเรียนก าหนดหมายเลข 
1- 2 เพื่อแบ่งหน้าที่กันศึกษา จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายแลกเปลี่ยนบทเรียน ความรู้ และความ
คิดเห็นต่อเนื้อหาสาระชาวพุทธตัวอย่าง และชาดก 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อช่วยในการสรุป
สาระในการเรียนรู้ ซึ่งในขั้นนี้ครูสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ของขั้น Pair ดังนี ้

1) ขั้นตอนการน าเข้าสู่บทเรียน 
2) ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียน จาก

แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และใบความรู้ โดยเรื่อง
ชาวพุทธตัวอย่าง 

-  เพื่อนหมายเลข 1 ศึกษาชาวพุทธ
ตัวอย่าง: สมเด็จพระสังฆราช (สา)  

-  เพื่อนหมายเลข 2 ศึกษาชาวพุทธ
ตัวอย่าง: อาจารย์เสถียร  โพธินันทะ เรื่องชาดก  

-  เพื่อนสนิทคนที่ 1 ศึกษาใบความรู้ที่ 
1 ชาดกเรื่อง จูฬเสฏฐิชาดก (เศรษฐีหนู) 

-  เพื่อนสนิทคนท่ี 2 ศึกษาใบความรู้ที่ 
2 ชาดกเรื่อง วัณณาโรหชาดก (สุนัขจิ้งจอกจอมยุยง) 
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ทั้งนี้ในขั้นตอนนี้ ครูได้ออกแบบสื่อใน
การสรุปด้วยการท าบันทึกเรื่องที่ศึกษา เป็นภาพที่
สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา เช่น ภาพราชสีห์ ภาพหนู            
ภาพดอกบัว 

 
 3) ขั้นตอนการทดสอบความส าเร็จในการ
เรียนรู้ ในขั้นนี้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังจากเรียนรู้ 
 4) ขั้นตอนการประเมินผลความส าเร็จ
ทางการเรียนของนักเรียน ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนท า
หน้าท่ีประเมินด้วยวิธีการสังเกตจากการเล่าเรื่อง  
 Share ขั้นตอนแห่งการแบ่งปัน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งช้ันเรียน เพื่อน าไปสู่การ
สรุป การเสนอแนะในเรื่องที่เรียนรู้  

จากการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิด จ านวน 2 เรื่อง คือ ชาวพุทธ
ตัวอย่างและชาดก ผู้วิจัยได้ท าการประเมินผลการ
เรียนรู้จากสมุดบันทึกและใบงานและจากการประเมิน
การเล่าเรืองและตอบค าถาม พบว่า เรื่องชาวพุทธ
ตัวอย่าง จากการประเมินสมุดบันทึก และใบงาน 
พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.54 และระดับ ดี 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.45  

จากการประเมินการเล่าเรื่อง และตอบ
ค าถาม พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ ในระดับ ดีมาก 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 และระดับ ดี 
จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เนื่องจากนักเรียน
ยังไม่กล้าแสดงออกเพราะเป็นครั้งแรก นักเรียนเกิด
ความตื่นเต้น 

เรื่องชาดก จากการประเมินสมุดบันทึก 
และใบงาน พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และระดับ ดี 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.22 

จากการประเมินการเล่าเรื่อง และตอบ
ค าถาม พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ ในระดับ ดีมาก 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และระดับ ดี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22  
 

ผลการวิจัย 
การจัดกิจกรรมรายวิชาพระพุทธศาสนา 

โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ผู้ เ รียนและผู้สอน ได้
ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  Think ขั้นตอน
กระตุ้นความคิด Pair ขั้นการจับคู่  Share ขั้นตอน
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แห่งการแบ่งปัน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ชาวพุทธตัวอย่าง จากการประเมินสมุดบันทึก และใบ
งาน พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.54 และระดับ ดี 2 คน                       
คิดเป็นร้อยละ.6.45  

จากการประเมินการเล่าเรื่อง และตอบ
ค าถาม พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ ในระดับ ดีมาก 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 และระดับ ดี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เนื่องจากนักเรียน
ยังไม่กล้าแสดงออกเพราะเป็นครั้งแรก นักเรียนเกิด
ความตื่นเต้น 

เรื่องชาดก จากการประเมินสมุดบันทึก 
และใบงาน พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และระดับ ดี 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.22 

จากการประเมินการเล่าเรื่อง และตอบ
ค าถาม พบว่า ระดับคุณภาพ อยู่ ในระดับ ดีมาก 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และระดับ ดี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี ้
1)  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

พระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า 
ครูผู้สอนและผู้เรียนมีกระบวนการในการจัดการ
เรียนรู้ Think ขั้นตอนกระตุ้นความคิด Pair ขั้นการ
จับคู่  Share ขั้นตอนแห่งการแบ่งปัน โดยนักเรียนท า
ความเข้าใจในเนื้อหาด้วยต้นเองตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล จากนั้นท ากิจกรรมร่วมกันกับคู่ของ
ตน ท าให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และพัฒนา
ตนเอง เป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียน 
ตลอดจนท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ มลวิภา  เมืองพระฝาง และคณะ 
(2559) ที่ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนมีสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียน ท าความเข้าใจ ใน
เนื้อหาด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
เมื่อเข้าใจในเนื้อหาแล้วมาท ากิจกรรมร่วมกันของ
บทเรียน ร่วมกับคู่ของตน ท าให้นักเรียนมีโอกาส 
แสดงความคิดเห็นร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง ซึ่งท าให้นักเรียนตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชาว
พุทธตัวอย่าง จากการประเมินสมุดบันทึก และใบงาน 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับดีมาก และ
จากการประเมินการเล่าเรื่อง และตอบค าถาม พบว่า  
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับคุณภาพ ระดับดีมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับส าราญ  ไผ่นวล (2556) ที่ท าการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีสอน 
วิชาส านักงานเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อพิจารณา
จากเกรดของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับเกรดของ
นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานี้มาแล้วด้วยวิธีการเรียนการ
สอนแบบปกติ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกรดของ
วิชานี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 85.71 และนักศึกษาได้เกิด
เท่าเดิมเพียงร้อยละ 14.29 เท่านั้น ทั้งนี้ไม่มีนักศึกษา
คนใดเคยที่เกรดของวิชานี้ลดลง จึงแสดงให้เห็นว่า
วิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิดท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
1)  ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับ

ใช้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะ 
ความสามารถด้านต่างๆ 

2)  ควรใช้และพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการส่ งเสริม  พัฒนา และเป็นวิธีการที่สร้ าง
บรรยากาศในช้ันเรียนอย่างเหมาะสมต่อไป 

3)  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการ
จั ดการ เ รี ยนรู้ แบบเพื่ อนคู่ คิ ด  โดยการศึกษา
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เปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่ มควบคุมส่งเสริม 
พัฒนา และเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ที่ต้องจัดการเรียนรู้ และประยุกต์
การประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
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ผลการสอนการใช้อ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความเข้าใจ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
The Effect of Teaching Reading by Using SQ5R Method With Graphic 
Organizer on English Reading Comprehension and Attitude toward 

Learning English of Mattayomsuksa 2 Students 
 

                                                                                                                      ดนุสรณ์ คอนดี

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิก 2) ศึกษา
เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการสอนอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผัง
กราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนพระบางวิทยา จ านวน 132 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 2) แบบวัดความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.94 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ที่ระหว่าง 0.14–1.34 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ คือ 0.65 
โดยใช้สูตรของชรอค และคอสแคร์ลี่ (Shrock and Coscarelli)  3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าระดับ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.73  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการไดร้ับการสอนอ่านแบบ

เอส คิว ไฟว์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับดี 

 
ค าส าคัญ: ความเข้าใจในการอ่าน, วิธีอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์, ผังกราฟิก           
 
 
 
 
 
 
 

 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ABSTRACT 
The purpose of the research was 1) to compare English reading comprehension of 

English subject of Mattayomsuksa 2 students, Prabangwittaya School. 2) to study attitudes of 
English after learning of Mattayomsuksa 2/4 who were taught by SQ5R method with graphic 
organizer. The researcher collects information from students by SQ5R method with graphic 
organizer. The samples’ research consists of Mattayomsuksa 2 students of Prabangwittaya School, 
second semester of academic year 2018. The samples were selected by cluster random sampling 
and drew from 132 students to be an experiment group.   

The research instruments were based on the  1) The SQ5R with graphic organizer lesson 
plans 2) The English reading comprehension test has the difficulty level ranging from 0.26 -0.94 
and the reliability of the test is 0.65 by using the formula of Shrock and Coscarelli. 3) The 
measuring attitudes towards English with reliability of the questionnaire was 0.65. 

The result of research were as follows: 
1) The students had the level of English reading comprehension higher than before 

the intervention at .05 level of significant.  
2) The students had good attitudes towards English. 

 
Keywords: Reading Comprehension, SQ5R Method, Graphic Organizer  
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บทน า  
โลกปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารท าให้ต้อง

มีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 
ความคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ กับประเทศอื่นๆในโลกเพื่อ
น าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในฐานะที่
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเนื่องจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่บุคคลส่วนใหญ่ของโลกใช้ในการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้จึง
ส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ บ ริ บ ท ต่ า ง ๆ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าวของภาษาอังกฤษจึงก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีต้องเรียนตลอด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในสาระ
ภาษาเพื่อการสื่อสารมุ่งหวังให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอ
ข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
เหมาะสม 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านมา
ของผู้วิจัยพบว่าปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียนใน
ปัจจุบัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิในด้านความเข้าใจในการ
อ่านค่อนข้างต่ าทั้งนี้เนื่องมาจากผู้เรียนขาดแรงจูงใจ
ที่ดีในช้ันเรียน และการที่ผู้เรียนส่วนมากยังขาดความ
เข้าใจในการอ่านอยู่นั้นอาจเป็นเพราะยังขาดวิธีการ
หรือเทคนิคที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ผู้วิจัยหลายๆ 
ท่านพบว่ากลวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนอ่าน
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้เรียนแต่เนื่องจากผู้เรียนในปัจจุบันยังขาด
ความเข้าใจในการอ่านครูจึงต้องเตรียมและออกแบบ
ค้นคว้าหาวิธีการสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดีขึ้น สุมิตรา อังวัฒนกุล 

(2540) ได้กล่าวว่าวิธีการสอนของครูมีผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู
ควรจะสอนกลวิธีในการอ่านให้นักเรียนเพื่อช่วย
พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากผลการทดสอบแห่งชาติ
ปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งท าการทดสอบความรู้ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในรายวิชา 5 วิชาหลัก
ดังนี้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ พบว่าผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
เหล่านี้นักเรียนมีความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ 50 เปอร์เซ็นต์ 
และรายวิชาที่นักเรียนมีคะแนนน้อยที่สุดคือ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ (สมศ., 2557) ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้
ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ าส่วนหนึ่งนั้นมี
สาเหตุจากการที่ผู้ เรียนไม่สามารถอ่านและแปล
ความหมายเพื่อตอบค าถามในสิ่งที่โจทย์ถามได้  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงต้อง
ตระหนักถึงวิธีการสอนที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียน
เกิดความตระหนักรู้กระบวนการและวิธีต่างๆในการ
อ่านและความเข้าใจในการอ่านซึ่งนับเป็นทักษะที่
จ าเป็นในการแก้ปัญหาการเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นักวิชาการและนักภาษาศาสตร์
จ านวนมากได้ท าการค้นคว้ากลวิธีการอ่านอย่าง
หลากหลายเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนวิธีการสอน
แบบเดิม จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยที่ปรากฏ
ออกมาพบว่ากลวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้การอ่านมี
ประสิทธิภาพได้ คือ กลวิธีการอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ 
อาร์ ซึ่งเป็นกลวิธีการอ่านที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย 
ประเทศแคนาดาได้กล่าวถึงว่ามีประสิทธิภาพที่
สามารถแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของ
ผู้ เรียนได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของอลินดา  
อินทร์อยู่ (2553) ที่พบว่า ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยการใช้เอส คิว 
ไฟว์ อาร์ สูงกว่าก่อนเรียน 

เอส คิว ไฟว์ อาร์ เป็นกลวิธีการอ่านที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้รู้จักการอ่านอย่างรวดเร็ว เข้าใจและเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 1.ส ารวจ ผู้เรียนกวาดสายตาดูเรื่อง 
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เพื่อหาข้อมูลแบบรวมๆของสิ่งที่อ่าน 2. ตั้งค าถาม 
ผู้เรียนตั้งประเด็นค าถามที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพื่อให้ได้ใจความส าคัญของเรื่อง 3. อ่าน ผู้เรียนอ่าน
เรื่องเพื่อท าความเข้าใจ หาใจความส าคัญและหา
ค าตอบส าหรับค าถามที่ไต้ทั้งไว้ก่อนหน้า 4. ตอบ
ค าถาม ผู้เรียนทวนความรู้ที่ได้โดยพูดค าตอบและ
ประเด็นส าคัญของเรื่องโดยไม่ดูเนื้อเรื่อง 5. จดและ
บันทึก ผู้เรียนจัดเรียงค าถามและค าตอบให้สั้นลง ใน
รูปแบบค าหรือกลุ่มค าเพื่อการจ าที่ง่ายขึ้น 6. อ่านจ า 
ผู้เรียนพยายามจ าข้อมูล รายละเอียดของเนื้อหาที่
ส าคัญโดยไม่ดูสิ่งที่อ่าน ผู้เรียนสามารถใช้ค าพูดหรือ
ค าอื่นที่ผู้เรียนใช้แทนค าในสิ่งที่อ่านที่ผู้เรียนจดจ าได้
ง่าย จากนั้นผู้ เรียนสามารถกลับไปอ่านเรื่องที่
นักเรียนอ่านได้ ท าซ้ าไปซ้ าไปมาจนกว่านักเรียนจะ
จ าเนื้อหาที่ส าคัญได้ครบหรือมากที่สุด 7. ทบทวน 
ผู้เรียนทบทวนภาพรวมทั้งหมด ของสิ่งที่อ่านโดยใช้
ค าถามเพื่อเป็นตัวกระตุ้นในการเรียกข้อมูลย้อนหลัง 
และเพื่อให้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเอส 
คิว ไฟว์ อาร์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
จึงได้น าเทคนิคผังกราฟิกมาร่วมในขั้นที่ 5 คือ ขั้นจด
และบันทึกและขั้นที่ 6 อ่านจ าเนื่องจากผังกราฟิกจะ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนได้ง่ายขึ้น 
เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน ช่วยให้ผู้ เรียนจัดข้อมูล
เหล่านั้นให้เป็นระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้
เข้าใจได้ง่าย และประหยัดเวลา 

ผังกราฟิก คือ แบบของการสื่อสารเพื่อใช้
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ  
มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผัง
กราฟิกได้มาจากการน าข้อมูลดิบ หรือความรู้จาก
แหล่งต่างๆ มาท าการจัดกระท าข้อมูล  ในการจัด
กระท าข้อมูลต้องใช้ทักษะการคิด เช่น การสังเกต 
การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การ
เรียงล าดับ การใช้ตัวเลข เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
และการสรุป เป็นต้น จากนั้นจึงมีการเลือกแบบผัง
กราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูลที่จัดกระท าแล้วตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้น าเสนอต้องการ ผัง
กราฟิกสามารถช่วยผู้เรียนได้โดย 1. ช่วยพัฒนาการ
คิดระดับสูง 2. ช่วยการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล เข้าใจกระบวนการ 
ความจ าที่ คงทน 3.  ช่วยให้พัฒนาการคิดการ
ประยุกต์และการแก้ปัญหาต่อไปได้ เป็นอย่างดี  
(พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2548, 
หน้า244)   

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการใช้ เอส คิว ไฟว์ อาร์
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระบางวิทยา อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัย
คาดว่ามีความสามารถที่เหมาะกับการใช้กลวิธีการ
อ่านนี ้
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์

ของการวิจัยเพื่อ  
1. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เอส คิว 
ไฟว์ อาร์ ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์ 
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้  

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาและระยะเวลา  
1.1  เนื้อหา 

เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาที่
ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูดรสถานศึกษา
โรงเรียนพระบางวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ตลอดจนการวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้และมาดรฐานการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก
เนื้อหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ข้อความ ข่าว 
ประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ  

1.2  ระยะเวลา  
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาด าเนินการ

ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา
ในการทดลอง 6 สัปดาห์ๆละ 2 ช่ัวโมง รวม 12 
ช่ัวโมง  
2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย 
2.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนพระบางวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 132 คน    

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จ านวน 33 คน ที่เรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
3.  ขอบเขตด้านตัวแปร  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้  
3.1  ตัวแปรอิสระ คือ การสอนอ่านแบบ 

SQ5R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 
3.2  ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร ได้แก่   

3.2.1 ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ   

3.2.2  เจตคตติ่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  การสอนอ่านแบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์

ร่ วมกับผังกราฟิก  หมายถึง การสอนอ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ัน ม.2 โดยการน ากระบวนการอ่าน
แบบ SQ5R ไปใช้ ในการอ่านโดยใช้ผั งกราฟิก
ประกอบกับการสอนอ่าน ซึ่งมี 7 ข้ันตอนดังนี้  

1) ขั้นส ารวจ (Survey) หมายถึง 
การให้ผู้ เรียนส ารวจเรื่องหรือบทอ่านเพื่อให้เห็น
ภาพรวมกว้างๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพื่อดูขอบเขตของ
เนื้อหาอย่างคร่าวๆ  

2) ขั้ น ตั้ ง ค า ถ า ม  ( Question) 
หมายถึง การตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ค าถามจะช่วยให้
ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   

3)   ขั้นการอ่าน (Read) หมายถึง 
การอ่านข้อความในเรื่องหรือบทอ่านนั้นๆ อย่าง
ละเอียดและในระหว่างนั้นผู้อ่านก็ค้นหาค าตอบ
ส าหรับค าถามที่ตั้งไว้ 

4)  ขั้นจดบันทึกข้อมูล (Record) 
หมายถึง การให้ผู้อ่านจดบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยมุ่ง
จดบันทึกในส่วนท่ีส าคัญและสิ่งที่จ าเปน็ซึ่งในขั้นตอน
นี้ผู้วิจัยให้ผู้อ่านจดบันทึกโดยใช้ผังกราฟิกแบบผัง
แมงมุม (A Spider Map)  

5)   ขั้นสรุปใจความส าคัญ (Recite) 
หมายถึง การให้ผู้เรียนอ่านเรื่องหรือบทอ่านนั้นซ้ าอีก
ครั้งและสรุปใจความส าคัญโดยใช้ภาษา ถ้อยค าของ
ตนเองโดยผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกแบบผัง
มโนทัศน์ (Concept Map) ในการเขียนสรุปใจความ
ส าคัญจากการอ่านเรื่องหรือบทอ่าน  

6)  ขั้นทบทวน (Review) หมายถึง 
การอ่านทบทวนหัวข้อหรือประเด็นส าคัญหลังจากที่
ผู้เรียนอ่านจบแล้ว   

7) ขั้ น วิ เ ค ร า ะ ห์ ห รื อ วิ จ า ร ณ์ 
(Reflect) หมายถึง การให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์
เรื่องหรือบทอ่านที่ได้อ่าน แล้วแสดงความคิดเห็นว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตามที่ได้อ่าน 

2.  ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
หมายถึง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษใน
ระดับแปลความ ตีความ และสรุปความเพื่อประเมิน
ข้อความหรือเนื้อเรื่องที่อ่านได้โดยวัดจากแบบวัด
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  

3.  เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
หมายถึง ความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียนที่
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แสดงออกต่อวิชา ภาษาอังกฤษทั้งในแง่บวกหรือแง่
ลบที่ได้รับจากการสอนอ่านแบบ SQ5R  ซึ่งวัดจาก
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่  
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบวัดลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับโดยวัดในด้านความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์ และความ
พึงพอใจต่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้  
1. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนวิชา

ภาษาอังกฤษและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสอน
ภาษาอังกฤษในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ  

2. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
อ่านโดยใช้วิธีอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผัง
กราฟิกในวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาภาษาไทย เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง

เบื้องต้น (Pre-experimental research) โดยใช้
แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่ม สอบก่อน -สอบหลัง 
(One – group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับการสอนแบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์ ร่วมกับ              
ผังกราฟิก    
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพระ
บางวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 นครสวรรค์   

กลุ่ มตั วอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จ านวน 33 คน ที่
เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาลักษณะเบื้องต้นของประชากร
แล้วจ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยโดยที่เน้น
ความแตกต่างภายในกลุ่มแต่มีความคล้ายคลึงกัน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 

1.2 กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มโดยการจับฉลาก
ที่ระบุชื่อกลุ่มตัวอย่างแล้วระบุจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้   

1. แผนการสอนอ่านแบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์ 
ร่วมกับผังกราฟิก  

2. แ บ บ วั ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษ  

3. แ บ บ วั ด เ จ ต ค ติ ต่ อ ก า ร เ รี ย น วิ ช า
ภาษาอังกฤษ  

รายละเอียดการพัฒนาเครื่องมือวิจัยแต่ละ
ฉบับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แผนการสอนอ่านแบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์ 
ร่วมกับผังกราฟิก  

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  หลักการ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบ SQ5R ร่วมกับผังกราฟิก 

1.2 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพระบางวิทยาเพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวช้ีวัด เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อ
ก าหนดรูปแบบของการประเมินผลความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ  
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1.5 เ ขี ย น แ ผ น ก า ร ส อน อ่ า น ต า ม
องค์ประกอบของของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้, มาตรฐานการเรียนรู้, 
สาระส าคัญการเรียนรู้, จุดประสงค์การเรียนรู้ , 
เนื้อหาทางภาษา, กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีอ่าน
แบบ เอส คิว ไฟว์ อาร์, สื่อ/แหล่งเรียนรู้, การวัด
ประเมินผลและบันทึกหลังสอน  

1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสอดคล้องของเนื้อหาแล้วน ามา
ปรับปรุง แก้ไข 

1.7 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.85 และค่าเฉลี่ยรวม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.26  

2. แ บ บ วั ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษ  

2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ การ
ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก
หนังสือ ต าราและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจใน
การอ่าน 

2.2 ก าหนดสัดส่วนของแบบวัดความ
เข้ า ใจ ในการอ่ านภาษาอั งกฤษตามน้ าหนั ก
ความส าคัญของวัตถุประสงค์และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

2.3 สร้างแบบวัดความเข้าใจในการอ่าน
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจดุประสงค์การเรยีนรู้ 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 42 ข้อ ใช้จริง 30 ข้อ เพื่อวัดความ
เข้าใจในการอ่านด้านการแปลความ การตีความและ

การสรุปความ 
2.4 หาคุณภาพของแบบวัดความเข้าใจ

ในการอ่านโดยผู้วิจัยพบว่าพบว่าแบบวัดความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 42 ข้อ มีค่าความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.26 -0.94 ซึ่งถือว่าเหมาะสมครบ
ตามจุดประสงค์ จากจ านวน 42 ข้อ คัดเลือกไว้ใช้
จ านวน 30 ข้อ ส าหรับทดลองใช้ต่อไป 

2.5 น าแบบวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ คัดเลือกไว้จ านวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนพระบาง
วิทยา จ านวน 31 คนที่เป็นกลุ่มเดิมอีกครั้ง โดยเว้น
ระยะห่าง 2 สัปดาห์ เพื่อท าการทดลองครั้งที่ 2 น า
คะแนนที่ได้จากการทดลองมาหาค่าความเที่ยงของ
แบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.65 

2.6 จัดท าแบบวัดความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ทดลอง
ก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/4 โรงเรียนพระบางวิทยา ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 33 คน 
ที่ได้รับการสอนอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผัง
กราฟิก 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t-test) 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจใน

การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ก่อนและหลังได้รับการสอนอ่านโดยวิธีอ่านแบบ
เอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิก 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความเข้าใจ          

การอ่ านภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ยน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับ
การสอนอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับ
ผังกราฟิก  

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
นักเรียน  ̅   S.D. t 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

33 
33 

12.42 
16.64 

2.02 
1.43 

3.09 
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จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( ̅ = 16.64) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( ̅ = 12.42) เมื่อทดสอบ
ด้วยค่าสถิติทดสอบที พบว่าได้ค่าที 3.09 มีค่า
มากกว่าที่ได้จากการเปิดตาราง (t32, .05) = 1.6939) 
แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยวิธีอ่านแบบ
เอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิกมีความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่  2  ผลการศึ กษา เจตคติต่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการสอนอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผัง
กราฟิก 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการ
สอนอ่านแบบเอส คิว ไฟว์  อาร์
ร่วมกับผังกราฟิก 

 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
นักเรียน  ̅ S.D. t df 

หลังเรียน 33 73.79 2.56 3.72 32 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสถิติทดสอบทีมีค่า
เท่ากับ 3.72 มีค่ามากกว่าที่ได้จากการเปิดตาราง 
(t32, .05) = 1.6939) แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
อ่านโดยวิธีอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผัง
กราฟิกมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียน ( ̅ = 
73.79) สูงขึ้นกว่ากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการสอนอ่านโดยวิธีอ่านแบบ เอส คิว 

ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิกท่ีมีต่อความเข้าใจการอ่าน
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อภิปรายผลได้ดังนี้  

1. ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังได้รับการสอนอ่านโดยวิธีอ่านแบบเอส 
คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิก มีผลคะแนนความ

เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิธีอ่าน
แบบเอส คิว ไฟว์ อาร์มีขั้นตอนการอ่านที่เป็นระบบ
ชัดเจน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีบทบาทในการ
ช่วยให้กระตุ้น และสนับสนุนนักเรียนได้ฝึกคิด ลงมือ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นท่ี 1 ขั้น
ส ารวจ (Survey) นักเรียนกวาดสายตาส ารวจบท
อ่านอย่างกว้างๆ ตั้งแต่ช่ือเรื่อง หัวข้อย่อย เนื้อหา
รวมถึงบทสรุปก่อนแทนที่จะแปลค าศัพท์ ขั้นที่ 2  
ขั้นตั้งค าถาม (Question) ในขั้นนี้จะช่วยให้นักเรียน
มีประสิทธิภาพในการอ่านเพิ่มมากขึ้น นักเรียนจะได้
ฝึกการตั้งค าถามจากบทอ่านได้ด้วยตนเองจากการ
ท าใบงาน และนักเรียนหาค าตอบจากเนื้อเรื่องตาม
ค าถามที่ตั้งจากเนื้อเรื่อง โดยก่อนที่จะตั้งค าถามเอง
ได้นั้นนักเรียนก็ต้องอ่านซ้ าหลายๆ รอบเพื่อหา
ประเด็นมาตั้งค าถามที่สอดคลอ้งกับบทอ่าน และจาก
การอ่านซ้ าหลายๆ รอบจะท าให้นักเรียนหาค าตอบ
ตามค าถามที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ต่อมาในข้ันท่ี 3 ขั้นอ่าน (Read) เป็นขั้น
ของการอ่านเพื่อจับใจความและประเด็นที่ส าคัญ 
การอ่านในขั้นที่ 4 ขั้นบันทึก (Record) ในขั้นนี้
นักเรียนจะจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการอ่านซึ่ง
ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องจดบันทึกในรูปแบบผังแมงมุม 
(Spider Map) เพื่อให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลจาก
การอ่านอย่างเป็นระบบ เมื่อนักเรียนอ่านสิ่งที่ตนเอง
ได้จดบันทึกจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ตนเองจดบันทึกได้
อย่างชัดเจน ในขั้นที่  5 ขั้นอธิบายหรือบรรยาย 
(Recite) เป็นการเขียนอธิบายใจความส าคัญด้วย
ภาษาของตนเองซึ่งในขั้นนี้นักเรียนจะต้องเขียน
อธิบายในรูปแบบผังมโนทัศน์ (Concept Map) 
เพื่อให้ข้อมูลที่น ามาบรรยายมีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายมากยิ่งขึ้น ต่อมาขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อน (Reflect) 
ในขั้นนี้นักเรียนจะใช้การเช่ือมโยงความคิดจากบท
อ่านกับความรู้เดิมเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ บทอ่านที่ได้
อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่นักเรียนมี
ความคิด เห็นสอดคล้อง หรือความคิด เห็นไม่
สอดคล้องโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของอุษาวดี ชูกลิ่นหอมและสมพร ร่วมสุข  
( 2562, 3 0 3 )  ซึ่ ง ท า วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ ก า ร พัฒ น า
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบ SQ5R” พบว่าความสามารถด้าน
การอ่ านอย่ างมี วิ จ ารณญาณของนัก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจากการที่กล่าว
มาแสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ 
อาร์ร่วมกับผังกราฟิก ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การสอนอ่านโดยวิธีอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์
ร่วมกับผังกราฟิกมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าวิธีอ่านแบบเอส คิว 
ไฟว์ อาร์ เป็นรูปแบบการสอนอ่านที่แปลกใหม่
ส าหรับนักเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการ
อ่านแบบอ่านไปเรื่อยๆ อ่านแบบผ่านๆ ตา แต่วิธี
อ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ เป็นวิธีอ่านที่เป็นขั้นตอน 
มีระบบซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
อ่าน นอกจากนี้ขั้นตอนการอ่านแต่ละขั้นนักเรียนได้
ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท าให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนอ่าน สนุกกับการเรียน
และไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
อุษาวดี ชูกลิ่นหอมและสมพร ร่วมสุข  (2562: 315) 
กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านแบบ เอส คิว 
ไฟว์ อาร์ ว่าท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ
และได้รับความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในบทเรียน 
จากท่ีกล่าวมานี้แสดงว่าการสอนอ่านโดยวิธีอ่านแบบ
เอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิก ช่วยสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1  การจัดการเรียนโดยวิธีอ่านแบบ
เอส คิว ไฟว์ อาร์มีการสอนอยู่ 7 ขั้นตอน ครูผู้สอน
ควรศึกษาขั้นตอนการอ่านแต่ละขั้นให้เข้าใจอย่าง
ละเอียดก่อนที่จะน าไปใช้กับนักเรียน 

1.2  การเลือกเนื้อหาที่จะน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม
กับวัยของนักเรียน มีความน่าสนใจและทันสมัย 

1.3  ก า ร เ ลื อ ก ผั ง ก ร า ฟิ ก ม า
ประกอบการสอนอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ควร
เลือกผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับขั้นตอนการอ่าน  

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
2.1  ควรมีการท าวิจัยการสอนอ่าน

โดยวิธีอ่านแบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ร่วมกับผังกราฟิกที่
มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
เรียนอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนในระดับช้ันอื่นได้รับการ
พัฒนาการอ่านด้วยเช่นกัน 

2.2   ควรมีการท าวิจัยการสอนอ่าน
แบบเอส คิว ไฟว์ อาร์ที่มีผลต่อความสามารถในด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติม 
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การพัฒนาด้านทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป 
ของเด็กโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว จังหวัดชัยภูมิ 

The social development for Early Childhood students by Organizing High Scope 
Approach of Ban Khai Muen Pao Kindergarten School at Chaiyaphum Province 

 
นุชจรีย์ ม่วงอยู่1 

 

บทคัดย่อ  
  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทักษะทางสังคม 
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉลี่ยรวมและแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมมือและการแบ่งปัน ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบไฮสโคป ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็น
นักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลบ้าน
ค่ายหมื่นแผ้ว ต าบลบ้านค่าย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาท ี
รวม 24 ครั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปส าหรับเด็กปฐมวัยด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป และแบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ t - test for Dependent Samples 

ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยก่อน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวไฮสโคป มีพัฒนาการด้าน
สังคมโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสถิติระดับ .01 เมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฒันาการด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือ และด้านการแบ่งปัน พบว่าระดับคะแนนพัฒนาการด้านสังคมทั้ง2
ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
 
ค าส าคัญ : พัฒนาการด้านสังคม ไฮสโคป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               . 
1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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ABSTRACT 

 The objectives of this research is to study the level and the change in the development 
of social for preschool children by using the total average and the average in each basis which 
are cooperation side and share side before and after the weekly experimental scientific learning 
activities. The sample group used in this research are boy and girl students aged between 3-4 
years old in Kindergarten 1 class of the second semester of academic year 2018 at Ban Khai 
Muen Pao Kindergarten School,Ban Khai Subdistrict, Mueang District, Chaiyaphum Province for a 
period of 8 weeks, 3 days a week, 30 minutes per day, a total of 24 times. The tools used in this 
research are the activity plan for High Scope Approach for preschool children by organizing the 
social development s and evaluating the assessment form of High Scope Approach by analyzed 
data using Mean Standard deviation and t-test for Dependent Samples 
 The results of research show that the total average scores of social development of 
early childhood before and after the activities was at high level with significantly difference at the 
level .01 it was found that level and changing scores of development of social were higher.  
 When analyzed the score of social development of early childhood by each factor: are 
cooperation side and share side it was found that before and after social development of these 2 
factors had increased. 
 
Keywords: social development / High Scope  
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บทน า 
การศึกษาปฐมวัยมีความหมายมากส าหรับคน

และสังคม เพราะการศึกษาท าให้คนตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงการด ารงชีพตน ดูแลตน สร้างตนและสังคมใน
แต่ละวัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส าหรับการศึกษา
ปฐมวัยมีจุดประสงค์เพื่อจัดการศึกษาเป็นบริการดูแล
และเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ 
พร้อมกันยังเป็นการให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
ปรับตัวเข้ากับสังคม เพื่อทักษะทางปัญญา การศึกษา
ปฐมวัยเน้นการดูแลและการศึกษา เป็นพันธกิจหลัก
ของวิชาชีพปฐมวัยและเป็นมิติทางการศึกษาปฐมวัยที่
ส าคัญ ทั้งนี้เพราะลูกค้าทางการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ที่
ยังเยาว์ต้องการการช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
และการเรียนรู้ แต่เด็กปฐมวัยแต่ละช่วงปีของอายุมี
ความแตกต่ างกันมาก เพราะเป็น ช่วงของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการท าให้ระดับของการดูแล
และการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กปฐมวัยแต่ละช่วงอายุมี
ความแตกต่างกันมาก เมื่อเข้าสู่วัยอนุบาลและเข้า
สถานศึกษาหรือโรงเรียนอนุบาล การจัดการศึกษา
ปฐมวัยจะเน้นมิติของการศึกษาส าหรับเด็กมากขึ้น 
เพราะเด็ก 3- 6 ขวบมีการพัฒนาและการเรียนรู้จึงเน้น
ไปที่การให้การศึกษา (กุลยา ตันติผลาชีวะ, หน้า 
2545, หน้า 6) และการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย หรือการจัดการในโรงเรียนอนุบาลมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเสมอมา มีการค้นหาการ
เรียนรู้ของเด็กอย่างใกล้ชิดได้ข้อค้นพบ เด็กปฐมวัยมี
ศักยภาพและพลังในการเรียนรู้อย่างยิ่ ง การจัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลาย
เพื่อการเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้
เต็มตามศักยภาพของเด็กปฐมวัยแต่ละคน นวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัยจะให้ข้อมูลด้านแนวคิดและ
หลักการที่เป็นจุดเน้นในการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยจะ
ไม่มีก าหนดแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมที่
ตายตัวหรือเฉพาะเจาะจง ผู้ที่น านวัตกรรมใด ๆ ไปจัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยจะต้องมีความเช่ือ  

มีความรู้และความเข้าใจในการน าหลักการและ
แนวทาง ในนวั ต ก รรมนั้ นสู่ ก า ร ปฏิ บั ติ ก า ร จั ด
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
( สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, 25501, หน้า 29) 

เด็กคือผู้ได้เรียนรู้จากการลงมือกระท า โดยการ
เรียนรู้ที่ดีจากการได้ท าในสิ่งที่ตัวเองเลือกตัดสินใจ 
และสนใจ โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้เด็กในการได้เรียนรู้สิ่งนั้น (สุกัลยา สุเฌอ และเชวง
ศักดิ์ ซ้อนบุญ, 2550, หน้า 344) และโปรแกรมไฮสโค
ปเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุมเล่นที่
หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรมที่ เหมาะสมกับ
พัฒนาการของ เด็ กและการแก้ ไ ขปั ญหาอย่ า ง
กระตือรือร้นหลักการที่ส าคัญของไฮสโคประดับ
ปฐมวัยคือ การเรียนรู้แบบลงมือกระท า ซึ่งถือว่าเป็น
การการส าคัญในการพัฒนาเด็ก การเรียนรู้แบบลงมือ
กระท าจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในโปรแกรมที่
พัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ การเรียนรู้
แบบลงมือกระท า หมายถึงการเรียนรู้ที่เด็กได้กระท า
กับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด และ
เหตุการณ์จนกระทั่งสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (พัช
รี ผลโยธิน, 2550, หน้า 4) สอดคล้องกับ (กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ, 2545, หน้า 106 ) การสอนแบบไฮสโคปว่า
ด้วยการพัฒนาทางสติปัญญา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติตามความสนใจของเด็ก ตามศูนย์การ
เรียนรู้จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาตามวัย จัดไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เด็กจะได้รับ
การกระตุ้นจากครู ให้คิดน าอุปกรณ์ที่จัดไว้มาจัด
กระท าหรือเล่นด้วยการวางแผนการท างาน แล้ว
ด าเนินตามแผนไว้ตามล าดับพร้อมแก้ปัญหาและ
ทบทวนงาที่ท า 

ความหมายของพัฒนาการทางสั งคมว่ า 
หมายถึง พัฒนาการการเรียนรูทางสังคมจากความรูสึก
ผูกพัน ใกล้ชิด ภายในครอบครัวที่ต้องการพึ่งพาผู้อื่น
ไปสูการพึ่งพาตนเองและการปรับตัวเขกับผู้อื่น เด็ก
ระดับ ปฐมวัยจะสนใจเรียนรูสิ่งต่างๆ รอบตัวและเรียน
รูที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นครูควรให้เด็กมี 
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผู้อื่นมากขึ้น การ
ปลูกฝังลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมจะช่วย
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ให้เด็กสามารถปรับตัวให้เขกับผู้อื่นและเรียนรูบทบาท
ของตนเองในสังคมได ดียิ่ งขึ้น ดังนั้นการ พัฒนา
สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิงส าคัญ
ที่ควรไดรับการส่งเสริม (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ
2545, หน้า 101) พฤติกรรมทางสังคมด้านบวกจะ 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เมื่อเด็กได้กระท าไปแล้ว 
ส่งผลสร้างความพอใจและเป็นท่ีนิยมชมชอบของ ผู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการสร้างคุณค่าในตัวเอง การที่เด็ก
มีความสัมพันธ์อันดีจะช่วยให้เด็กเป็นที่รัก ของเพื่อนๆ 
เกิดความมั่นใจในตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปรารถนาที่จะ มีความสัมพันธ์
กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น พฤติกรรมทางสังคม อาจเป็นลักษณะ
ของการแสดงออกต่อผู้อื่นด้วย และการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันละกัน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่างๆ อันจะน าไปสู่ซึ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 
รู้จักการแบ่งปันและการให้ตลอดจนการเสียสละ 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ตามล าดับการพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมที่แสดงต่อผู้อื่น เด็กจึงเรียนรู้ที่จะ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น มากขึ้นทั้งบุคคลภายใน
ครอบครัวและภายนอกครอบครัว ธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยมักยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะแสดงออกตาม
ความต้องการของตนเองซึ่งเสมือนยังไม่รู้จักควบคุม
อารมณ์ ยอมรับความ คิดเห็นของผู้อื่นและความรู้สึก
ของผู้อื่น การแสดงออกในระยะแรกอาจมีปัญหา
เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มมาก
ขึ้นและมีโอกาสที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น
รวมทั้งได้รับการ ปลูกฝังลักษณะที่ เหมาะสมตาม
กฎเกณฑ์ตามสังคม เด็กจะสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 
และเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ดีขึ้น การที่เด็กมี
พฤติกรรมทางด้านสังคมไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว 
ขาด ความรับผิดชอบ เอาแต่ใจตนเอง ฯลฯ จะท าให้
เด็กปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยากและอาจก่อให้เกิดปัญหา 
ความรุนแรงต่อไปในอนาคตได้ แต่ถ้าเด็กได้รับการ
อบรมปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ ของ
สังคม จะส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 
และเรียนรู้บทบาทขงตนเองเพื่อเป็นสมาชิกที่ดี ของ
สังคม การพัฒนาทางสังคมส าหรับเด็กวัยนี้ต้องฝึกให้
เกิดความไว้วางใจในผู้อื่นเมื่ออยู่ร่วมกัน ท างานและ

เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบในการท างาน
ต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นอย่างง่ายๆ ให้เด็ก เข้าใจข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ฝึกให้เด็กรู้จักอดทนรอคอยให้ถึง
โอกาสของตนหัดให้ เด็กรับฟังผู้อื่น ช่ืน ชมผู้อื่ น 
(เยาวพา เดชะคุปต์, 2554, หน้า 85) และพัฒนาการ
ด้านสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงความสามารถในด้าน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับบุคคลอื่น และ
การด ารงตนในสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ ชิด โดยสังคมและ
วัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวเด็กจะเป็นตัวก าหนดว่าเด็กควร
จะถูกเลี้ยงดูแลอบรมอย่างไร และลักษณะใดถือเป็น
ปกติ หรือเป็นลักษณะนิสัยที่พ่ึงประสงค์ของชุมชนหรือ
ครอบครัวนั้น (นิตยา คชภักดี, 2551, หน้า 381) 

ด้วยเหตุผล แนวคิด และหลักการที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการ
ด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่เช่ือมโยงกับการสอนแบบ
ไฮสโคปเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพัฒนาการทาง
สังคมของเด็กซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะช่วยครูและผู้ที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้น าการสอนแบบ
ไฮสโคปเพื่อมาส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ไปใช้ในการพัฒนาเด็ก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย

โดยรวมหลังการใช้กิจกรรมการสอนแบบไฮสโคป 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการสอนแบบไฮสโคป 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรยีนรูแ้บไฮสโคป

มีพัฒนาการด้านสังคมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบไฮสโคป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย
ชาย-หญิงอายุระหว่าง 3-4 ปีจ านวน 2 ห้องเรียน 
จ านวน 40 คน ที่ก าลังศึกษาในช้ันอนุบาลปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลบ้าน
ค่ายหมื่นแพ้ว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็ก
ปฐมวัยชาย-หญิงอายุ 3-4ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
อนุบาลปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
จ านวน 21 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 
2. ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
ไฮสโคป 

ตัวแปรตาม ได้แก่  พัฒนาการด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านคือ 1) ด้านความ
ร่วมมือ 2) ด้านการแบ่งปัน 
3. กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

การจัดกิจกรรมการสอนแบบไฮสโคปโดยการ
น าหลักการลงสู่การปฏิบัติได้หลายรูปแบบรูปแบบที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้น ามาจัดกรอบเป็นสาระการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมหรือวิธีชีวิตประจ าวัน เกิด
พัฒนาการไปตามองค์ประกอบส าคัญดังนี้  

    ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ไฮสโคป 

2.  แบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคม 
 
 

5. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ

ไฮสโคป 
1) ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์จาก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2) ศึกษาเอกสารต ารา ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบไฮสโคปเพื่อก าหนดเป็น
กรอบในการจัดท าแผนการจัดกิจรรมการเรียนรู้ 

3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบไฮสโคป โดยมีการพัฒนาทักษะความรู้ ที่
ครอบคลุมทักษะการคิด 2 ด้าน คือ ด้านความร่วมมือ 
และด้านการแบ่งปัน สร้างแผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1)  ขั้นน า 
3.2) ขั้นด าเนินกิจกรรม 
3.3) ขั้นสอน 
3.4) ขั้นประเมินผล 

4) ท าแผนการจัดประสบการณ์เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุง แก้ไข 

5) ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ และ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญโดยการจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 

6) น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ไฮสโคปไปทดลองใช้ กับเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 
15 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

 
แบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคมเด็กปฐมวัย 
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร หนังสือ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
2) สร้างแบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม

ของเด็กปฐมวัย ท้ัง 2 ด้าน  
3) ก าหนด เกณฑ์ ให้ คะแนนการสั ง เ กต

พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย เป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับคะแนน 3 บันทึกเมื่อเด็กแสดง

พัฒนาการด้านสังคมที่ปฏิบัติตนเอง 

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
แบบไฮสโคป 

การพัฒนา
ทางด้านสังคม 
ของเด็กปฐมวัย 
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ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อเด็กแสดง
พัฒนาการด้านสังคมโดยมีการแนะน าหรือเตือน 

ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อเด็กไม่แสดง
พัฒนาการด้านสังคม 

4) น าแบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อ
แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเห
มะสมของแบบสังเกตสรุปค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
พฤติกรรมบางข้อยังไม่ชัดเจน 

5) ปรับปรุงแบบประเมินและคู่มือด าเนินการ
ประเมินตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

6) น าแบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ไป
ทดลองใช้กับเด็กอนุบาลอายุ 3-4 ปี ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 15 คน 

7) น าแบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคม มาหา
ค่าความเชื่อมั่นแบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคมโดยใช้
สูตร coefficient ต้องฝึกให้เกิดความไว้วางใจในผู้อื่น
เมื่ออยู่ร่วมกัน ท างานและเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ
รับผิดชอบในการท างานต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นอย่างง่ายๆ 
ให้เด็ก เข้าใจข้อตกลง กฎเกณฑ์ต่างๆ ฝึกให้เด็กรู้จัก
อดทนรอคอยให้ถึงโอกาสของตนหัดให้เด็กรับฟังผู้อื่น 
ช่ืนชมผู้อื่น (เยาวพา เดชะคุปต์ .2554:85)  และ
พัฒนาการด้านสังคมเป็นการเลี่ยนแปลงความสามารถ
ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับบุคคล
อื่น และการ Alpha (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 
2521, หน้า 218) พบว่ามีความเชื่อมันเท่ากับ 0.85 

8) น าแบบประเมินที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้ว 
น าไปสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจั ยแบบทดลอง (Quasi-Experimental 
Research Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดย
อาศัยการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest 
Design) มาปรับให้เหมาะสมกับงานวิจัย (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 249) 
 

6. การด าเนินการทดลอง 
การทดลองครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 เป็นเวลา 8 สัปดาห์โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1.  สุ่มเด็กปฐมวัยมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน

ทั้งหมดห้องเรียน สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก กลุ่ม
ตัวอย่างก่อนการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

2.  ผู้วิจัยท าการประเมินโดยท าการประเมิน
และบันทึกคะแนนด้วยตนเองและโดยผู้ ช่วยวิจัย
จ านวน 1 คน ก่อนการทดลอง (Pretest) โดยท าการ
สังเกตพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ด้าน
การร่วมมือ และด้านการแบ่งปัน ในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ จ านวน 21 คน เป็นระยะเวลา 1 
สัปดาห์ตั้งแต่เวลา 09.30 -10.00 น.  

3.  ผู้วิจัยด าเนินทดลองกับเด็กที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ไฮสโคปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน  วันละ 30 นาที  ในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เวลา 09.30 - 10.00 น.  

4.  เมื่ อทดลองครบ 8 สัปดาห์แล้ ว  การ
ประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลอง (Posttest) โดยใช้แบประเมินพัฒนาการด้าน
สังคมของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบประเมินชุดเดียวกับที่
ใช้แบบประเมินก่อนการทดลอง 

5. น าข้อมูลที่ได้จากผลการใช้แบบประเมิน
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ไปท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบทักษะด้าน
สังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบไฮสโคป ซึ่งน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับ ดังน้ี  
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบประเมิน

พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป 
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พัฒนาการด้านสังคม
ของเด็กปฐมวัย 

  N x̄  SD 

ด้านการร่วมมือและ
ด้านการแบ่งปัน 

21 14.38 1.49 

รวม 21 14.38 1.49 
 

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พัฒนาการด้าน
สังคมของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดการเรียนแบบ
ไฮสโคปปรากฏว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ไฮสโคปของเด็กปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการด้านสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 14.38) คือ
บางครั้งเด็กไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองและยังไม่มีการแบ่งปันไม่ได้ และเมื่อพิจารณา
คะแนนพัฒนาการด้านสังคมรายด้าน พบว่าด้านการ
ร่วมมือ และด้านการแบ่งปันอยู่ในระดับปานกลางคือ
บางครั้งเด็กไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย
ตนเองและยังแบ่งปั้นไม่ได้ (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 14.38) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่า
เท่ากับ 1.49 ซึ่งมีการกระจายใกล้เคียงกัน  
 

ตารางที ่2  ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบประเมิน
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยหลัง
การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบไฮสโคป 

 

พัฒนาการด้านสังคม
ของเด็กปฐมวัย 

N x̄  SD 

ด้านการร่วมมือและ
ด้านการแบ่งปัน 21 17.14 0.92 

รวม 21 17.14 0.92 

ผลการวิเคราะห์ตาราง 2. พัฒนาการด้านสังคม
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปปรา
กฏว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปเด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการด้านสังคม อยู่ ในระดับสูง 
คือด้านการร่วมมือและด้านการแบ่งปันได้ด้วยตนเอง 
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.14) และเมื่อพิจารณาคะแนน
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยรายด้านพบว่า
ด้านการร่วมมือผลและด้านการแบ่งปัน ระดับสูง คือ

ด้านการร่วมมือและด้านการแบ่งปันได้แบ่งปัน 
ระดับสูง คือด้านการร่วมมือและด้านการแบ่งปันได้
ด้วยตนเอง (มีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 17.14)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบไฮสโคปมีค่าเท่ากับ 0.9 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบไฮส โคปมเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านสังคมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป และ
พัฒนาการด้านสังคมในแต่ละด้านของเด็กปฐมวัยหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปสูงกว่าก่อนการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ไฮสโคป สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

1. เด็กปฐมวัยที่มีระดับพัฒนาการด้านสังคม
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปมี
พัฒนาการด้านสังคมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป สามารถ
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการร่วมมือ
และการแบ่งปัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ไฮส โคป เป็ นกิ จกรรมที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็ นส าคั ญ 
กระบวนการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เป็น
กิจกรรมที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ลงมือกระท า และได้เรียนรู้จาก
การค้นพบ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ 
(2550,  หน้า 25) การสอนแบบแอคทีฟ เลิร์นนิ่ ง 
(Active Learning) ต้องมีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
ในการลงมื อปฏิบั ติ เ พื่ อการส า รวจค้ นหาและ
เคลื่อนไหวทางการคิดที่มีการคิดทบทวน คิดใคร่ครวญ
คิดวิเคราะห์และคิดเช่ือมโยง หรือมีโยนิโสมนัสสิการ 
สิ่งที่เรียนรู้พร้อมด้วยการน าเสนอ ความรู้ด้วยการ
พูดคุย ตอบค าถามเล่าให้เพื่อนฟังและครูฟัง และเขียน
ด้วยการวาดภาพศักยภาพในการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้
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และน าเสนอเป็นการถักทอกันประสานกันระหว่าง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่เด็กกอบได้
ด้วยมือหรือประสาทสัมผัสการรับรู้ของตนเองที่มาใช่
เป็นแค่การเรียนรู้ที่ผู้เรียนนั่งดูและนั่งฟังเท่านั้นซึ่ง
สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2545, หน้า 107) 
หลักการเรียนการสอนแบบไฮสโคปที่ส าคัญ คือการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก โดยขั้นตอนการวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน และการทบทวนงานโดยผ่านการ
กระท า เด็กจะเช่ือมโยงประสบการณ์ที่ได้รับเป็น
รูปธรรมด้วยการคิด สังเกต และไตร่ตรองอย่างมีระบบ 
ซึ่งในขณะเรียนเด็กจะเรียนรู้การแก้ปัญหา จากการลง
มือกระท าอย่างมีแผน มีล าดับ ด้วยการสัมผัสจัด
กระท าด้วยมือตนเอง ซึ้งเป็นการสร้างพื้นฐานของการ
อยากเรียนเป็นเบื้องต้น และสอคล้องกับวลันดา ศรีตุลา  
(2560, หน้า 94) จะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคปจะต้องอาศัย
หลักการที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญและให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยให้โอกาสเด็กได้เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสนใจ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบไฮสโคปให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ 
ทางด้านอื่นๆ ของ วศินี อิสรเสนา ณ. อยุธยา (2546: 
82) จาการได้รับประสบการณ์สอนแบบไฮสโคปโดย 
พบว่านักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองในการท า
กิจกรรม การเลือกกิจกรรม วางแผนให้เพื่อนฟังและ
การพูดถึงผลงานของตนเองนักเรียนทุกคนกล้า
แสดงออกมากขึ้น เด็กรู้จักเวลาในการนั่งท างานกลุ่ม 
รู้จักการรอคอยเพื่อนในการเลือกกิจกรรม รู้จักเก็บของ
เข้าที่ รู้จักเวลาในการนั่งคอยเพื่อนในขณะที่เพื่อนยัง
เก็บของไม่เสร็จ เห็นได้ชัดว่าเด็กมีวินัยดีขึ้น มีระเบียบ 
และรู้จักเวลามากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 

2.  พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย การ
เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เด็กในวัยนี้เป็นวัยของการออกสู่สังคม
ภายนอก เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่
เพิ่งรู้จัก พฤติกรรมทางสังคมของเด็กอาจจะยังมีปัญหา
อยู่เช่นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรหรือไม่
สามารถท าตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีนัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เด็กจะค่อยๆเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่สุด สโตน
และเซิร์ต พบว่า เด็กจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับครูหรือ

เพื่อนในรงเรียนได้ดีเมื่ออายุ4ขวบหลังจากนั้นจะค่อยๆ
ดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
หรือบุคคลอื่นๆ (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2555, 
หน้ า  88)  สอดคล้องกับทฤษฏีการเรี ยนรู้ สั งคม
ของอัลเบิร์ต แบนดูรา ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมเน้น
มากใน3ประเด็น ประเด็นแรกคือระดับของตัวจูงใจ 
ประเด็นที่สองคือความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้
จากผลกรรม การเรียนรู้จากการสังเกต และการเรียนรู้
จากการบอกเล่า ประเด็นที่สามคือการเสริมแรง
ภายนอกและภายใน เด็กเรียนรู้ว่าการท าสิ่งใดเป็นสิ่งที่
สังคมยอมรับ และการกระท าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สังคม
ยอมรับ ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูราช้ีแนะ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างสังคมส าหรับเด็กว่า 
เป็นสภาพแวดล้อมท่ีผู้ใหญ่สอน แสดงแบบอย่างที่ดีให้
เด็กดู และเสริมแรงการกระท าที่ดีแก่เด็ก  (ธีระพร 
อุ ว ร ร โ ณ ,  2554,  ห น้ า  61-63)  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
อริสา โสภาค า (2551, หน้า 66) พฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย จะมีการพัฒนาจนเกิด การเรียนรูได ก็
ต่อเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งกับเด็ก ผู้ใหญ่ 
และสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด การเรียนรู  การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนั้น เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับเด็ก เพื่อสร้างการรับรู ความรูสึกของผู้อื่น ทั้งนี้
เพราะพัฒนาการทางสังคมของเด็กวัย 3–6 ป เป็นวัยที่
เด็กเริ่มสร้าง เอกลักษณ์ของตนเอง สามารถแสดง
ความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อม
ต่างได สามารถพัฒนาความร่วมมือ และการเรียนรูใน
การเข้าสังคม ดังนั้น พฤติกรรมทางสังคมที่ควรไดรับ
การส่งเสริมเพื่อให้เด็กได เขาใจความรูสึกของผู้อื่น 
สอดคล้องกับเยาวภา ทานาม (2557,  หน้า 218) 
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กจะเกิดขึ้นได้ ต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ แสดงออกได้ทั้งการพูดและการ
กระท า โดยสังคมสอนให้เด็กรู้ในสิ่งที่เด็กจะต้องรู้
เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ สมบูรณ์ของสังคม รวมทั้งให้เด็กรู้
สิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพและได้รับ
สิ่งตอบสนอง อันมั่นคงและมีความหมาย มนุษย์ไม่ใช่
จะเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม ทางสังคม แต่จะต้องมีการเรียนรู้ เช่น รู้จักปรับ
พฤติกรรมของตนให้สอดคล้องหรือเข้ากันได้กับ
พฤติกรรมของผู้อื่นจักการแบ่งปัน รู้จักการช่วยเหลือ 
และรู้จักการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น เด็กจึงควรได้รับ
การเรียนรู้และอบรมสั่งสอนให้สามารถอยู่ร่วมและมี
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ความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพในสังคม การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ 
เพื่อเป็นรากฐานในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยจึงส่งผลให้เด็กปฐมวัย สามารถอยู่กับเพื่อน 
และบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุข และหากเด็ก
ปฐมวัยได้รับสิ่งทีดีตั้งแต่ใน วัยแรกเริ่มของชีวิตจะ
ส่ งผล ให้ เ ด็ กปฐมวั ย เ ติ บ โต เป็ นผู้ ใ หญ่ที่ ดี ขอ ง
ประเทศชาติ โดยไม่สร้างปัญหา และไม่เป็นบุคคลที่
เป็นภัยต่อสังคม ต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้ ยั งมี ง านวิ จั ยอื่ นๆ  ที่ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการด้านสังคมของอริสา โสค าภา (2551, หน้า 
65)  ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเล่ านิทานอีสปประกอบการใ ช้
สถานการณ์จ าลอง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด กิจกรรมเล่า
นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณจ าลอง เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ในแต่ละช่วงสัปดาห์ เด็ก
มีพฤติกรรมทางสังคม โดยเฉลี่ยรวมแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้เพราะการ
จัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ
จ าลองเป็นกิจกรรมที่เด็กมีโอกาสลงมือกระท า เด็กไดมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ตามความคิดและ เหตุการณ
จากเนื้อเรื่องในนิทานอีสป โดยเนื้อเรื่องในนิทานอีสป 
มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อส่งเสริม กระบวนการส าคัญใน
การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ให้
เกิดกับเด็ก เพื่อให้เด็ก ไดรับรู เรื่องราว และซึมซับ
พฤติกรรมที่ผู้ใหญ่ต้องการปลูกฝังเพาะบ่มประสบกา
รณในด้านสังคมจากการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสป 
ประกอบการใช้สถานการณจ าลอง เป็นกุญแจส าคัญใน
การสร้างองค์ความรูให้เด็กเป็นเสมือน กรอบความคิด 
ที่จะท าให้เด็กมีความเข้าใจแนวคิดและเหตุการณ
ส าคัญต่างๆในนิทาน และลักคะณา เสโพฤทธิ์ ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมเกมกาศึกษาที่มผีลต่อพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย (2551, หน้า 64-65) การเล่น
เกมการศึกษา เป็นรายกลุ่มเด็กจะไดเรียนรูจากการ
เล่น และเล่นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ในระหว่างการเล่น
เกมการศึกษา เด็กจะไดมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน 
นอกจากนี้การแสดงออกของภาพแต่ละภาพ ในเกม
การศึกษาแต่ละชุดไดสะท้อนพฤติกรรมทางด้านสังคม 
คือ พฤติกรรมการช่วยเหลือ การแบงปัน การยอมรับ

ประกอบกับการกระตุ้นการแรงเสริม จากครู เมื่อเด็ก
แสดงพฤติกรรมทางสังคมด้านบวก จึงท าให้เด็กสังเกต 
และจะน ามาเป็นตัวแบบ ในการปฏิบัติ ขณะเล่นเกม
การศึกษาซึ่งจะหลอหลอมเป็นรูปแบบในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมือง ที่ดี มีคุณภาพ
และจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางสังคม 
ในด้านการช่วยเหลือ การ แบ่งปัน การยอมรับในตัวเพื่อน 
ซึ่งเปน็จุดเริ่มต้นของเด็กในระดับปฐมวัย  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัยโดยใจการเรียนรู้แบบไฮสโคปผู้วิจัยมี
ประเด็นในการน าเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.1  การแสดงออกด้านความร่วมมือและ
แสดงออกด้านการแบ่งปันในช่วงสัปดาห์แรก เด็กจะ
แสดงความร่วมมือและแบ่งปันยังไม่ค่อยได้คุณครูต้อง
กระตุ้นให้เด็กร่วมกิจกรรมและแบ่งของให้เพื่อนมาก
ขึ้นหรือใช้การเสริมแรงและเพื่อนคอยให้ก าลังใจแต่ใน
สัปดาห์ต่อๆ มาเด็กเริ่มมีการกล้าที่จะร่วมกิจกรรมและ
แบ่งปัน 

1.2  เมื่อท ากิจกรรมเสร็จในแต่ละครั้งครูมี
การให้เด็กภายในห้องช่วยกันเก็บอุปกรณ์ภายในห้อง 
และมีการช่ืนชมเด็กๆที่ช่วยคุณครูเก็บของเข้าที่ 

1.3  เ ด็ ก ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ มี ค ว า ม
กระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือกระท า เลือลงมือท ากิจกรรมและ
เป็นกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ ท้าทายความสามารถของเด็ก
สนองตอบ ความต้องการในการอยากรู้ การมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรม ซึ่งถือ
เป็นการสนองตอบต่อธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 

1.4  การเรียนรู้แบบไฮสโคปไม่ใช่สิ่งที่ยาก
ส าหรับครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจะน าไป
ท ากิจกรรมให้เด็กก่อนน ากิจกรรมไปใช้ ต้ องมีความ
เชื่อมั่นและท าความเข้าใจกับกับการสอนแบบไฮสโคป 
ว่าสามารถส่งเสริมและพัฒนาเด็กในด้านตา่งๆ ได้เมื่อมี
ความเช่ือมั่นแล้ว ต้องศึกษาและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ
อย่ า งจริ งจั ง  เ มื่ อลงมื อปฏิบั ติ แล้ วสิ่ งที่ ต้ อ ง ให้
ความส าคัญคือ ผู้ที่น าไปใช้จะต้องประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุง และวางแผนและปรับเพื่อให้สอดคล้องบริบท
ของสังคมนั้นๆ ต่อไป 
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ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษ เพื่อลดความผิดพลาด 
ด้านการใช้กาลกิริยาในการเขียนระดับประโยคภาษาอังกฤษ 

The Result of Tenses Learning Package Usage to Reduce  
the Tense Usage Errors in Sentence Writing 

 

ศุภกานต์ บ ารุงราชหิรณัย์1 

บทคัดย่อ 
ความผิดพลาดในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้านกาลกริยาเพื่อการสร้างประโยคภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นปัญหาจ าเป็นท่ีต้องศึกษา แก้ไข โดยใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนด้านกาลกริยาภาษาอังกฤษ เพื่อลดความผิดพลาดด้านการใช้หลักไวยากรณ์และการสร้างประโยค มี
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาความผิดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้านการใช้กาลกริยารวม 5 กาลกริยาที่
ใช้บ่อยและนักศึกษามักจะสับสน คือ Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect 
Tense, Past Simple Tense และ Future Simple Tense 2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกาลกริยาที่
เหมาะสมส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเป็นเครื่องมื่อที่มีประโยชน์ช่วยในการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับประโยคให้ถูกต้อง 3. เพื่อน าสื่อการเรียนการสอนไปใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อลดความผิด
ทางการใช้กาลกริยาภาษาอังกฤษระดับประโยคได้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ
สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 100 คน แบบ Dependent Sample Test เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ 1. แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้สื่อการเขียนประโยค 2. ชุดสื่อการการสอนกาลกริยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนประโยค Instructional Media Package ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบ 
เป็นแผนการทดสอบแบบ One Group pretest posttest Design ตรวจสอบข้อที่ถูกต้องและข้อที่ผิดจาก
แบบทดสอบน ามาวิเคราะห์ข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ของข้อที่ผิด และข้อที่ถูกในการใช้กาลกริยา 3 ด้าน เปรียบเทียบคะแนนของผู้ท าแบบทดสอบก่อน
และหลังการใช้เครื่องมือสื่อการสอน Instructional Media Package สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทางสถิติ t-test ค่านัยส าคัญทางสถิติ เพื่อแสดงผลสัมฤทธ์ิของการใช้สื่อการสอน
กาลกริยาภาษาอังกฤษ Instructional Media Package และค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) 
เพื่อแสดงผลด้านความสามารถการเรียนรู้หรือพัฒนาการของผู้ใช้สื่อการสอนกาลกริยาภาษาอังกฤษ Instructional 
Media Package 

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมคีวามผดิทางหลักการใช้ไวยากรณ์ทีด่้านที่ 3 คือโครงสร้าง
ประโยคมากที่สดุ (Syntactic Error) 2. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยข้อที่ผดิน้อยลงทุกด้านดา้นหลังการใช้
สื่อสอนกาลกริยาภาษาอังกฤษ คะแนนรวมทุกด้านก่อนการใช้สื่อสอนกาลกริยาภาษาอังกฤษมคีะแนนข้อท่ีผิดเฉลีย่ 
48.61 คะแนนรวมทุกด้านหลังการใช้สื่อสอนกาลกริยาภาษาอังกฤษมคีะแนนข้อท่ีผิดเฉลี่ย 14.18 3. นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนข้อที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นในทุกด้านหลังการใช้สื่อการสอนกาลกริยาภาษาอังกฤษ ด้านที่ 1 ได้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 10.17 และได้ค่าเฉลี่ย (Mean) หลังการใช้สื่อฯ ที่ 20.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 3.25 และหลังการใช้สื่อฯ ที่ 2.75 เมือ่ท าการเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุ่มตัวอย่าง 

                                                           
1 อาจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 



 

Page  79 

พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ -31.37 คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการใช้สื่อฯ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 ด้านที่ 2 ได้ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 9.66 และได้ค่าเฉลี่ย (Mean) หลังการใช้สื่อฯ ที่ 
20.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 2.99 และหลังการใช้สื่อท่ี 2.70 เมื่อท าการ
เปรียบเทยีบคะแนนภายในกลุ่มตวัอย่าง พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ -32.18 คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้
สื่อฯ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถติิที ่0.05 ด้านที ่3 ได้ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อนการใช้สื่อฯ ที ่6.56 และ
ได้ค่าเฉลี่ย (Mean) หลังการใช้สื่อฯ ที่ 20.03 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 2.36 และ
หลังการใช้สื่อ ที่ 3.21 เมื่อท าการเปรียบเทยีบคะแนนภายในกลุ่มตวัอย่าง พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ -36.87 
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลังการใช้สือ่ฯ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถติิที่  0.05 วิเคราะหร์วมทั้ง 3 ด้าน 
ได้ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 26.39 และได้ค่าเฉลี่ย (Mean) หลังการใช้สื่อฯ ที่ 60.82 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 6.38 และหลังการใช้สือ่ ที่ 7.11 เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนภายใน
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ -43.88 คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้สื่อฯ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่0.05 4 ความสามารถหลังการใช้สื่อการสอนกาลกรยิาภาษาอังกฤษสูงกว่าความสามารถ
โดยเฉลี่ยก่อนการใช้สื่อการสอนกาลกริยาภาษาอังกฤษโดยได้ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อท่ี 0.708 ดังนั้นสื่อการสอน
กาลกริยาภาษาอังกฤษ สามารถเพิ่มผลการเรียนรูไ้ดสู้งขึ้นร้อยละ 70.80 ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์เรื่องกาลกริยาทั้ง 5 Tenses ในการเขียนระดับประโยคลดลง 

 
ค าส าคัญ การใช้สื่อการสอนกาลกริยาภาษาอังกฤษ ลดความผิดพลาดด้านการใช้กาลกริยาในการเขียน

ประโยคภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Page  80 

ABSTRACT 
Tense usage errors in basic sentence writing of students of Loei Rajaphat University are 

the significant problem to be studied and to be solved by sets of efficient instructional media to 
reduce the grammatical errors mainly on tenses and syntactic errors. The purpose of this study 
were 1) to find out frequent grammatical errors with the most confusion focused on 5 tenses; 
present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, past simple tense and 
future simple tense respectively 2) to develop the suitable and functional instructional medias 
for sentences writing 3) to use the developed instructional medias with students of Loei Rajaphat 
University in order to reduce the grammatical errors mainly on tenses and syntactic errors 
engaged on self-study approach. The samples were selected from students in English major, 
Business English major and Chinese and English for communication major totally 100 samples as 
dependent sample. The research instruments were 1) pretest and posttest 2) Instructional Media 
Package. Data collection based on one group pretest posttest design, investigated correct items 
and incorrect items for data analysis. The method of data analysis included finding frequency, 
percentage of both correct and incorrect items for tenses usage, emphasis on 3 aspects, and 
make the comparison before and after using The Instructional Media Package. The statistic 
included frequency, average, percentage, standard deviation, t-test and statistical significant and 
show the effectiveness of The Instructional Media Package. Besides, the effectiveness index or E.I. 
was applied to show the users’ learning ability and development. 

The finding indicated that 1. The samples had grammatical errors structure and verbs in 
the 3rd aspect the most. (Syntactic Error) 2. The samples had average grammatical errors lower 
after using The Instructional Media Package in all aspects. The average mark of all aspects before 
using The Instructional Media Package was 48.61 and after using The Instructional Media Package 
was 14.18. 3. The samples had average grammatical correctness higher after using The 
Instructional Media Package in all aspects. For the 1st aspect, before using The Instructional 
Media Package, mean was 10.17 and standard deviation was 3.25, after using The Instructional 
Media Package, mean was 20.28 and standard deviation was 2.75. The comparison in the 1st 
aspect showed statistic t-test at -31.37 and the statistic significant at 0.05. For the 2nd aspect, 
before using The Instructional Media Package, mean was 9.66 and standard deviation was 2.99, 
after using The Instructional Media Package, mean was 20.51 and standard deviation was 2.70. 
The comparison in the 2nd aspect showed statistic t-test at -32.18 and the statistic significant at 
0.05. For the 3rd aspect, before using The Instructional Media Package, mean was 6.56 and 
standard deviation was 2.36, after using The Instructional Media Package, mean was 20.03 and 
standard deviation was 3.21. The comparison in the 3rd aspect showed statistic t-test at -36.87 
and the statistic significant at 0.05. For all aspects, before using The Instructional Media Package, 
mean was 26.39 and standard deviation was 6.38, after using The Instructional Media Package, 
mean was 60.82 and standard deviation was 7.11. The comparison in all aspects showed statistic 
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t-test at -43.88 and the statistic significant at 0.05. The ability after using The Instructional Media 
Package was higher than the ability before using The Instructional Media Package at the 
effectiveness index 0.708. Therefore, The Instructional Media Package was able to increase 
learning ability at 70.80 percent and reduced the average of grammatical errors on verb tenses 
usages and sentence writing. 
 
Keywords: The usage of The Instructional Media Package reduces grammatical errors on verb 
     tenses in sentence writing. 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนใน
การมุ่งพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งการพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้นั้น 
นักศึกษาจะต้องได้รับการศึกษาทุกรูปแบบที่มีความ
เป็นสากลและทันสมัย หนึ่งในความเป็นสากลที่
เ ด่ น ชั ดคื อคว ามส ามารถ ในกา รสื่ อ ส า ร เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ การด าเนินธุรกิจระดับสากลล้วน
แล้วแต่ต้องใช้การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้งสิ้น ดังนั้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่
เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาภาษา 
อั ง ก ฤษ  ภ า ษา อั ง กฤษธุ ร กิ จ  ภ า ษ า จี น แ ล ะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะต้องเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นหนึ่งในวิชาที่จ าเป็นในการเตรียมความพร้อม
ก่อนไปประกอบอาชีพ นักศึกษาจะต้องได้รับการ
ฝึกฝนทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึก
ขั้นตอนการเขียนประโยคแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
ตามกาลกิริยา ซึ่งความสามารถการเข้าใช้กาลกิริยา
อย่างถูกต้องนั้นจ าเป็นต่อการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาอื่นๆ หรือวิชาภาษาอังกฤษท่ีอยู่ในระดับสูงขึ้นไป
และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ในปัจจุบัน ด้วยการน าเสนอข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
ให้ผู้อื่นอ่านและเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ด้านกาลกิริยาที่ต้องการจะสื่อสารออกไป 
แต่ด้วยปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น จึงเปิด
โอกาสให้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้เข้าเรียน โดยไม่มี
การสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีมาจากเขตพื้นทีก่ารศึกษา
บางเขตมีทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษน้อยกว่า
เขตการศึกษาอื่น บางคนมาจากต่างอ าเภอ จาก
จังหวัดข้างเคียงที่ โรงเรียนไม่มีบุคลากรครูทาง
ภาษาอังกฤษที่ เพียงพอ และได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน มีโอกาสในการฝึกฝน
การใช้หลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ

น้อย ประกอบกับเมื่อมีประสบการณ์การสอนวิชา
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยในหลายวิชาในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา สังเกตพบปัญหาว่านักศึกษาใน
ช้ันเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้หรื
สับสนในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้าน
กาลกิริยาที่จ าเป็นในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน คือ ไม่สามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีความผิดทางไวยากรณ์
ความผิด หรือ Errors ที่หมายถึงในงานวิจัยนี้ คือการ
เลือกใช้รูปกาลกิริยาผิด นักศึกษาจึงไม่สามารถสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถึงเวลาที่ต้องการจะ
สื่ อส าร ได้  ท า ให้ ข้ อค วามที่ เ ขี ย นนั้ น สื่ อ ส า ร
ความหมายผิด นักศึกษาจึงรู้สึกหมดก าลังใจในการ
เรียนภาษาอั งกฤษ และรู้ สึกว่าไวยากรณ์ เป็น
ภาษาอังกฤษนั้นยากเกินที่จะเข้าใจ ส่วนปัญหาอีก
ประการคือธรรมชาติของภาษาแม่ คือภาษาไทยนั้น
รูปแบบของค ากิริยานั้น จะไม่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยน
ซึ่งแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่รูปแบบของค ากิริยา
นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจึงท าให้นักศึกษา
คอยเปรียบเทียบการใช้กับภาษาแม่จนท าให้สับสน
และผิดพลาดได้ จากความส าคัญและที่มาของปัญหา
ข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญว่าการศึกษา และสร้าง
ความเข้าใจด้านกาลกิริยาในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
มีส่วนส าคัญ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเก็บข้อมูล
ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้าน
กาลกิริยาของนักศึกษา โดยจ าเพาะกาลกิริยาจ านวน 
5 กาลกิริยาที่ใช้บ่อยและนักศึกษามักจะสับสน และ
มุ่งหวังให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ 
น าหลักของกาลกิ ริ ย า ไป ใ ช้พัฒนาการ เขี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเป็นให้ตรงตามกาลกิริยาที่
ต้องการสื่อสารได้ด้วยตนเอง    
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ต้อง
เรียนและเขียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในอนาคต 
ไม่มีความรู้ เกี่ ย วกับโครงสร้ า งระดับประโยค



 

Page  79 

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเรื่องหลักการใช้กาลกิริยา 
(Wekker H. CHR, 1976) เพื่อการสร้างประโยคใน
ระดับที่นักศึกษามหาวิทยาลัยควรจะเป็น ซึ่งมีที่มา
จากหลายสาเหตุ เห็นได้จากการสร้างประโยค 
โดยใช้การเรียงค า หรือเทียบเคียงค าตามอย่างภาษา
แม่ (Friedlander, A 1990) เรื่อง Composing in 
English และ Effects of a first language on 
writing in English as a second language คือผู้ที่
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจะมีความเข้าใจ
และการแสดงออกโดยอาศัยความรู้เดิมจากภาษาแม่  
(Lado, 1957) นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ใ ช้ ห ลั ก ไ ว ย า ก ร ณ์
ภาษาอังกฤษประกอบเพื่อสร้างประโยค ที่ภาค
ประธาน กิริยา หรือกรรมของประโยค เริ่มต้น หรือ
จบที่ใด ความผิดที่พบจึงมีหลายหัวข้อ (Corder, 
1974)  โดยแบ่งประเภทของการวิเคราะห์ความผิด
แบ่งได้ตามประเภทหลัก และย่อย Taxonomy for 
Error Analysis (Richards & Sampson, 1974) 
ดังนี ้

1.  Grammatical Errors ความผิดทาง
หลักการใช้ไวยากรณ์ทั่วไป  

2. Syntactic Errors ความผิดทาง
โครงสร้างการสร้างประโยค ที่เกี่ยวกับการเลือกใช้
รูปแบบกาลกิริยาที่ผิด  

3.  Lexical ความผิดทางการเลือกใช้ค า 
(word choice) 

4.  Semantic & Substance ความผิด
ทางการสื่อความหมาย และเนื้อหา 
 ภาษาเขียนไม่ใช่แค่เขียนภาษาพูดลงไป  
"written texts are not just spoken text 
written down" (Tribble, 1996) ควรระวังการ
เลือกค าและการใช้รูปแบบของไวยากรณ์หรือ
โครงสร้างประโยคด้วย ผู้วิจัยสนใจในการสร้าง
แผนภาพแสดงความรู้ที่ผู้ใช้ภาษาต้องใช้ในการสร้าง
ป ร ะ โ ยค ที่ แ สด ง ว่ า ด้ ว ย กฏ ของ ไ ว ย าก รณ์ ที่
ประกอบด้วยกฏของค ากิริยา ความสัมพันธ์ของกิริยา
และประธาน และโครงสร้างประโยคซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
(Raimes, 1983) 
 การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั้น 
จะเน้นในเรื่องของโครงสร้างประโยค (Sentence 
Structures หรือ Syntactic Elements ซึ่งมักจะ
กล่าวกันในเรื่องของความสามารถในการใช้หลัก
ไวยากรณ์ การเรียนไวยากรณ์นั้นถือเป็นรากฐาน
ความรู้ให้กับผู้ใช้ภาษาได้ โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบ
กาลกิริยา (Chomsky, 1960) ผู้วิจัยพบว่านักศึกษา
มีปัญหาเรื่องการใช้โครงสร้างประโยค (Syntactic) 
ภาษาไทยในภาษาอังกฤษ การใช้หลักไวยากรณ์ผิด 
จึงควรมีการศึกษาสาเหตุของข้อผิด และวิธีแก้ไขข้อ
ผิดที่เหมาะสมกับลักษณะของสาเหตุต่างๆที่ท าให้
เกิดข้อผิดเหล่านั้น เพื่อช่วยปรับปรุงเทคนิคในการ
สอนและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในการเรียนรู้ 
และ ควรมีการศึกษาข้อผิดของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาจุดอ่อนของ
นักศึกษา เพื่อช่วยในการปรับปรุงหลักสูตร (สุทธิรัตน์ 
รุจิเกียรติก าจร และสมชื่น เช่ียวกุล, 2530) 

 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้นั้น 
ผู้ใช้ภาษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เข้าใจ 
จดจ ารูปแบบและกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์เกี่ยวกับ
เรื่องกาลได้ (Mackey, 1965) เข้าใจโครงสร้างในการ
จัดเรียงสรรพสิ่งต่างๆ อันมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ
คือ มีภาพรวม มีปริวรรต และมีกฎเกณฑ์ในตัวเอง 
ผู้ใช้ภาษาต้องมีความรู้พื้นฐานหรือรู้กฎเกณฑ์ของ
การใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร เพื่อเรียบเรียงและ
เขียนประโยคเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้อง  Jean 
Piaget (1971)  

ปัญหาของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา คือ  
ผู้เรียนไม่รู้ค าศัพท์และผู้เรียนใช้ไวยากรณ์ผิด และ
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาแตกต่างกันท าให้การจัดการเรียนการสอน
โดยมีเวลาจ ากัดเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการเรียนและ
การทดสอบความเข้าใจด้วยตนเองระดับการสร้าง
ประโยคจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักศึกษา
เรียนรู้การใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น 
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จากทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับค าถามที่
ผู้วิจัยมีความสนใจอยู่ โดยเฉพาะเรื่อง Syntactic 
Errors ที่มุ่งศึกษาความผิดทางโครงสร้างการสร้าง
ประโยค ที่เกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบกาลกิริยาที่ผดิ
นั้น สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่าภาษาอังกฤษให้
ความส าคัญกับเรื่องเวลาที่สัมพันธ์กับกิริยาหรือกลุ่ม
ของกิริยาที่ระบุวา่เหตุการณ์เกิดตอนใด ประกอบกับ
ความตั้งใจตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวในเบื้องต้น ที่จะ
สร้ างสื่ อการ เรียนการสอนเกี่ยวกับกาลกิริ ยา
ภาษาอังกฤษ ที่ เหมาะสมส าหรับนักศึกษาไทย 
โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้
สามารถฝึกฝน และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ที่เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการท าแบบฝึกหัดการใช้กาลกิริยา
ภาษาอังกฤษ (Tense Exercise)  การใช้เกมหรือ
กิจกรรม (Tenses Games and Activities) การ
สร้างประโยค การสังเกตประโยคแบบที่ถูกและผิด 
การใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษ และ Self Check List 
หรือชุดตรวจสอบการใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง จะสามารถประเมินตนเอง แก้ปัญหาเอง 
(Knowles, 1975) ท าให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนา
ตนเองและมีความมั่นใจมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่ อ ศึ กษาความผิ ดทา ง ไ วยากรณ์

ภาษาอังกฤษด้านการใช้กาลกริยา 5 กาลกริยา เพื่อ
การเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

2.  เพื่ อพัฒนาสื่ อการ เรี ยนการสอนที่
เหมาะสมในการเรียนเรื่องกาลกริยา 5 กาลกริยา 
เพื่อช่วยในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยคของ
นักศึกษาสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3.  เพื่อน าสื่อการเรียนการสอนไปใช้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อลดความ
ผิดพลาดทางการใช้กาลกริยาภาษาอังกฤษระดับ
ประโยคโดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ และแก้ไขได้
ด้วยตนเอง 
 

ค าถามของการวิจัย 
1.  ส่วนใหญ่นักศึกษามักจะผิดกาลกริยา

ประเภทใดบ่อยที่สุด และมากที่สุดใน 5 Tenses 
หลัก และผิดในเรื่องใด เช่น ด้านการใช้กริยาช่วย 
(Auxiliary Verb) ด้านความสอดคล้องของประธาน
และกริยา (Subject and Verb Agreement) ด้าน
โครงสร้างกริยาในประโยคบอกเล่า ค าถามและ
ปฏิเสธ (Structure of Sentence; Affirmative, 
Interrogative, and Negative Sentence)  

2.  สื่อการสอนเรื่องกาลกิริยาภาษาอังกฤษ
รูปแบบใด หรือประเภทใดที่จะช่วยลดความผดิพลาด 
และให้ท าให้นักศึกษาเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่มี
การใช้ทั้ง 5 Tenses ได้อย่างถูกต้อง  

3.  หลังการใช้สื่อการสอนเรื่องกาลกิริยา
ภาษาอังกฤษแล้ว สามารถลดความผิดพลาดทางการ
ใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษทั้ง 5 Tenses ได้หรือไม่ 
และสื่อการสอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และแก้ไขความผิดพลาดได้
ด้วยตนเองหรือไม่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. วิธีวิจัยและการวางแผนทางสถิติ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้
สื่อการสอน Instructional Media Pacakage 
ประกอบด้วย คู่มือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 
กาลกิริยา (Tenses) ชุดแบบฝึกหัด และชุดเกมส์ 
ประเภทที่ผู้เรียนสามารถศึกษา และฝึกฝนได้ด้วย
ตนเอง โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยตาม
ขั้นตอนดังนี้ คือ 1 การก าหนดประชากรและการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย  3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 4 การ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากสถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
2. การก าหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง  

ประชากร (Population) ที่ใ ช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่  1 จากสาขาภาษาอังกฤษ 
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สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ช้ันปีที่  1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวนประมาณ 200 คน กลุ่มตั วอย่ าง 
(Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยนักศึกษาทั้ง 3 
สาขาวิชาเป็นนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 100 คน ใช้
วิธีการค านวณแบ่งตามสัดส่วนจากทั้งสามสาขา และ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า งตามจ านวนของ
ประชากรจ านวน 200 คน 

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาช้ันปี
ที่  1 เนื่ อ งจากนักศึ กษามีพื้ นฐานความรู้ ทาง
ไวยากรณ์อยู่ในระดับที่ต่างกัน และนักศึกษาทั้ง 3 
สาขาวิชาได้ใช้วิชาภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาเอก และวิชาเนื้อหา
เลือกทุกวิชา และทุกสาขาวิชามีการเรียนการสอน
วิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นหรือไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. การเก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
ระดับประโยค Instructional Media Package 
แบ่งเป็นสัดส่วนเนื้อหาของกาลกิริยาเท่าๆกันในแต่
ละกาลกิริยา (Tenses) 5 กาลกิริยาละจ านวน 15 
ข้อ รวม 75 ข้อ ในแต่ละกาลกิริยา (Tenses) จะ
วิเคราะห์และแยกแยะความผิดพลาดทั้ง 3 ด้าน คือ 
1. ด้านการใช้กิริยาช่วย 2. ด้านความสอดคล้องของ
ประธานและกิริยา 3. ด้านการวางโครงสร้างกิริยาใน
ประโยคบอกเล่าประโยคค าถาม และประโยคปฏิเสธ 
กาลกิริยาที่เลือกในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือ 1. 
Present Simple Tense 2. Present Continuous 
Tense 3. Present Perfect Tense 4. Past 
Simple Tense 5. Future Simple Tense  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อการสอน
กาลกิริยาภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนระดับประโยค 
(Instructional Media Package) เป็นสื่อประสม  
(สุวิทย์ มูลค า, 2545) เพื่อแก้ปัญหาแต่ละประเด็น 
เพื่อลดความผิดในแต่ละด้าน และเพื่อช่วยในการ
เ ขี ย น ร ะ ดั บ ป ร ะ โ ย ค ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) คู่มือ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ลดความผิดพลาด
ด้านโครงสร้างหรือลักษณะประโยคของแต่ละ
กาลกิริยา (Tense) ใช้อ้างอิงหลักไวยากรณ์เกี่ยวกับ
ความสอดคล้องของประธานและรูปกิริยา 2) ชุด
แบบฝึกหัด 2.1 การใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก 2.2 ชุดแบบฝึกหัด
การเขียนเรียงประโยค และแต่งประโยคที่มีกาลกิริยา
ต่างกันทั้ง 5 กาลกิริยา (Tenses) พร้อมเฉลยแนว
ทางการเขียน ใช้ฝึกกระบวนการคิดและสร้าง
ประโยคโดยพิจารณาส่วนประกอบต่างๆของประโยค 
เช่น ประธาน กิริยา กรรม การคิดเพิ่มในส่วนขยาย
อื่นๆ เช่น Adverb of Frequency หรือ Adverb of 
Time เพื่อสื่อถึงเวลาให้สัมพันธ์กับกาลกิริยาที่ใช้ 2.3 
ชุดแบบฝึกหัดการเขียนประโยคค าถาม บอกเล่า และ
ปฏิเสธ พร้อมเฉลย ใช้ฝึกกระบวนการคิดและสร้าง
ประโยคค าถาม และปฏิเสธ จากรูปของกาลที่ต่างกัน 
มีการเรียงล าดับโครงสร้างประโยคค าถาม และ
วิเคราะห์ประธานเพื่อหากิริยาช่วยให้ถูกต้อง 3) ชุด
เกมส์การใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษระดับประโยค 
เกมที่ 1 เกมแยกประโยคกาลกิริยาภาษาอังกฤษที่มี
โครงสร้างถูกและผิด ช่ือเกมใครถูกใครผิดใช้ฝึก
กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่มี
รูปแบบการใช้กาลกิริยาที่ต่างกันทั้ง 5 Tenses และ
แยกแยะโครงสร้างของประโยคที่มีรูปแบบการใช้
กาลกิริยาที่ต่างกันว่าประโยคใดถูกและประโยคใดผิด
เกมที ่2 เกมจับคู่ค าหรือกลุ่มค าบอกเวลากับประโยค 
ช่ือเกมจับเวลามาหา Tense ใช้ฝึกกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจ สังเคราะห์ (Bloom et al, 1956)  การ
คิดแบบคิดเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างกิริยาวิเศษณ์
บอกเวลา (Adverb of Time) กับกาลกิริยา 4) ชุด
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ตรวจสอบการใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
(Self-Check List) ใช้ตรวจสอบประเด็นสงสัยจาก
ประโยคที่วิเคราะห์ หรือประโยคที่สร้างขึ้นเขียนขึ้น 
ตรวจสอบความสามารถทางการใช้กาลกิริยาของ
ตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

เครื่องมือทั้ง 4 ชนิดนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างคู่มอื
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การสร้างแบบฝึกหัด
จากเอกสารการเรียนการสอนต าราต่างๆและสื่อทาง
อินเตอร์เน็ต โดยได้แนวคิดทฤษฎีวิธีการเรียนรู้แบบ
ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Code Learning 
Theory ) เป็นแนวคิดที่ภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ ความเข้าใจ และการแสดงออกทางภาษา
ขึ้นที่อยู่กับความเข้าใจกฎเกณฑ์ (John B. Carroll, 
1993) เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในรูปแบบของภาษา
และความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง และ ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทจากการเป็นผู้รับ
เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนมี
โอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคลให้ได้มากที่สุด (เสาวณีย์ สิกขา
บัณฑิต, 2528) จากการเตรียมสื่อ เช่น เอกสาร ชุด
การเรียน ชุดช่วยสอนและแนวค าตอบไว้ให้ เพื่อให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจึงจะจดจ าได้ดี 

การเก็บข้อมูลทดสอบหลังการใช้สื่อการเรียน
การสอน ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอนและสื่อท ามือ
ปฏิสัมพันธ์ได้ให้ค าแนะน าว่าควรเก็บข้อมูลระหว่าง
การทดสอบการใช้ หรือแบบทดสอบการเรียนรู้ผ่าน
สื่อ เพื่อหาวิเคราะห์กระบวนการ และวิธีการที่
เหมาะสมและความต่อเนื่องของการใช้สื่อการเรียน
การสอน เนื่องจากสื่อการสอนควรมีวิธีน าเสนอการ
เรียนรู้และกระบวนการเรียนหรือเล่นได้หลากหลาย
ไม่ควรได้ใช้เพียงวิธีเดียว เช่นเกมส์ที่ท ามือให้หา
วิธีการเล่นที่หลากหลายและควรท าซ้ าหลายครั้งใน
กระบวนการการสอนเพื่อประสิทธิ์ผลในระยะยาว 
ผู้วิจัยจึงวิเคาะห์และปรับปรุงประโยคที่ใช้ในเกมส์ให้
สามารถใช้ได้หลายวิธีมากขึ้น และจัดท าแบบบันทึก
การเรียนรู้ระหว่างการใช้สื่อการเรียน โดยวัดจากการ

ประเมินความคิดกระบวนการทางการเรียนรู้  เพื่อ
เป็นหลักฐานจากแสดงว่าผู้เรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดสื่อการการสอนกาลกิริยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนประโยคที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
แบบบันทึกการเรียนรู้ระหว่างการใช้สื่อการเรียนจะได้
น าไปใช้ในกรณีจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนใน
อนาคตหรือส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปได้ด้วย  

ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาการใช้เครื่องมือสื่อ
การสอน Instructional Media Package ด้วย
ตนเอง ให้ผู้เรียนศึกษาคู่มือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานจ านวน 15 ช่ัวโมง ควบคู่กับชุดแบบฝึกหัด 
การใ ช้กาลกิริ ยาภาษาอั งกฤษพื้นฐานและชุด
ตรวจสอบการใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
หรือ Self Check List จัดกลุ่มเล่นชุดเกมส์การใช้
กาลกิริยาภาษาอังกฤษระดับประโยค  12 ช่ัวโมง 
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาบันทึกผลการเรียนรู้ระหว่างการ
ใช้สื่อการเรียนไปใช้ โดยช่ัวโมงการใช้เครื่องมือสื่อ
การสอน Instructional Media Package ด้วย
ตนเองอาจไม่ติดต่อกันตามความสะดวกของผู้เรียน
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543) แต่ก าหนดให้อยู่ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน  
4. การวิเคราะห์และการแปรผล 

ตัวอย่ า งจากการวิ เคราะห์หลั งการท า
แบบทดสอบก่อนการใช้สื่อฯพบว่า 1. นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถแยกแยะโครงสร้างหรือลักษณะ
ประโยคของแต่ละ Tense ทั้ง 5 Tenses ได้ แม้มี
การแสดงรูปกิริยาที่แตกต่างกัน และมีการใช้กิริยา
แท้ซ้ าช้อนกัน ดังตัวอย่างแบบทดสอบ ที่ใช้กิริยาแท้ 
are และ stay พร้อมกันในประโยค Present 
Simple Tense ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คนได้ตอบ
ตัวเลือกข้อที่ผิดนี้มากเป็นจ านวนถึง 47.5%  2. 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่สามารถแยกแยะโครงสร้าง
หรือลักษณะประโยคของแต่ละ Tense ทั้ง 5 
Tenses ได้ แม้มีการแสดงรูปกิริยาที่แตกต่างกัน
ระหว่าง Past Simple Tense “visited” Present 
Continuous Tense “are visiting” และ Present 
Simple Tense “visit” และมีค ากิริยาวิเศษณ์บอก
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เวลาชัดเจน ดังตัวอย่างที่ประโยคแสดงกิริยาวิเศษณ์
บอกเวลา last holiday ซึ่งเป็น Past Simple Tense 
อย่างชัดเจน แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกตอบใน
แบบทดสอบผิดเป็น Present Continuous Tense 
มากเป็นจ านวนถึง 41% 3. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถแยกแยะโครงสร้างหรือลักษณะประโยคของแต่
ละ Tense ทั้ง 5 Tenses ได้ แม้ค ากิริยาวิเศษณ์บอก
เวลาชัดเจน ดังตัวอย่างที่ประโยคแสดงกิริยาวิเศษณ์
บอกเวลาใน Future Simple Tense ชัดเจนคือ 
“tonight” มีการใช้กิริยาช่วย will พร้อมกับ going to 
ในประโยค และสาเหตุอีกประการคือนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างอาจไม่ท าความเข้าใจกับบริบทการสนทนาอีก
ด้วย โดยเลือกตอบในแบบทดสอบผิดมากถึง 47.5% 

 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเชิงคุณภาพและ

ปริมาณเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่  1 เชิงคุณภาพ โดยสรุปผลความ

ผิดพลาด  3  ด้ าน  คื อการ ใ ช้กิ ริ ยา ช่วย  ความ
สอดคล้องของประธานและกิริยา  หรือการวาง
โครงสร้างกิริยาในประโยคบอกเล่าประโยคค าถาม 
และประโยคปฏิเสธที่นักศึกษามักจะผิดในด้านใด
ด้านหนึ่งจาก 3 ด้านเรียงจากด้านที่มากที่สุดไปด้าน
ที่น้อยที่สุด โดยผลการวิจัยพบว่าด้านที่นักศึกษามี
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโครงสร้างกิริยาในประโยคบอก
เล่า ประโยคค าถาม และประโยคปฏิเสธ มากที่สุด 
โดยมีคะแนนข้อที่ผิดเฉลี่ย 18.44 จากคะแนนเต็ม 
25 คะแนน รองลงมาคือด้านความสอดคล้องของ
ประธานและกิริยา โดยมีคะแนนข้อที่ผิดเฉลี่ย 15.34 
จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน และด้านที่มีข้อผิดพลาด
น้อยที่สุดคือด้านด้านการใช้กิริยาช่วย โดยมีคะแนน
ข้อที่ผิดเฉลี่ย 14.83 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน 
และมีคะแนนเฉลี่ยข้อที่ผิดรวมทุกด้านทั้ง 3 ด้าน 
48.61 จากคะแนนเต็ม  75 คะแนน จากการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสาเหตุของความผิดพลาดที่
สังเกตได้มีดังนี ้

1.  นักศึกษาไม่สามารถแยกแยะโครงสร้าง
หรือลักษณะประโยคของแต่ละกาลกิริยาทั้ง 5 ได้ แม้
มีการแสดงรูปกาลกิริยาที่แตกต่างกันระหว่าง และมี
ค ากิริยาวิเศษณ์บอกเวลาชัดเจน มีการใช้กิริยาแท้ซ้ า
ช้อนกัน ไม่ท าความเข้าใจกับบริบทการสนทนาที่มี
ความสัมพันธ์กับเวลา 

2.  นักศึกษาไม่สามารถจดจ าหลักไวยากรณ์
เกี่ยวกับความสอดคล้องของประธานและรูปกิริยาใน
แต่ละกาลกิริยา ที่ เมื่อประธานเป็นเอกพจน์หรือ
พหูพจน์ ที่กิริยาแท้หรือกิริยาช่วยต้องเปลี่ยนไปตาม
ประธาน 

3.  นักศึกษาไม่รู้หลักไวยากรณ์เกี่ยวกับการ
ใช้กิริยาช่วยในกรณีที่ต้องมีกิริยาช่วย และใช้กิริยา
ช่วยซ้ าช้อนกัน ไม่สังเกตค าบอกจ านวน ซึ่งจะใช้ใน
ประโยคปฏิเสธหรือประโยคค าถามที่ต่างกัน ดังนั้น
กิริยาช่วยจะต้องเป็นรูปปฏิเสธหรือค าถามด้วย  

4.  นักศึกษาไม่สังเกตประโยคที่ต่อเนื่องเพื่อ
ช่วยขยายความในประโยคแรกว่าประโยคแรกควร
เป็นกาลกิริยาใด ที่ประโยคต่อมาควรเป็นไปในทาง
เดียวกัน 

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  1 ที่
สรุปได้ว่าส่วนใหญ่นักศึกษามักจะผิดกาลกิริยา
ประเภทใดบ่อยที่สุด และมากที่สุดใน 5 กาลกิริยา 
หลัก และผิดในเรื่องใด เช่น ด้านการใช้กิริยาช่วย 
(Auxiliary Verb) ด้านความสอดคล้องของประธาน
และกิริยา (Subject and Verb Agreement) ด้าน
โครงสร้างกิริยาในประโยคบอกเล่า  ค าถามและ
ปฏิเสธ (Structure of Sentence; Affirmative, 
Interrogative, and Negative Sentence) ซึ่งจะ
เป็นค าตอบที่จะใช้พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนได้ 

ส่วนที่  2 เ ชิงปริมาณ สรุปผลการวิ จั ย
เปรียบเทียบกับผลคะแนนจากแบบทดสอบความรู้
ก่ อ นแ ละ ห ลั ง ก า ร ใ ช้ สื่ อ ก า รส อนก าล กิ ริ ย า
ภาษาอังกฤษ (Instructional Media Package) 
เปรียบเทียบผลต่างความสามารถทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยจากสื่อการสอน และประสิทธิผลหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อฯ ในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้าน 
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และโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ข้อที่ผิดมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงทุก
ด้าน และข้อที่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกด้าน 
จากส่วนต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนการใช้สื่อ
การสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษ Instructional 
Media Package และหลังการใช้สื่อการสอน
กาลกิริยาภาษาอังกฤษ Instructional Media 
Package สามารถสรุปได้ดังนี้  

ในด้านที่ 1 คือด้านการใช้กิริยาช่วย จาก
คะแนนในด้านนี้ 25 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 10.17 และได้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
หลังการใช้สื่อฯ ที่  20.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 3.25 และหลัง
การใช้สื่อฯ ที่  2.75 เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนน
ภายในกลุ่มตัวอย่างแบบ Dependent Sample 
Test พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ -31.37 
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้สื่อฯ  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ในด้านที่  2 คือด้านความสอดคล้องของ
ประธานและกิริยา จากคะแนนด้านนี ้25 คะแนน ได้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 9.66 และได้
ค่าเฉลี่ย (Mean) หลังการใช้สื่อฯ ที่ 20.51   และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที ่
2.99 และหลังการใช้สื่อ  ที่   2.70 เมื่อท าการ
เปรียบเทียบคะแนนภายในกลุ่มตัวอย่างแบบ 
Dependent Sample Test พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่า
เท่ากับ -32.18 คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้สื่อฯ  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05  

ในด้านที่ 3 ด้านโครงสร้างกิริยาในประโยค
บอกเล่า ประโยคค าถาม และประโยคปฏิเสธ จาก
คะแนนด้านนี้ 25 คะแนนได้ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อน
การใช้สื่อฯ ที ่6.56 และได้ค่าเฉลี่ย (Mean) หลังการ
ใช้สื่อฯ ที่ 20.03 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 2.36 และหลังการใช้สื่อ ที ่
3.21 เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุ่ม
ตัวอย่างแบบ Dependent Sample Test พบว่า
ค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ -36.87 คะแนนเฉลี่ยก่อน

และหลังการใช้สื่อฯ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  

ผลการวิเคราะห์โดยรวมทั้ง  3 ด้าน จาก
คะแนนทั้ง 3 ด้านรวมทั้งหมด 75 คะแนน  คะแนน
ได้ค่าเฉลี่ย (Mean) ก่อนการใช้สื่อฯ ที่ 26.39 และ
ได้ค่าเฉลี่ย (Mean) หลังการใช้สื่อฯ ที ่60.82 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนการใช้สื่อฯ ที ่
6 .38 และหลั งการใ ช้สื่ อ  ที่  7 .11 เมื่อท าการ
เปรียบเทียบคะแนนภายในกลุ่มตัวอย่างแบบ 
Dependent Sample Test พบว่าค่าสถิติ t-test มี
ค่าเท่ากับ -43.88 คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้
สื่อฯ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่   0.05 จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถ 
โ ด ย เ ฉลี่ ย หลั ง ก า ร ใ ช้ สื่ อ ก า รสอนกาลกิ ริ ย า
ภาษาอังกฤษ Instructional Media Package  
สูงกว่า ความสามารถโดยเฉลี่ยก่อนการใช้สื่อการ
สอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษ Instructional Media 
Package โดยใช้คะแนนผลรวมทั้ง 3 ด้านเพื่อแสดง
ประสิทธิผลของสื่อ ได้ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อที่ 
0 . 7 0 8  ตี ค ว าม ไ ด้ ว่ า สื่ อ ก า รส อน ก าล กิ ริ ย า
ภาษาอังกฤษ Instructional Media Package 
สามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ได้สูงขึ้นร้อยละ 70.80 
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์
เรื่องกาลกิริยาทั้ง 5 Tenses ลดลง ดังตารางแสดง
ประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) 

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  2 
เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนเรื่องกาลกิริยา (Tense) ที่
นักศึกษาสามารถน าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้าน
การใช้กาลกิริยาไปใช้ส าหรับการเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษทั้ง 5 tenses ได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีข้อผิดพลาด

เกี่ยวกับโครงสร้างกิริยาในประโยคบอกเล่า ประโยค
ค าถาม และประโยคปฏิเสธ มากที่สุด รองลงมาคือ
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ด้านความสอดคล้องของประธานและกิริยา ด้านที่มี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดคือด้านด้านการใช้กิริยาช่วย 

ผลการวิจัยเปรียบเทียบผลคะแนนจาก
แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน
กาลกิริยาภาษาอังกฤษ (Instructional Media 
Package) ผลต่างความสามารถทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยจากการใช้สื่อฯ และประสิทธิผลหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อฯ ในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้าน 
และโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ข้อที่ผิดมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงทุก
ด้าน และข้อที่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกด้าน 

นอกจากน้ันผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลผลลัพท์
เชิงเนื้อหาเพื่อหาเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้เรียนมี
ความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดสื่อการ
การสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
ประโยคที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหรือไม่ มีความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆหรือไม่ โดยใช้แบบบันทึกการ
เรียนรู้ระหว่างการใช้สื่อการเรียน เพื่อจะได้น าไปใช้
ในกรณีจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนในอนาคต 
การสร้างสื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
หรือส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปได้ด้วย โดยสามารถ
อภิปรายผลสรุปข้อข้อความที่ผู้ เรียนบันทึกและ
เสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสื่อการสอนหรือรูปแบบการสอนใน
อนาคตได้ดังนี้คือ 1. ได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ หรือ
กลุ่มค าบอกเวลาที่มักจะลืมไปแล้วตอนเรียนมัธยม 
ต้องการให้อาจารย์รวบรวมกลุ่มค าบอกเวลาใส่
ความหมายให้ด้วยทุกค าในคู่มือ 2. ยังจ ากิริยาช่วย
ไม่ได้บางครั้ง สับสนกิริยาแท้กับกิริยาช่วย ได้เรียนรู้
เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช้ กิ ริ ย า ช่ ว ย จ ากคู่ มื อ และ ลองท า
แบบทดสอบได้ดีขึ้น  3. ได้เรียนรู้แบบของของกิริยา
แท้ที่จะเปลี่ยนไป แต่บางทีจะลืมเติม s บ้าง ต้อง
ตรวจสอบความผิดพลาดด้วยตนเองจาก check list 
ก็จะช่วยได้  4. เขียนประโยคจากค าที่ให้มาจะยาก
เพราะต้องคิดรูปกิริยาให้ถูกด้วย แต่คิดว่ามีประโยชน์
มากเพราะเอาไปใช้ในวิชาที่ เกี่ยวกับการเขียน
ภาษาอังกฤษได้  5. เมื่อก่อนไม่รู้ว่าประโยคผิด
ตรงไหน แต่ตอนนี้สามารถแยกประโยคที่ผิดได้ 6. 

การรวมกลุ่มเพื่อเล่นเกมจับคู่ดีกว่าการเล่นใน
คอมพิวเตอร์คนเดียว เพราะสนุกดี เล่นเกมแล้วมี
ความเข้าใจในการใช้กิริยา และจ าโครงสร้างของ
ประโยคได้มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนด้วย  7. ควรจะรวบรวมทุก Tense และอยาก
ให้มีสื่อการสอนเรื่องอื่นที่ไม่เข้าใจด้วย จ าไม่ได้เรื่อง
ค าเอกพจน์พหูพจน์  8. ขอให้อาจารย์มาช่วยสอน
และพาเล่นเกมในช้ันเรียน เพราะบางทีจะไม่เข้าใจ
จะได้ถามได้ 

ผู้วิจัยพบว่าแม้มกีารใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง
จาก ชุดสื่ อ ก า รสอนกาลกิ ริ ย าภ าษาอั ง กฤษ 
Instructional Media Package ท าให้นักศึกษารู้จัก
การแก้ปัญหาด้วยตนเองและสามารถเพิ่มผลการ
เรียนรู้ ได้สูงขึ้นร้อยละ 70.80 และสามารถใช้
ประโยชน์จากสื่อการสอนฯในอนาคตส าหรับ
นักศึกษานอกกลุ่มตัวอย่างได้ แต่อาจขาดที่ปรึกษา
หรือผู้แนะน าในการใช้ และไม่ได้ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหรือสูงกว่าประสิทธิผลจากผลการวิ จัย 
ดังนั้นการแนะน าจากอาจารย์หรือที่ปรึกษาในการใช้
สื่อการสอนฯยังจ าเป็น และควรมีการตรวจสอบการ
ใช้สื่ อการสอนฯ ตรวจสอบความเข้ าใจและมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้ใช้สื่อการสอนฯ ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากปัญหาท่ีพบจากการวิจัย 

ผู้วิจัยพบว่าการก าหนดระยะเวลาของการท า
ความเข้าใจการใช้สื่อการสอนฯให้นักศึกษาได้ศึกษา
คู่มือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 กาลกิริยา 
(Tenses) จ านวน 15 ช่ัวโมง ควบคู่กับชุดแบบฝึกหัด 
และชุดตรวจสอบการใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง หรือ Self-Check List และการจัดกลุ่มเล่น
ชุดเกมส์การใช้กาลกิริยาภาษาอังกฤษระดับประโยค  
12 ช่ัวโมงนั้น เป็นเวลาไม่ต่อเนื่องกันเป็นตามความ
สะดวกของผู้เรียนอาจท าให้นักศึกษาขาดความ
อดทนได้ หรืออาจหลงลืม จึงควรให้ระยะการท า
ความเข้าใจยาวข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเก็บข้อมูลและพัฒนาสื่อการสอน

กาลกิริยาภาษาอังกฤษ Instructional Media ให้
ครอบคลุมเนื้อหากาลกิริยาอื่นๆที่ใช้บ่อยในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อบรรยายเหตุการณ์  เช่น การใช้ 
Tense คู่ในประโยคใจความรวม (Compound 
Sentence) หรือประโยคใจความซ้อน (Complex 
Sentence) 

ควรศึกษาเก็บข้อมูลและพัฒนาสื่อการสอน
เพื่อลดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ด้านอื่น ๆ เช่น การใช้ค าสรรพนาม ด้านการใช้
ค าคุณศัพท์ การเรียงล าดับคุณศัพท์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่า
เมื่อมีการท าแบบทดสอบจากการวิจัยนี้ นักศึกษายัง
มี ค วามสั บสนด้ านค าสรรพนาม  และ ไม่ รู้ ว่ า
ค าคุณศัพท์อยู่ในต าแหน่งใดของประโยคอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอนวิชาไวยากรณ์ หรือการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

ผู้สอนวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือการ
เขียนภาษาอังกฤษควรสนับสนุนทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองติดต่อกันอย่างน้อย 1 ภาคเรียนนอกจาก
การสอนในช้ันเรียน กระตุ้น แนะน า ตรวจสอบผล
การเรียนรู้ และให้ก าลังใจนักศึกษา เพิ่มความมั่นใจ
ในการเรียนรู้โครงสร้างประโยค และฝึกแต่งประโยค
ด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการใช้
กาลกิริยาในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 

ผู้สอนวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือการ
เขียนภาษาอังกฤษอาจพัฒนารูปแบบสื่อ โดยท าการ
วิจัยต่อยอดในรูปแบบของ Research and 
Development แยกเป็นตอนหรือหัวข้อย่อย โดย
ยังคงรูปแบบการเรียนหรือเล่นด้วยตนเอง การเรียนรู้
ด้ ว ยตั ว เ อ ง  เ ป็ นก า ร พัฒนาก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ของตนเอง ทั้งในลักษณะที่เป็นเฉพาะ
บุคคลและในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนที่
ร่วมมือกัน (Skager, 1983)  

 
เอกสารอ้างอิง 
ฐาปนีย ์ธรรมเมธา. (2541). สื่อการศึกษาเบื้องต้น. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พิณทิพย์ ทวยเจรญิ. (2544). ภาพรวมของการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ:
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อัจฉรา วงศโสธร. (2527). การสร้างข้อสอบวัดความสามารถในการสื่อความหมายทางภาษาอังกฤษ 
 (Pragmatic Communicative) กับการทดลองทางภาษาระดับ Advance ความสอดคล้องระหว่าง
 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลักสตูรภาษาอังกฤษและแนวโน้มในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และคณะ. (2546). ทฤษฎีไวยากรณ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วชิร ภุมมา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. การสอนแบบความรู้ความเข้าใจ  
 (cognitive code learning)  Available: http://learners.in.th/blog/wpumma 30/18751. 
 (Accessed: April.7, 2019)  
Francis, W. Nelson. (1958). The structure of American English. New York: The Ronald  Press 
 Company.     
Halliday. (1944). Function Grammar. London: Edward Arnold. 
Kehoe J. (1995). Basic item analysis for multiple-choice test. Practical Assessment, Research &  
 Evaluation, 4(9). http://pare0nline.net.gevtn.asp?v=4&n=10 Available: 

http://ppongpang.blogspot.com/2014/02/blog-post.html (Accessed: April. 10, 2019) 
Tenses Exercise. Available www.e4thai.com (Accessed: April.10, 2019) 



 

Page 87 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริม 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The Development of an Instructional Model Based on Constructivism  
to Promote Critical Thinking for Problem Solving and Scientific Mind 

for Mathayom Suksa 1 Students 
แสงมณี อยู่พุก1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

รูปแบบ การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหา
และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1วัดค าสายทอง) สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ านวน 45 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการ
เรียนการสอน เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการ
แก้ปัญหา แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ และวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เรียกว่า “SAENG-M Model” มี 6 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ในขั้นตอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 6 ขั้น (SAENG-M Model) ประกอบด้วย ข้ันท่ี 1 กระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulation: S) 
(1.1) เตรียมความพร้อมและน าเข้าสู่บทเรียน (Preparation and warm up) (1.2) กระตุ้นการคิดเพื่อเปิดประเด็น
ปัญหา (Motivation of thinking) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสืบเสาะหาความรู้ (Action Inquiry: A) (2.1) ท าความเข้าใจ
กับปัญหา (Understanding of the issue) (2.2) แสวงหาค าตอบ (Seeking for the answers) (2.3) ตรวจสอบ
และสรุปผล (Examining and Summarizing of the answers) 2.3) นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ 2.4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาและ

จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D.=0.39) 

 

ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การคิดแก้ปญัหา, จิตวิทยาศาสตร ์
  
1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร   
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ABSTRACT 
This R&D study aimed 1) to develop and verify the efficiency of the instructional model 

based on Constructivism to promote critical thinking for problem solving and scientific mind for 
Mathayom Suksa (MS) 1 students, 2) to investigate the effectiveness of the instructional model 
based on Constructivism to promote critical thinking for problem solving and scientific 
mind for MS 1 students. The samples consisted of 45 MS 1 students in 1/1 classroom in the 
first semester of the academic year 2017 at TOA Witthaya School (Thetsaban 1 Wat Kham 
Sai Thong) under Mukdahan Town Municipality selected by the cluster random sampling 
technique. The instruments comprised, a developed instructional model, the instruments 
used including a guidebook to use the instructional model, lesson plans based on the 
instructional model. Tools used to collect data were an achievement test, a test of critical 
thinking for problem solving, a scientific mind evaluation form, a set of questionnaires on 
satisfaction. The statistics employed were percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Dependent Samples) and content analysis. 

The findings of this study were as follows: 1) The instructional model developed base on 
Constructivism to promote critical thinking for problem solving and scientific mind for MS 1 
students examined by experts called "SAENG-M Model" had comprised of six elements ; there are 
principles, objectives, content, learning management process, measurement and evaluation as 
well as conditions for using of the instructional model. There were 6 steps of the learning 
management process including: Step 1: Stimulation (S) ; 1.1 Preparation and warm up, 1.2 
Motivation of thinking ; Step 2: Action Inquiry (A) ; 2.1 Understanding of the issues, 2.2 Seeking for 
the answers, and 2.3 Examining and summarizing of the answers ; Step 3: Exchange of knowledge 
(E) ; Step 4: New knowledge creation (N) ; Step 5: Generalization (G) ; Step 6: Measurement and 
assessment (M). The efficiency of the instructional model obtained was at 84.59/82.89 which was 
higher than the criterion set of 80/80. 2) The results of this study on the effectiveness in 
developing the instructional model were found that: 2.1) the post-learning achievement was 
significantly higher than the pre-learning at the .05 level 2.2) the critical thinking for problem 
solving of the post-learning was significantly higher than that of the pre-learning at the .05 level 
2.3) the scientific mind of the post-learning was significantly higher than that of the pre-learning 
at the .05 level and 2.4) the students' satisfaction toward the teaching by the instructional model 
based on Constructivism to promote critical thinking for problem solving and scientific mind for MS 

1 students was at the high level in general ( X = 4.45, S.D.=0.39) 
 

Keywords: Instructional Model, Critical Thinking, Problem Solving, Scientific Mind  
 
  



 

Page 88 

บทน า 
โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคสังคม

แห่งการเรียนรู้ (Knowledge-Based Society) 
การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ
เป็นรากฐานของการเตรียมความพร้อมของคนให้มี
ทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษ
ใหม่โดยทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning- Skill) การสร้างทักษะ
เพื่อ การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นลักษณะของ
กา ร เ ร ีย น รู ้ใ น เ ช ิงบ ูร ณ า ก า ร เ พื ่อ เ ส ร ิม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ 
แล ะ ส ม ร ร ถน ะ ให้ เ กิ ด กั บ ม นุ ษ ย์ ยุ ค ใ ห ม่ เ พื่ อ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับการด ารงชีพใน
สังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจึงต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้คนในชาติเกิดการ
เร ียนรู ้ตลอดชีว ิต  (Lifelong Learning) ซึ ่ง
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทางการศึกษาของไทยได้ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยก าหนดแนวทาง
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552: 1-2) จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนควรจะต้องมีการตื่นตัวใน
การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
ส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่  21  
ซึ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นอีกหนึ่งทักษะ
ที่มีความส าคัญต่อการศึกษาในยุคศตวรรษที่  21  
(ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2559: 18) วิทยาศาสตร์
ถือได้ว่ามีบทบาทและความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในสังคมโลกาภิวัตน์ การน าความรู ้ด้าน
วิทยาศาสตร์มาใช้ใน การพัฒนาประเทศท าให้มนุษย์
มีความสามารถในการใช้เหตุผล สามารถพัฒนา
กระบวนการคิด (Process of Thinking) ทั้งความคิด
สมเหตุสมผล (Validity) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) ค ว า ม ค ิด ว ิเ ค ร า ะ ห์ 
(Analytical Thinking) แ ล ะ ค ิด อ ย ่า ง มี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) ท าให้เกิดทักษะที่
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์
และส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต 
การคิดอย่ า งมี วิ จารณญาณและการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem- Solving) จึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ซึ่ง
ต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นตลอดเวลา 
(ประพันธ์ศิร ิ สุเสารัจ,  2556) ผู ้ที ่จะประสบ
ความส าเร็จและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมของโลกยุคใหม่
ได้ มีความรอบรู้ที่ไม่ใช่แค่ความฉลาด ต้องคิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ ที่ส าคัญต้องสามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองและใช้เป็นเครื่องมือ
แสวงหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลก
อนาคต และเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่
เพียงพอท่ีจะพัฒนาให้ได้คนไทยยุคใหม่ ที่พร้อมด้วย
คุณสมบัติที่เหมาะกับโลกยุคใหม่ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ 
และอุษา ชูชาติ, 2545) ทั้งนี้ ระบบการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่ต้องพึ่งพาความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทค โน โ ลย ีซึ ่ง เ ป ็นป ัจจ ัยส า ค ัญ ในการพ ัฒน า
ประเทศ ดังนั ้น  ระบบและกระบวนการจัดการ
เร ียนการสอนวิทยาศาสตร ์ที ่เหมาะสม  และมี
คุณภาพจึงเป็นกลไก ส าคัญในการน าพาประเทศไป
อยู่ในกลุ่มประเทศก้าวหน้า (สกุล มูลแสดง, 2554: 
107) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า
และพัฒนาตนเองในกระแสโลกาภิวัตน์จ าเป็นจะต้อง
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีความ 
เท ่าทันการเปลี ่ยนแปลงของส ังคมฐานความรู้ 
(ประสาท เนืองเฉลิม. 2558: บทน า) สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาความคิด โดย
ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนซึ่งสมรรถนะส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการคิดของผู้เรียน
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็น
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ระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 4) การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการแปลงหลักสูตรสู่
ความเป็นรูปธรรมโดยผ่านกิจกรรมในช้ันเรียน การ
เรียนรู้ที่มีพลังต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียน
เมื่อได้เห็นสัมผัส เข้าใจ และสนุกกับกิจกรรมตามที่
ผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้และผู ้สอน คือ แรง
บันดาลใจหนึ่งของผู้เรียนเพื่อที่จะเป็นหรืออยากจะ
เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (ประสาท เนืองเฉลิม. 2558: 13) 
สอดคล้ อ งกั บ  สส วท .  (2556,  10) ที่ ก ล่ า ว ว่ า 
กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจาก
การบอกเล่าของครูหรือนักเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิด
ต่างๆ ที่มีผู้บอกให้เท่านั้น แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ต ามทฤษฎี ก า รส ร้ า งค ว าม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง เ ป็ น
กระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา ส ารวจ
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้น
อย่างมีความหมายจึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ของนักเรียนเองและเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่าง
ยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ           
มา เผช ิญหน ้า  ด ังนั ้น  การที ่น ัก เ ร ียนจะสร ้า ง           
องค์ ค วามรู้ ไ ด้ ต้ อ งผ่ านกระบวนการ เรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย นอกจากนี้  การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ควรสร้างความใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เกิดกับผู้เรียน
ตลอดจนการเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์กับการ
ด ารงชีวิตและสร้างจิตวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับผู้เรียน
เพราะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะเป็นไป
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพนั ้นค ุณล ักษณะของการมี
จิตวิทยาศาสตร์ มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากสอดคล้อง
กับ (วาชินี บุญญพาพงศ์. 2552, นุชรีย์ แนวเฉลียว, 
2552) ที่ระบุว่า ผลของการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์สูงขึ้นซึ่ง
ทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้รูปแบบ
หนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ที่น ามาใช้ได้ผลกับการเรียน
การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื่องจากส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ทั ้งเนื ้อหา หลักการ และ

ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้อัน
จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวความคิดหลัก
ทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมที่ใช้การสืบเสาะ หา
ความรู้ ได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ ตระหนัก ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม รู้จักน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตของตนเองและสังคม รวมถึงต้องพัฒนาจิต
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองจึงเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ (สสวท., 2555: 34, 208) ซึ่งการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ดีควรสอนให้ผู้เรียนได้ความรู้ครบถ้วนทั้ง
ส่วนของความรู้และกระบวนการซึ่งในการปฏิบัติ
จร ิง ไม ่ม ีว ิธ ีสอนใดที่มีความสมบูรณ์แบบ (วนิดา            
ฉัตรวิราคม, 2554, 51) ดังนั้น การพัฒนาการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 จะต้องพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนอย่าง
สมดุลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของการ
พัฒนาแบบองค์รวมจึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษ
ที่  21 ที่ เ ป็น ระบบมีความ ชัด เจนและยื ดหยุ่ น 
สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555, 61-62) ที่กล่าว
ว่า รูปแบบการเรียนการสอน เทคนิค การสอน และ
กลวิธีการเรียนรู้ (Learning Strategies) เป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นสิ ่ง
ส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู ้ของผู้เรียน วิธีสอนที่ครู
เลือกอาจจะไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชอบเพราะ
รูปแบบการเรียนรู้เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล หากครูใช้
วิธีการที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของผู้เรียนจะ
ท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นและมีผลส าเร็จทางการเรียน
มากขึ ้น การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญเพื่อให้การเรียนรู้มีความหมายและน าไปใช้ได้ 
ปัจจุบันมีวิธีสอนแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครูผู้สอนต้องปรับ
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วิธีการจัดการเรียนรู้และนักเรียนต้องเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรมีความ
หลากหลาย ครูผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายและปรัชญา
ของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ท าความ
เข้าใจเกี ่ยวกับ หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ 
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้วพิจารณาน าไปเลือก
ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ บริบทของผู ้เรียน สภาพแวดล้อม สื ่อและ
แหล่ง การเรียนรู้ (สสวท. 2556: 8, ศิริวรรณ วณิช
วัฒนวรชัย. 2559: 151) อย่างไรก็ตามการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายศักยภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ดัง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) นักเรียนส่วนใหญ่มี
คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนนจาก 100 คะแนน และ
ผลการสอบ PISA (Programme for International 
Student Assessment) มีคะแนนและล าดับที่ไม่น่า
พึงพอใจ (สุกัญญา งามบรรจง. 2559: 2) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่พบว่าไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
อันเนื่องมาจากปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน พบว่า ครูยังมุ่งเน้นการสอนที่เน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการสอนแบบบอกเล่าบรรยาย ท่อง
จ าเป็นหลัก นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นน้อย ขาดการฝึกการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (สุวิทย์ มูลค า. 
2551: 12-19) นอกจากนี้ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา 
ชูชาติ (2544) ยังได้ กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้คุณภาพ
การศึกษาของไทยไม่ดีเท่าที่ควรว่าอาจมาจากครูไม่
เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนจึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน
ได้ สอดคล้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) ของ

น ัก เ ร ีย น ชั ้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ีที ่ 1 ใ น ร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 68.09 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระยะที่ผ่านมา โดยการสนทนากลุ่ม
นักเรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มาแล้ว และการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่า  การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบ 
ผลส าเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที ่ไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์
ตามนโยบายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 
ทั้งนี้ ด้านครูผู้สอน พบว่า วิธีการสอนของครูใช้แบบ
บรรยายเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการจัดกระบวนการ
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูผู้สอน
ได้ให้เหตุผลที่ว่าปริมาณเนื้อหาสาระตามหลักสูตรที่
ค่อนข้างอัดแน่นเวลาการสอนของผู้สอนที่จะต้อง
เร่งรัดให้ทันก่อนจบภาคเรียน การสอนจึงเน้นให้
นักเรียนท่องจ าหรือมุ่งเน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลักที่ครู
เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาให้โดยตรง ส่วนใหญ่ใช้การสาธิต
แทนการทดลอง ครูสรุปสาระส าคัญให้นักเรียนไม่เน้น
การพัฒนานักเรียนด้านการคิดและจิตวิทยาศาสตร์
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการแสวงหาและสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ครูยังขาดเทคนิคการสอนที่ตอบสนอง
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียน ได้ครบทุกด้าน นักเรียนจึงขาดความ
กระตือรือร้นเบื่อหน่าย การเรียนและไม่สนใจเรียน
เท่าที่ควร ด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
เน้นการเรียนแบบจ าเนื้อหาท่องตอบสอบแล้วลืม 
เรียนรู้เนื้อหาวิชาจากต าราเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ได้
เรียนรู้จากการท ากิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง อีกทั้งไม่ยอมรับความแตกต่างของเพื่อนร่วมช้ัน 
นอกจากนี ้แนวทางการเรียนรู ้ส ่วนใหญ่เป็นแบบ
แข่งขันมากกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงเป็นสาเหตุ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า
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และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูและ
นักเรียน พบว่า มีแนวคิดไปในแนวทางเดียวกันว่ามี
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหารวมถึง
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยครูจะต้องจัดการ
เรียนการสอนทฤษฎีควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะและ
กระบวนการที่ เ น้นการสอนคิด ให้กับนัก เ รี ยน  
เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้มาก
ที่สุด ในลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่มด้วยการสืบเสาะโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ มีการเช่ือมโยง
สถานการณ์ปัญหาที่เป็นบริบทจริงในชีวิตประจ าวัน
เป็นตั วกระตุ้ น  การ เรี ยนรู้  อันจะน า ไปสู่ กา ร
ประยุกต์ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีหลากหลาย
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มี
ความสามารถในทุกด้าน และไม่มีวิธีสอนใดที่มีความ
สมบูรณ์แบบ สสวท. (2556: 19) ดังนั้น ครูจึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบหรือประยุกต์ใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการพัฒนานักเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ดีควรสอนให้ผู้เรียนได้ความรู้ครบถ้วนทั้ง
ด้านความรู้และกระบวนการ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบ
การเรียน การสอนจึงเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการ
จัดการ เรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาเด็กไทยให้พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่สามารถเผชิญปัญหาและด ารงชีวิตอยู่ใน
โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุขและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาข้อมูลและข้อค้นพบดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยา
ศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
การแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่
ส่ ง เสริมก า รค ิด อย ่า งม ีว ิจ า ร ณญาณ เพื ่อ ก า ร
แก ้ป ัญหาและ  จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้แก่  

2.1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน  

2.2)  เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ เพื่อการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน            
การสอน  

2.3)  เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน 2.4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 
1 วัดค าสายทอง) สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 90 คน จาก 2 
ห้องเรียน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
1/1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) 
สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ 

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
การแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2)  การคิดอย่าง มีวิจารณญาณเพื่อการ

แก้ปัญหา  
3)  จิตวิทยาศาสตร์  
4)  ความพึงพอใจของนักเรียน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็น

การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน (Analysis: A ): 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่
ค าดหว ัง  แล ะสภาพที ่เป็นจริ งของผลการจั ด
การศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับชาติและ
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อน าไปสู่การระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2554: 18-21) 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) 
สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยการจัดสนทนา
ก ลุ ่ม น ัก เ ร ีย น แ ล ะ  ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์ค ร ูผู ้ส อ น
วิทยาศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง น ามาก าหนด
หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการ
สอน ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบ
เส าะหาความรู้  (Inquiry-Based-Learning) กา ร
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based-
Learning) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 
Learning) รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดแก้ปัญหา 

(Problem Solving) และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Mind) น ามาใช้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
โดยสังเคราะห์กระบวนการของรูปแบบการเรียนการ
สอนได้ 6 ขั้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการ
แกป้ัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) 
เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development:  D&D):  ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ห า
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และเครื่องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ค ุณภาพของร ูป แบบจ ากกา ร ประ เ ม ินค ว า ม
สอดคล ้อ ง เหมาะสม  พบว ่า  ร ูปแบบม ีคว าม
สอดคล้องเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

( X = 4.64, S.D.=0.14) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นการประเมินทุกรายประเด็น
ผ่านเกณฑ์มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากและมากที่สุด ( X = 4.40, S.D.=0.42 ถึง X = 
4.77, S.D.=0.09) โดยครอบคลุมความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
ของน ักเร ียนชั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีที ่ 1 การประเมิน
คุณภาพคู่มือการใช้รูปแบบ พบว่า มีความสอดคล้อง

เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 
4.72, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นการประเมินทุกรายการผ่านเกณฑ์ 
ความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก

ประเด็น ( X = 4.60, S.D. 0.55 ถึง X = 5.00, 0.00) 
คุณภาพ ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.36, S.D.=0.15) เมื่อพิจารณา
เป็นรายแผน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์

ทุกแผนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( X = 

4.20, S.D. 0.15 ถึง X = 4.59, 0.31) ด้านการ
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ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยน แบบทดสอบวัดการคิดอย่ า งมี
วิจารณญาณเพื่ อการแก้ปัญหา แบบประเมินจิต
วิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
การตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากการประเมินความสอดคล้องเหมาะสม
จากผลการพิจารณา ค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญ ทั้งนี้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่า 
IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ภาพรวมทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.93 ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.25-0.80 และ 0.30-0.80 
ตามล าดับ ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 
0.86 แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
การแก้ปัญหา พบว่า ค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 รายสถานการณ์อยู่ระหว่าง 0.76-0.96 ค่า 
IOC ภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 ค่าความยากง่าย
และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40-0.80 และ 
0.20-0.60 ตามล าดับ แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่า IOC 
ภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 และความเช่ือมั่นของ
แบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 แบบสอบถามความ
พึงพอใจ มีค่า IOC รายข้อระหว่าง 0.60-1.00 
ภาพรวมทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.87 และความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 ในส่วนของ
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอน ด าเนินการโดยน ารูปแบบไปทดลองใช้แบบ
ภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม 
tryout ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ประสิทธิภาพของรูปแบบ (E1/E2) เท่ ากับ
85.06/84.08 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็น
การน าไปใช้ (Implementation: I): การทดลอง ใช้
รูปแบบการเรียนการสอน โดยการน ารูปแบบการ
เรียนการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) สังกัด
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จ านวน 45 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ The 
One-Group Pretest-Posttest Design ด าเนินการ
ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทา งการ เ ร ียน  แบบทดสอบว ัดการค ิด อย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหา และแบบประเมินจิต
วิทยาศาสตร์ จากนั้นด าเนินการสอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 6 ขั้น (SAENG-M Model) ตาม
รูปแบบการเรียนการสอน และทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ
วัดการคิดอย่างมีว ิจารณญาณเพื ่อการแก้ปัญหา 
และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) 
เป็นการประเมินผล (Evaluation: E): ประเมินผลการ
ใช้รูปแบบ โดยการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาและ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหา
และจิตวิทยา-ศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปี
ที่ 1 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มี
ช่ือเรียกว่า “SAENG-M Model” มี 6 องค์ประกอบ 
ค ือ  ห ล ัก ก า ร  ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ เ นื ้อ ห า ส า ร ะ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และเงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ใน
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เร ียนการสอนม ี 6 ขั ้น  (SAENG-M Model) 
ประกอบด้วย 1) กระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulation: S) 
(1.1) เตรียมความพร้อมและน าเข้าสู่บทเร ียน 
(Preparation and warm up) (1.2) กระตุ้นการคิด
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เพื่อเปิดประเด็นปัญหา (Motivation of thinking) 2) 
ปฏิบัติการสืบเสาะหาความรู้ (Action Inquiry: A) 
(2.1) ท าความเข้าใจกับปัญหา (Understanding 
of the issue) (2.2) แสวงหาค าตอบ (Seeking for 
the answers) (2.3) ตรวจสอบและสรุปผล 
(Examining and Summarizing of the answers) 
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange: E) 4) สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (New knowledge creation: N) 5) น า
ความรู้ไปใช้ (Generalization: G) ขั้นที่ 6 ตรวจสอบ
และประเมินผล (Measurement and assessment: 
M) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอยู่ ในระดับ  มาก

ที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.18) และผลการทดลองใช้ 
(Implement) รูปแบบการเรียนการสอนจริงกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.59/82.89 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้ 

2.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยา
ศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีดังนี ้

2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 

2.2  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการ
แก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3  จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2.4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียน การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ ด้ วยตนเองที่ส่ งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( x = 4.45, S.D. = 0.39)  
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ (SAENG-M 
Model) พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยครอบคลุม
ความต้องการจ าเป็นใน การส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ปัญหาและจิตวิทยา
ศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้ 
อาจ เนื ่อ งมาจากร ูปแบบการ เร ียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีการด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ
ของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งผ่านการ
วิ เคราะห์  แล ะส ัง เ ค ร าะห ์ข ้อม ูลพื ้น ฐ านและ
สาระส าคัญที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน ได้แก่  การศึกษาและว ิเคร าะห์ 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบ อีกทั ้งผู ้ว ิจัยยังได้ศึกษากลวิธีการ
เรียนรู้ (Learning Strategies) ตลอดจนสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยการสนทนากลุ่มนักเรียนและการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และน าแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและ
สถานศึกษา รวมถึงมีการทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งรูปแบบ การเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ 
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 
และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 6 ขั้น (SAENG-M 
Model) คือ 1) กระตุ้นการเรียนรู้ (Stimulation: S) 
(1.1) เตรียมความพร้อมและน าเข้าสู ่บทเรียน 
(Preparation and warm up) (1.2) กระตุ้นการ
คิดเพื ่อเป ิดประเด ็นป ัญหา (Motivation of 
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thinking) 2) ปฏิบัติการสืบเสาะหาความรู้ (Action 
Inquiry: A) (2.1) ท าความเข้าใจกับปัญหา 
(Understanding of the issue) (2.2) แสวงหา
ค าตอบ (Seeking for the answers) (2.3) 
ตรวจสอบและสรุปผล  (Examining and 
Summarizing of the answers) 3) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Exchange: E) 4) สร้างองค์ความรู้ใหม่ (New 
knowledge creation: N) 5) น าความรู้ไปใช้ 
(Generalization: G) ขั้นที่  6 ตรวจสอบและ
ประเมินผล (Measurement and assessment: 
M) สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของ 
Joyce and Weil (2009) และทิศนา แขมมณี. 
2559) ที่สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือ 
แบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดอย่างเป็น
ระบบ สัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้ 
หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือมีองค์ประกอบที่
ส าคัญของรูปแบบ โดยแต่ละองค์ประกอบจะต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับการพิสูจน์
ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการเรียน 
การสอนนั้น สอดคล้องกับแสงเดือน เจริญฉิม (2552)  
ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างมโนทัศน์
และการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สรรค์สร้างความรู้ 
(Constructivist) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวงจร
การเรียนรู้ (Learning Cycle) พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอน มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) หลักการ 
2) จุดมุ ่งหมาย 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้  
4) การวัดและประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1) การส ารวจความรู้เดิม  
2) การเร้าความสนใจ 3) การท ามโนทัศน์ให้ชัดเจน  
4) การตรวจสอบมโนทัศน์ 5) การน ามโนทัศน์ไป
ใช้ และ 6) การประเมินผล โดยผลการทดลองใช้
รู ป แ บ บ ที่ พั ฒน า ขึ้ น  พ บ ว่ า  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
80.37/81.04 ผ่านเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว ้

2.  จากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอน มีผลการวิจัยดังนี้ 

2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการ
สอน ที่พัฒนาขึ้นยึดแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเป็นฐานการคิดที่
ส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเพื่อใช้
ในการก าหนดหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนการสอนร่วมกับการสังเคราะห์แนวคิดกลวิธี
การเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry-Based Learning) การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) รวมทั้ง
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical-
Thinking) และแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ 
(Scientific- Mind) เพื่อน ามาใช้ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนโดยสังเคราะห์กระบวนการของ
รูปแบบได้ 6 ขั้น (SAENG-M Model) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงที่ตอบสนอง
ความต้องการต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันคิดแก้ปัญหา
โดยพิจารณาท าความเข้าใจปัญหา แสวงหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบและสรุปผลการแก้ปัญหา ภายใต้การ
จัดการเรียนการสอนที ่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื ่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบองค์ความรู้ในเนื้อหาสาระ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับประสาท เนืองเฉลิม (2558) 
ทิศนา แขมมณี (2559) และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
(2559) ที่กล่าวในท านองเดียวกันว่า ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับการจ ัดการ เ ร ียนการสอน ว ิทยาศาสตร ์ใน
ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุจิตรา ไกรศรีวรรธนะ (2557) ได้ศึกษา ผลการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือที่
ม ีต ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนและเจตคติต ่อว ิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือมีเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
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เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2.2  นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
กระบวนการจัดการเรียนตามรปูแบบเป็นกระบวนการ
ทีเ่น้นส่งเสริมการคิดให้กับนักเรียนโดยสอดแทรกไว้
ในทุกขั ้นตอน ของกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการสืบเสาะหาความรู้ที่
เน้นการคิดแก้ปัญหาอย่าง มีวิจารณญาณโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่าน
การมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนจาก
การท างานร ่วมกันเป็นกลุ ่ม โดยใช ้เนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร์และสถานการณ์ปัญหาในบริบทชีวิตจริง
เป็นฐานในการคิด สอดคล้องกับสสวท. (2556: 13) ที่
กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย
ประการหนึ่ง คือ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบ ผลที่
ได้จากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้
กระบวนการหรือวิธีการความรู้  ทักษะต่างๆ มา
ประกอบกันเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา ซึ่งการ
ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถน าไปใช้ได้ทุก
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารยา ช่ออังชัญ (2553) ที่
พัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ของนักเ ร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความสามารถในคิด
แก้ปัญหาอย่ า งมี วิ จารณญาณของนัก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
ความสามารถในคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2.3  นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

การ เร ียนการสอนที ่พ ัฒนาขึ ้นส ัง เคราะห ์จาก
แนวคิด กลวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry-Based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะของจิต
วิทยาศาสตร์จากการประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ได้
สัมผัสหรือปฏิบัติจริงในกระบวนการแสวงหาความรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่มีปัญหา
เป็นตัวกระตุ ้นการเร ียนรู ้ สอดคล้องกับ สสวท. 
(2555: 146-147) ได้กล่าวไว้ว่า จิตวิทยาศาสตร์เป็น
คุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการ
เรียนรู้ผ่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลให้
ผู้ เ รี ยนมี ลักษณะของการเป็นผู้ ใฝ่ เ รี ยนใฝ่ รู้ ใน
วิทยาศาสตร์ สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ
ตัดสินใจการค้นคว้าหาความรู ้ การแก้ปัญหาใน 
ชีวิตจริง และมีการน าความรู้ ไปใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของจินตนา   
ศิริธัญญารัตน์ (2556) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
ในศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการวิจัย พบว่า หลัง
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนุชรีย์ แนวเฉลียว 
(2552) ที่วิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พบว่า
นักเรียนช่วงช้ันที่ 3 ที่เรียนแบบร่วมมือมีคะแนน
จิตวิทยา- ศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ค ว า ม รู ้ด ้ว ย ต น เ อ งที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า รคิ ด อย่ า ง มี
วิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการเรียนการ
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สอนที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติทุกในขั้นตอนด้วยตนเองโดยครู มีคอย
อ านวยความสะดวก (Facilitating) ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบ การเรียนรู้มุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่ ง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนอย่างสร้างสรรค์ ในลักษณะการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแทนการแข่งขันกัน สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้มีความทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้ ได้ตามความถนัดและ
ความสนใจของตน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกับบริบทชีวิตจริง มีส่วน
ช่วยเร้าความสนใจท าให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้
และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีความสุขและสนุกไป
กับการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ใน การเรียน สามารถสรุปและสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และเช่ือมโยงน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันช่วยพัฒนา
คุณลักษณะนิส ัยที ่ด ีงามด้วยการคิดและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นท าให้มีทักษะทางสังคม เป็นคนใจกว้าง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มีระเบียบวินัย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่จะมี
ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประกอบกับครู 

ใช้เทคโนโลยีร่วมกับเทคนิค QR code เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเร้าความ
สนใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอันน าไปสู่
ความพึงพอใจของนักเรียน สอดคล้องกับงาน วิจัยของ
สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ที่ได้วิจัยพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียน มีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ เ น้นการคิดวิ เ คร าะห์  กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิระ ดีช่วย (2554) ที่ได้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสต
รักต ิว ิซ ึม ร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางชีววิทยาและความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า นักเรียนเห็นด้วยต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนระดับมาก 
โดยเห็นด้วยมากที่สุดด้านกิจกรรม รองลงมาด้าน
บรรยากาศในการเร ียนรู ้ และประโยชน์ที่ได้รับ
ตามล าดับ 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานบ้าน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK HOUSEWORK 
FOR PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS 

 
สาวิน ีองอาจ1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่อง งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน และ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน  
(อุดมพิทยา) ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม มีนักเรียนจ านวน 19 คน โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 
เรื่อง แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
หาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย
การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่เป็นอิสระและการสอบถามความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัย พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ความพึงพอใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               . 
1 บุคลากร ไอซีที โรงเรียนอนุบาลทัพทนั (อุดมพิทยา) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา อุทัยธาน ีเขต 1  
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Abstract 
 The purpose of this were research was to develop of electronic book occupation 
subjects for Prathomsuksa 1 students, to compare learning achievement of Prathomsuksa 1 
students before and after learning with electronic book and to study students satisfaction toward 
electronic book. The sample were 19 Prathomsuksa 1 students Of Anubanthapthan school, 
Uthaithani province. They were obtained through simple random sampling. The research 
instruments were electronic book entitled information Technology, achievement test and 
satisfaction questionnaire. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and 
dependent sample t-test.  

The results of the study revealed that electronic book on housework for Prathomsuksa 1 
students who received quality evaluation from experts as a whole were at the most suitable 
level. The learning achievement of students learning by electronic book after learning was higher 
than before learning at the statistical significance of .05. and Prathomsuksa 1 students were 
satisfied with the study by using electronic book on housework as a whole at the high level. 

 
Keyword: electronic book / satisfaction / Achievement 
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บทน า 
ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมาก

ขึ้นในทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้
เพราะคอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์เข้ามาช่วยใน
งานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีการใช้งานหลากหลาย
รูปแบบซึ่งความสามารถหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามา
มีส่วนช่วยให้การท างานนั้นง่ายขึ้นก็คือ งานทางด้าน
การเรียนการสอน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ สามารถ
สื่อสารในเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นการเรียนการสอนได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงรวมทั้ง
ลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ท าให้ในปัจจุบันสถานศึกษา
ต่าง ๆ ได้ริเริ่มที่จะน าสื่อการเรียนการสอต่างๆ  
มาแปลงรูปแบบลงสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยการ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้นั้นในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน 
(วีรพันธ ์ค าดี. น.1)  

ด้วยปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่ 21 โลกก้าวเข้าสู่
ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communications Technology: 
ICT) หรือไอซีทีท าให้วิถีการเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในสังคมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการส่งเสริม
จากทุกภาคส่วนท าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น
เท่าใดยิ่งท าให้มีนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น
เท่านั้น ทุกสังคมจึงต้องปรับตัวและรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะใน
แวดวงการศึกษา การน าเอานวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เช่น การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาปรับใช้กับระบบการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ ตลอดจนการบริการวิชาการต่าง ๆ ท าในการ
ด า เนินการศึ กษา เป็น ไปอย่ า งราบรื่ น  ทันต่ อ
เหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้สอน
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากผู้ถ่ายทอดเนื้อหาหน้า
ช้ันเรียน เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาสาระที่ถูกต้องโดย

ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก อันจะช่วยเสริมสร้าง
ลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ผู้สอนจึงต้องจ าเป็นพัฒนาตนเองให้มีความรู้เท่าทัน
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล และรู้จักเลือกใช้หรือสร้างสื่อและ
แหล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ มี รู ป แบ บ
หลากหลายให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนที่
เรียนรู้ได้ไว ทันยุคทันเหตุการณ์ และต้องการได้
ความรู้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อสร้างบทบาทให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กับบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ( วัชรพล วิบูลยศริน. 
2556, น .13) และจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 10 (2552-2559) 
ประเด็นที่ 10 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า ครู
และนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่าง จ ากัด รวมทั้งครูยังไม่สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน การสอน
ได้อย่างแท้จริงและผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มี
นโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน คือ
สนับสนุนให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถสอนให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ รวมถึงจัดหาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในลักษณะ e-book, e-library และ 
courseware ที่มีคุณภาพและน่าสนใจ(หทัยรัตน์ ศรี
วิโรจน,์ 2556, น.1) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เป็น
การเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นสื่อกลางของ
นักเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มีหลายรูปแบบ 
โดยจะมีการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ 
อินทราเน็ต จึงถือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ
เรียนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และ
เทคโนโลยีการสื่ อสารมีบทบาทส าคัญ (ถาวร           
นุ่นละออง. 2550, น.1) และจากการวิจัยของ จตุรงค์ 
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เ อื้ อสุ ข ชัยกู ล  ( จตุ ร งค์  เ อื้ อสุ ข ชัยกู ล ,  2555, 
บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยในการเรียน การพัฒนา
ความคิด ทักษะต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เรียนซ้ าได้ตามความต้องการ ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อที่เรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น และพบว่าผลของการ
ประเมินความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเหมาะสมมาก ( x 4.10= ) สามารถ
สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมได้ว่า การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมมาก นอกจากนี้ 
หทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ (2556, บทคัดย่อ) ได้สร้าง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายไปทดลองใช้กับกลุ่มศึกษา แล้วนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่าย ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88/86.6 
ซึ่งถือได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มากกว่านั้น 
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ได้ หลังจากการเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
สร้างขึ้นและ อัญจิมา จันทร์แก้ว (2555, บทคัดย่อ) 
ได้สร้ างและหาคุณภาพหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 91.84/94.44 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้  80/80 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น พบว่า ค่าเฉลี่ยคือ 4.69 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.48 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด และผลการประเมินตามสภาพจริงพบว่า 
ค่าเฉลี่ยคือ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 
0.06 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
สอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนเพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียน 

จากลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น สื่อการ
เรียนการสอนมีบทบาทที่ส าคัญในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนซึ่งหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ถือว่า
เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกชนิดหนึ่งที่ผู้เรียนให้
ความสนใจในการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่มีทั้ง
รูปภาพและเสียง แต่ลักษณะการน าเสนอจะมี
ลักษณะคล้ายกับหนังสือ ซึ่งจะช่วยสามารถให้ผู้เรียน
มีความสนใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพมากยิ่งขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาล
ทัพทัน (อุดมพิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 
1  ปี ก า รศึ กษา  2562  จ า น วน  3  ห้ อ ง เ รี ย น  
จ านวน 97 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลทัพ
ทัน (อุดมพิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2562 มี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 
19 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยมี
หน่วยเป็นห้องเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน  
3 เรื่อง ใช้เวลาในการศึกษาจ านวน 12 ช่ัวโมง 

2.  แบบประ เมิ นคุณภาพของหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
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การเก็บข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง

เบื้องต้น โดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองเดียว 
วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 
2559) ดังภาพท่ี 1  

 

ภาพที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยในครั้งนี้ ดังนี ้

ขั้นเตรียม 
1.  เตรียมห้องเรียนและเครื่องมือในการ

ทดลอง ซึ่ งจัด ให้ เรี ยนแบบเดียว โดยมี เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ มีความพร้อมใ ช้งานกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน 

2.  เตรียมผู้เรียน และแจ้งให้นักเรียนทราบ
ถึงการเรียน วิธีการ เรียน บทบาทของผู้ เ รียน
เป้าหมายของการเรียน จุดประสงค์ การเรียน 
จุดมุ่งหมายและขั้นตอนในการเรียนโดยใช้หนัง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 

ขั้นด าเนินการ 
1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 10 ข้อ และบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนน
การเรียน 

2.  ท าการทดลองจัดการเรี ยนรู้ โดยใ ช้
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  เรื่ อง งานบ้าน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 4 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 
12 ช่ัวโมง 

ขั้นสรุป 
1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้หลังเรียน (Posttest) ทันที หลังจาก
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรียนรู้ชุดเดียวกัน จ านวน 10 ข้อ แล้ว
บันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน 

2.  ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
งานบ้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
1.  การวิ เคราะห์ การประ เมินคุณภาพ

หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ โดยผู้ เ ช่ียวชาญหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1  

 

องค์ 
ประ 
กอบ 

รายการ
ประเมิน 

ข้อมูล 

 ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ด้าน

เนื้อหา 
1. สอดคล้อง
กับ
จุดประสงค์
และเนื้อหา
ของบทเรียน 

5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

2. มีความ
เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน 

5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

3. ใช้ภาษาที่
ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

4. จัดล าดับ
เนื้อหาได้
อย่าง
เหมาะสม 

5.00 0.00 
มาก
ที่สุด 

5. มีการจัด
โครงสร้าง
ของเนื้อหา
ชัดเจน 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

6. ความ
ถูกต้องของ
เนื้อหา 
 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

O1  X  O2 
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องค์ 
ประ 
กอบ 

รายการ
ประเมิน 

ข้อมูล 

 ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
 7. ช่วยให้ผู้เรียน

เกิดความรู้ 
ความเข้าใจใน
เนื้อหาไดด้ียิ่งขึ้น 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

8. ใช้หลัก
ภาษาได้
อย่างถูกต้อง 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

ด้านการ 
ออกแบบ 

9. มีการ
น าเสนอ
ข้อความ ท่ี
เหมาะสม 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

10. มีการ
เสนอรูปภาพ 
ที่เหมาะสม 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

11. สีของ
ตัวอักษรมี
ความชัดเจน 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

12. ขนาด
ของตัวอักษร
มีความ
เหมาะสม 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

13. การ
น าเสนอของ
เสียงท่ีใช้มี
ความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

14. 
เสียงดนตรีที่
ประกอบ มี
ความ
เหมาะสม 

4.67 0.58 มาก
ที่สุด 

 15. มี
รูปแบบและ

4.33 0.58 มาก 

องค์ 
ประ 
กอบ 

รายการ
ประเมิน 

ข้อมูล 

 ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
องค์ประกอบ
ที่น่าสนใจ
และทันสมัย 
16. การจดั
วางของ
ตัวอักษรมี
ความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

9. มีการ
น าเสนอ
ข้อความ ท่ี
เหมาะสม 

5.00 0.00 มาก
ที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.83 0.25 มากที่สุด 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพ

หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  เรื่ อง งานบ้าน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 โดยผู้ เ ช่ียวชาญ 
พบว่า มีความมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั เหมาะสม
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83 และส่วนเบี่ยง
แบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25 

 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เ รี ย น  เ รื่ อ ง  ง า น บ้ า น  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน 

 
การ 
ทด 
สอบ 

จ านวน
นักเรียน

N 

คะ 
แนน 
เต็ม 

 ̅ S.D. df t sig 

ก่อน
เรียน 

19 30 14.11 4.21 18 19.78 .000 

หลัง
เรียน 

19 30 25 3.5 

มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05* 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์นี้ 
ค่าสถิติที (t) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 19.777 ที่ค่าองศาอิสระ
เท่ากับ 18 โดยมีค่า sig. (1-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด .05 แสดงว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติ นั้นหมายความว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง งานบ้าน มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 

3. ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน 

 

รายการประเมิน  ̅ S.D 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ด้านเนื้อหา 
1. นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหา 

4.79 0.42 มากที่สุด 

2. นักเรียนอยาก
กลับมาเรียนอีก 

4.79 0.42 มากที่สุด 

3. นักเรียนสนุกสนาน
กับเนื้อหา 

4.79 0.42 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีความสุข
ที่ได้เรยีน 

4.79 0.42 มากที่สุด 

5. นักเรียนชอบเนื้อหา
ที่เรียน 

4.79 0.42 มากที่สุด 

6. เนื้อหาท่ีเรียน
น าไปใช้ได ้

4.79 0.42 มากที่สุด 

ด้านการออกแบบ    
1. รูปภาพสวยงาม 4.84 0.50 มากที่สุด 
2. ตัวหนังสือสวยงาม 4.84 0.50 มากที่สุด 
3. ตัวหนังสืออ่านง่าย 4.84 0.50 มากที่สุด 
4. รูปภาพเข้าใจง่าย 4.84 0.50 มากที่สุด 
5. รูปภาพพ้ืนหลัง
สวยงาม 

4.68 0.58 มากที่สุด 

6. หน้าปกสวยงาม 4.68 0.58 มากที่สุด 

รายการประเมิน  ̅ S.D 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

   

1. ความยาก ง่าย ของ
ข้อสอบ 

4.89 0.32 มากที่สุด 

2. จ านวนข้อสอบ 4.89 0.32 มากที่สุด 
3. ข้อสอบตรงกับท่ี
เรียน 

4.89 0.32 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.78 0.15 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

งานบ้าน โดยรวมอยู่ในระยะมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( x ) 
= 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.15  
 

ผลการวิจัย 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การ

งานอาชีพ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นได้รับการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากทีสุ่ด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และ 
หลังเรียน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางระดับสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยดังกล่าว 
1.  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

งานบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้
ท าการหาคุณภาพเครื่องมือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เป็นการหา
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักความรู้ และเหตุผลในการ
ตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน โดยอาศัยผู้ที่
เช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า (เผชิญ กิจ
ระการ , 2542) จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพของผู้ เ ช่ียวชาญโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าคะแนน 4.83 ที่ได้รับ
ผลการวิจัยดังกล่าวอาจเนื่องด้วยคอมพิวเตอร์เป็น
วิ ถี ท า ง ข อ ง ก า ร ส อ น ร า ย บุ ค ค ล โ ด ย อ า ศั ย
ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหา
ประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน และมีเนื้อหา
ตามล าดับที่ต่างกันและยังเป็นเครื่องมือช่วยสอน
อย่างหนึ่ งที่ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  
(บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2543) 

2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียน สูง
กว่า ก่อนเรียน เหตุนี้อาจเป็นผลเพราะเนื่องจาก 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งได้วิเคราะห์
เนื้อหาบทเรียน ได้ออกแบบและสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ มีการตอบสนองต่อข้อมูลที่
ผู้เรียนป้อนเข้าไปในทันทีเพื่อเป็นการเสริมแรงท าให้
ผู้ เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้  และสอดคล้อง
งานวิจัยของ (ลัดดา ศรีจันทร์ , 2551) การพัฒนา
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์โคมลอยด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของหมูบ้านดอนรังนก อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างและพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โคมลอยบ้านดอนรังนก 
ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโคมลอยบ้านรังนก
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.44/86.26 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้

เท่ากับ 0.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนจากบทเรียน อยู่ในระดับดี และ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ประภากร นูวบุตร , 
2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรตัวสะกด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 พบว่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่

ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51, S.D = 0.51) หนังสือ
อิ เล็กทรอนิกส์  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
86.71/85.65 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
งานบ้าน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
ผลมาเนื่องจากได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการ
น าเสนอที่น่าสนใจ เนื้อหามีความหลากหลาย มีการ
จัดรูปแบบสีสัน ที่สวยงาม ท าให้นักเรียนมีความ
สนใจ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น และ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ชอบที่จะเรียนรู้จาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง งานบ้าน ซึ่ งได้ผล
วิเคราะห์จากการสอบถามความพึงพอใจจากนักเรียน
ที่ได้เรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ประภากร นูวบุตร, 2554) การพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรตัวสะกด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผล
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อ
การเรียนรู้การเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.  ก่อนการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอน
ควรมีการแนะน าขั้นตอนและวิธีการใช้งานให้
นักเรียนเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิด
ความสับสนซึ่งอาจจะส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ควรมีการจัดสรรเวลาที่
สามารถยืดหยุ่นได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรท าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในรายวิชาอื่นๆ ที่มีความเหมาะกับเนื้อหารายวิชา 
นั้นๆ  

2.  ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า ส ร้ า ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการ
เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ี 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตรโ์ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร  

The Development of Mathematics Learning Achievement through E – Book 
integrated with Cooperative Learning technique Jigsaw in Fractions, Percentages, 

and Decimals of the grade 5 at Bannoijomsri School, Sakon Nakhon Province 
อัษฎา ลามค า1 

สิริลักษณ์ จันทร์เท2 

ศิริวรรณ แขกวันวงค์3 

เพ็ญผกา ปัญจนะ4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสู่งกว่าก่อนเรียน และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มประชากร
ที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 17 คน โดยการเลือกสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
สอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละและทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.06/82.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 
 

                                               . 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
4 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และ
ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

( X 4.68= , S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
สาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล  

 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณติศาสตร์ หนังสอือิเล็กทรอนิกส์ การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน 

เรียนรูด้้วยเทคนิค Jigsaw 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop mathematics learning activity, to 
study students learning achievement of which the posttest learning is higher than the pretest 
learning, and to study satisfaction regarding mathematics learning activity through E-Books 
integrated with Cooperative Learning technique Jigsaw in Fractions, Percentages, and Decimals of 
the grade 5. The samples of this research were 17 people grade 5 of Bannoijomsri School, Sakon 
Nakhon Province, by cluster random sampling. The research instruments consisted of 1) E-book 2) 
lesson plans based on using E-book integrated with Cooperative Learning technique Jigsaw 3) 
mathematics achievement tests, which are 20 questions with four options per each, and 4) 
Likert’s five-ranged satisfaction scale.   
 The findings were as follows: 
  1. The efficiency of mathematics learning activity through E-Book integrated with 
Jigsaw cooperative learning in Fractions, Percentages, and Decimals of the fifth-grade students 
was 82.06/82.35, which was higher than the expected 80/80.  
  2. The learning achievement after mathematics learning activity through E-Book 
integrated with Cooperative Learning technique Jigsaw in Fractions, Percentages, and Decimals of 
the grade 5 was statistically significantly higher than that before at .01 level. 
  3. Satisfaction regarding mathematics learning activity through E-Books integrated 
with Cooperative Learning technique Jigsaw in Fractions, Percentages, and Decimals of the grade 

5 showed that the students are overall satisfied at the highest score ( X 4.68= , S.D. = 0.47). 
When considering the data individually, the highest score is the course content, learning activities, 
media usage, teaching materials, and assessment and evaluation.  
 
Key words: Development of Mathematics Learning Achievement, E-Book,  
 Cooperative Learning technique Jigsaw 

  



 

Page 112 

บทน า 
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ ในการพัฒนา

คน ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาจะ
พัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ในการแก้ปัญหา สามารถประกอบอาชีพ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 ได้ให้ความหมายของการศึกษา ตามมาตรา 
4 ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 
หน้า 2) หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 8) 
นอกจากนี้ หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553, หน้า 3) 

ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ตามนโยบายการจัด
การศึกษาของไทยในแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ เรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น สามารถท่องจ าและ น าสิ่งที่จ าไปฝึกคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะท างานกันผู้อื่น 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มี
จิตส านึก ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความ
สามัคคีปรองดอง ซึ่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 1. 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และ  
จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย ตรวจหวยกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก 3. ส่งเสริม 
การพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ ประเภท
การศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน ต ารา
เรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเรียนการสอนอย่าง
เข้มข้น (ดารุณี บุญครอง, 2560, หน้า 13 - 14) จาก
การวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของไทย พบว่า 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา นวัตกรรม เป้าหมายของยุค
ไทยแลนด์ 4.0 คือ การมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งสามารถ พัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในวัยเรียน เพื่อเป็น
ทักษะส าหรับอาชีพในอนาคต โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ได้ในการพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ที่สูงขึ้นและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี และการ
สร้างความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ 
สอดคล้องกับ แนวทางการจัดการศึกษาไทยเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ 
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
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การวัดและประเมินผล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน  
มีสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน า
สิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิง
สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะ
ท างานกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 (ดารุณี บุญครอง, 2560, หน้า 23)  

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมี
เหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนช่วยให้
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติการศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560, หน้า 1) 

ประเทศไทยมีความพยายามอย่างหนักที่จะ
พัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
ชาติในระดับโรงเรียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ
การพัฒนาเทคโนโลยี นับเป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว 
ที่รัฐพยายามมุ่งพัฒนาก าลังคน ของชาติอย่างมี
ประจักษ์พยาน โดยได้บรรจุไว้ชัดเจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่หนึ่ง (พ.ศ. 2504 - 2509) จนกระทั่งถึงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ก็ยังย้ าถึงเป้าหมาย
นี ้อยู่ส่วนเป้าหมายการปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรวมถึงคณิตศาสตร์ ถูกเน้นย้ า ใน
แผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับ ที่สองเป็นต้นมา สิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานก็ได้รับการพัฒนา
มาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่ง เป็นที่เช่ือกันใน
ระดับนโยบายว่าฐานรากที่มั่นคงของการพัฒนา

ป ร ะ เ ท ศ ตั้ ง มั่ น อ ยู่ บ น ฐ า น ร า ก ข อ ง ก า ร มี
นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และบุคลากรด้าน
เทคนิคที่มากพอ ทั้ งนี้การผลิตบุคลากรเหล่านี้ 
จ าเป็นต้องสร้างฐานที่มั่นคงจากการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
ในทุกระดับการศึกษา เพื่อให้การพัฒนา การศึกษา
ดังกล่าวเกิดขึ้น รัฐจ าเป็นต้องมีหลักสูตรคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีวิธีการเรียนการสอน 
แบบใหม่ มีหนังสือเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนและครู ตลอดจน
มีการฝึก อบรมครูที่มีประสิทธิภาพ (สุนีย์ คล้ายนิล, 
ม.ป.ป., หน้า 4 - 5) 

ด้ วยความก้ า วหน้ าของ เทคโนโลยีทา ง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร 
ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้
หลายประเทศ ขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจของตน
ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ส่งผลให้
ประเทศไทยได้ปรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
อย่างเร่งด่วนทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษา
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมคนให้
พร้อมกับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนา
ทางเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกิดความพยายามในการย าเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้
เข้ ามาประยุกต์ ใ ช้ ในการจัดการศึกษา เพื่อ ให้
การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (วิไลวรรณ 
เรืองอุไร, 2556, หน้า 10) ผู้วิจัยจึงได้น าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book หรือ  
E-Book) เป็นรูปแบบของหนังสือรูปแบบหน่ึงอยู่ในรูป
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนอ สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ทั้ งข้อความ
ตั วอั กษร  ภาพนิ่ ง  ภ าพ เคลื่ อน ไหวและ เสี ย ง  
ซึ่งสามารถเช่ือมโยงเอกสารจากจุดใดจุดหนึ่งในชุด
เดียวกันหรือเอกสารอื่นๆได้ มีลักษณะคล้ายหนังสือที่
เป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยเรื่องราวเนื้อหาตามล าดับ
หัวข้อที่ชัดเจน เป็นสื่อที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยสามารถสามารถเรียนได้ตาม
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เวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก (สุทิน โรจน์ประเสริฐ, 
2555, หน้า 6) 

การเรียนการสอนแนวใหม่เป็นการน าแนวคิด 
วิ ธี ก า ร  ก ร ะ บวนก า รหรื อสิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ๆ  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและ
การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม เกิดแรงจูงใจ ในการเรียนด้วยนวัตกรรม
เหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้ (ขัณธ์ชัย 
อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว, 2561, หน้า 1) 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการ
เรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน
เพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม 
ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียน
ท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์
หรือสร้างช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการ
ทดลองแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเอง
เท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท า
กิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้
ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 
2544, หน้า 15) 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
Jigsaw เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
กลุ่ม โดยคละความสามารถ กลุ่มละประมาณ 4-5 คน 
เรียกว่า กลุ่มบ้าน แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ท า
กิจกรรมเหมือนกันทุกกลุ่ม โดยมีหัวข้อย่อยเท่ากับ
จ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม สมาชิกแบ่งเนื้อหาคนละ
หัวข้อ แล้วน าเนื้อหาที่ตนเองได้รับไปศึกษาร่วมกับ
สมาชิกกลุ่มอื่นที่ได้เนื้อหาเหมือนกัน เรียกว่า กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนกลับมาที่
กลุ่มบ้านกลุ่มเดิม เพื่ออธิบายความรู้ให้เพื่อนในกลุ่ม
เข้าใจ เมื่อจบบทเรียนจะมีการทดสอบรายบุคคลแล้ว
น าคะแนนของสมาชิกในกลุ่มบ้านมารวมกัน กลุ่มใด
ได้คะแนนสูงสุด ครูมีการเสริมแรงด้วยรางวัลหรือ
กล่าวชมเชย (รัชนี ทาเหล็ก, 2556, หน้า 5) ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ เป็นการกระตุ้น 
ความสนใจในการเรียนโดยใช้กิจกรรมเกม ข่าว
สนทนา จากภาพ เป็นต้น ขั้นที่ 2 ขั้นการด าเนินการ
กลุ่มบ้านเรา จัดกลุ่มนักเรียนให้มีสมาชิกที่มี
ความสามารถคละกัน เป็นกลุ่มพื้นฐานหรือ Home 
Groups โดยมอบหมายให้ สมาชิกแต่ละคนศึกษาตาม
ประเด็นที่ตนเองรับผิดชอบ ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาใน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนแต่ละคนแบ่งหน้าท่ีกันศึกษา
ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในบัตรกิจกรรม ขั้นที่ 4 
ขั้นอภิปรายกลุ่มบ้านเรา นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่ม
บ้ าน เรา  เพื่ อน า เสนอความรู้ ที่ ไ ด้ รับจากกลุ่ ม 
เ ช่ียวชาญทีละคนจนครบทุกคนและสรุปงานใน
ลักษณะ ผังความคิด ขั้นที่ 5 ขั้นน า เสนอผลงานและ
ผังความคิด นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอและอธิบายผัง
ความคิดของ กลุ่มตนหน้าช้ันเรียน ในห้องซักถามและ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นที่ 6 ขั้น
ปฏิบัติรายบุคคล นักเรียนแต่ละคนท าผังความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดทุกหัวข้อเป็น รายบุคคล แล้ว
น าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็น
คะแนนกลุ่ม (ปิยะนันท์ บุญโพธิ์ และนิลมณี พิทักษ์, 
2554, หน้า 115) 

จากยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามนโยบายการ
จัดการศึกษาของไทยในแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น จะเห็นว่าการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้มีความส าคัญอย่างยิ่ง จึงเป็นเหตุผล
ให้ผู้วิจัยน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม 
ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
น้อยจอมศรีจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้วิสัยทัศน์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้
ความ เข้ า ใจของนัก เรี ยนในการ เรี ยนรู้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน 
ร้อยละ และทศนิยม ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรูด้้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง 
เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม สูงกว่าก่อนเรียน 

3.  เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจต่ อการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้คณติศาสตร์โดย

ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ 
และทศนิยม  ส าหรับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน 
ร้อยละ และทศนิยม สูงกว่าก่อนเรียน   

3.  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw  

เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนอยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้อย
จอมศรี จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 17 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
น้อยจอมศรี  จั งหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 17 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เนื่องจากทุกห้องจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw      

2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.1  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น

คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม 
2.2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรูด้้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง 
เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 

เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 6 บทเรียน ใช้
เวลาในการเรียนการสอน 8 ช่ัวโมง (รวมการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน) ซึ่งบทเรียนประกอบด้วย  

บทเรียนที่  1 เรื่ อ ง  ความหมายของ
เศษส่วนร้อยละ และทศนิยม (1 ช่ัวโมง) 
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บทเรียนที่ 2 เรื่อง การเขียนเศษส่วน ร้อย
ละ และทศนิยม (1 ช่ัวโมง)  

บทเรียนที่ 3 เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณ และการหารเศษส่วน (1 ช่ัวโมง)  

บทเรียนที่ 4 เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณ และการหารทศนิยม (1 ช่ัวโมง) 

บทเรียนที่ 5 เรื่อง การหาค่าร้อยละ  
(1 ช่ัวโมง) 

บทเรียนที่ 6 เรื่อง การประยุกต์เศษส่วน 
ร้อยละและทศนิยม ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(1 ช่ัวโมง) 

2.  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 
แผน เวลา 8 ช่ัวโมง  

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ร้อยละและทศนิยม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรูด้้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง 
เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert’s Scale)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ

รวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านน้อยจอม
ศรี จังหวัดสกลนคร จ านวน 17 คน โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้

1.  การประเมินผลก่อนเรียน (Pre–test)  
โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ร้อยละและทศนิยม              
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้

นักเรียนท าแล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้เปรียบเทียบกับ
คะแนนสอบหลังเรียน (Post- test)  

2.  ทดลองใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  (E–
Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตาม
รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้ วยเทคนิค Jigsaw ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยคณะผู้วิจัยทดลองสอนด้วย
ตนเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม ใช้เวลาสอน
สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาทดลอง 6 ช่ัวโมง โดย
ด าเนินการ ดังนี ้

2.1  ครูผู้สอนช้ีแจง และอธิบายวิธีการ
เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนเข้าใจ 
และกระบวนการสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค Jigsaw 

2.2  ครูผู้สอนและนักเรียนท ากิจกรรม
ต า ม แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw 

2.3  ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนและจดบันทึกผล
จากการสังเกต  

3.  ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ฉบับเดิมที่ใช้ ในการทดสอบก่อนเรียน  

4.  นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ี
มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book)
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน 
ร้อยละ และทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
20 ข้อ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

1.1  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ก่อนน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

1.1.1  การตรวจสอบคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์       
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw โดย
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ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E 
– Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตาม
รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ 

1.1.2  การตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ดังนี ้

1) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้  ( IOC) โดยผู้ เ ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน 

2) วิ เคราะห์หาค่าระดับ
ความยาก (p) และหาอ านาจการจ าแนก (r) 

3) วิ เคราะห์หาค่าความ

เช่ือมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร     ของคูเด
อร์ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) 

1.1.3  การตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดความพึงพอใจ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) พิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับพฤติกรรมความ
คิดเห็นที่ต้องการ (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน 

1.2  การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 

1.2.1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1 / E2 

1.2.2  วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน

เรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples 

1.2.3  วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E 
– Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตาม
รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จาการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
 

ผลการวิจัย 
1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละและทศนิยม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.06/82.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน 
ร้อยละ และทศนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3.  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรูด้้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง 
เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X 4.68= , S.D. = 
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0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
สาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอน และด้านการวัด
และประเมินผล  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการทดลองจัดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้

คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน
เรี ยนรู้ ด้ วย เทคนิค Jigsaw ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลการวิจัย  
ได้ดังนี้ คือ 

จากผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้  โ ด ย ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 82.06/82.35หมายความว่า นักเรียน
ทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียนแต่ละบทเรียนในระหว่างเรียน ร้อยละ 82.06 
และนักเรียนทั้ งหมดมีคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
ร้อยละ 82.35 สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปราย
เหตุผลได้ ดังนี้ 

1.1  ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และ
ทศนิยม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อม

ทั้งค้นหาเนื้อหา และนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์  เพื่อน ามาวิ เคราะห์ เนื้ อหาสาระ  
น า เนื้อหาสาระมาก าหนดขอบข่ายการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E – Book) ที่จัดท าขึ้นมีความถูกต้องแม่นย า มี
เนื้อหาท่ีน่าสนใจ และเหมาะส าหรับการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน ซึ่งมีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ที่ชัดเจน ทั้งยังวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้บูรณาการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) เข้า
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw ซึ่งเป็นรูปแบบ
การสอนที่ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียน 
มีบทบาทในการท ากิจกรรม เห็นคุณค่าในตนเอง และ
รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ดังที่ 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) กล่าวว่า “การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ  
4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน 
สมาชิกกลุ่มจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอน 
และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน” “ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็น
การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ เน้นนักเรียน 
เป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้มี
โอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิด
ความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือ
มิใช่เป็นเพียงจัดให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น  
ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน 
อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนท า
หน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้อง
พยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ
ประมวลสิ่งที่มาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จัดระบบ
ความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการ
ส าคัญ” (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ , 2544,  หน้ า  15)  
จากการศึกษา ผลจากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw 
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แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
หลังจากใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค Jigsaw สื่อและนวัตกรรมดังกล่าวเป็น
ทางเลือกแนวใหม่ ส าหรับการเรียนการสอนที่ช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์  เรื่ อง 
เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยมให้สู ง ขึ้น เพราะ
โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) เป็น
สื่อประสมที่รวมทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก 
ข้อความ เสียง วีดีโอ และตัวอักษร ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และยังสามารถย้อนกลับไปทบทวน
ความรู้ตามต้องการได้ จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ให้ความหมายของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า “เป็นหนังสือที่สร้างขึ้น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสาร
อิ เล็กทรอนิกส์  โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมู ล
คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์  
คุณลักษณะของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์สามารถ
เชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับนักเรียนได้ 
นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่ง
พิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีก
ประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา  
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป” 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริภัทร เมืองแก้ว และ
กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช (2561) ที่กล่าวว่า การใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิส์ (E – Book) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยให้นักเรียนสะดวกต่อการ
ทบทวนความรู้ตนเองในระยะเวลาที่จ ากัด และยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ ได้ เมื่อน ามาบูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือ

กัน เรี ยนรู้ด้ วย เทคนิค Jigsaw ท าให้การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ร้อยละ และทศนิยม สูงขึ้น 

ในขั้นตอนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E 
– Book)ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตาม
รู ปแบบร่ วมมื อกั น เ รี ยนรู้ ด้ ว ย เทคนิ ค  Jigsaw 
คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาวิธีการสร้าง และวางแผน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) “โดยยึด
ตามแผนการจัดการเรียนรู้เป็นหลัก พร้อมทั้งมีการ
ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ให้มี
ความหลากหลาย และมีสื่อที่น่าสนใจ เพื่อเร้าความ
สนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้” (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 
2519, หน้า 87) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การใช้สื่อที่สอดคล้องกับแต่ละเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนรู้ เพื่อช่วยเร้าความสนใจนักเรียน และให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการเรียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw ที่
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบ และมี
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และได้น าผลการ
ประ เมินมาปรับปรุ งแก้ ไ ขตามค า แนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรยีน และมี
คุณภาพสูง ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่องเศษส่วน 
ร้อยละ และทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 จึงสามารถ
น าไปใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ 

จากการวิ จัย ในครั้ งนี้  คณะผู้ วิ จั ย ได้ จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบกลุ่มให้กับ
นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรึกษาหารือ
กัน ช่วยกันค้นคว้าหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึก
ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 
และคงทน ดังที่ Slavin (1987) และ Johnson, D.W. 
and Johnson (1992) กล่าวว่า “เทคนิคการสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค jigsaw เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ร่วมมือ และ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น
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กลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกต่างกันท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายกลุ่ม สมาชิกมี
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม มี
การฝึกและใช้ทักษะการท างานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งส่งผลดี
ต่อนักเรียนโดยตรง ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงาน
ของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม สมาชิกต่ างได้รับ
ความส าเร็จร่วมกัน” สอดคล้องกับ ชาญณรงค์  
วิเศษสัตย์ (2560) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
เรียนร่วมกันว่าหมายถึง “การจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 4–6 คน โดย
ในกลุ่มต้องคละ ความสามารถทางการเรียน และเพศ 
นักเรียนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย 
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันโดยนักเรียนที่เก่งกว่าจะช่วย
นักเรียนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มต้องมี 
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
เพื่อให้กลุ่มของตนบรรลุเป้าหมาย” สิริพร ทิพย์คง 
(2545)  พบว่า “การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อ
นักเรียนตรงกันในด้านต่างๆ คือ การมีความพยายาม
ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายมากขึ้น เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้นการเรียนรู้มี
ความคงทนมากขึ้น มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เหตุผลดีขึ้น”  

2.  ผลการวิจัยยังพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ 
และทศนิยม ปรากฏผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียน ( X = 16.47) สูงกว่าก่อนเรียน (

X = 12.35) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
สามารถอภิปรายเหตุผล ได้ดังนี้ 

2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเน้นการทดลองปฏิบัติจริง มีการใช้
สื่อการเรียนรู้และรูปแบบการสอนมีความน่าสนใจ 
และทันสมัย ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw และแบบฝึกหัด ซึ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
นักเรียนสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) ได้ 
“พร้อมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่น าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือและมีภาพประกอบสวยงาม
เป็นภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงอ่านประกอบในแต่ละ
ตัวอักษร น าเสนอข้อมูลในรูปแบบวีดีทัศน์หรือ
ภาพยนตร์สั้น ผนวกกับข้อมูลสนเทศ ที่อยู่ในรูป
ตัวหนังสือ นักเรียนสามารถเลือกชมศึกษาข้อมูลได้ 
รวมทั้ งเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบ  
สื่อประสมระหว่างสื่อภาพ เป็นทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง” (ถาวร  
นุ่นละออง, 2550, หน้า 15) จึงท าให้กิจกรรมมีความ
น่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะ
ตอบค าถามและแก้ปัญหาด้วยตนเองตามที่ก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับ Chinyin Chen (2011, บทคัดย่อ)  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง The Relationship  ่between  
E-book Users’ Learning Performance and 
Related Factors. จากการใช้บริการของ E – book 
(รุ่น CD - ROM) เป็นต าราเรียนในห้องเรียนที่เป็น
ปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่ ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงจูงใจในการเรียนรู้กลยุทธ์ 
การเรียนรู้และสื่อการสอนยังมีการศึกษาน้อยเกี่ยวกับ
การสอน E-book เกี่ยวกับความสัมพันธ์เหล่านี้ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ใน
ระดับสูง แรงจูงใจจากการเรียนรู้และทัศนคติจากสื่อ
การเรียนการสอน E-book สูงปานกลาง การจัด
กิจกรรมการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการ
ใช้สื่อน าเสนอเนื้อหาที่เช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาที่เคย
เรียนมาแล้วกับเนื้อหาใหม่ เช่ือมโยงเนื้อหาที่
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน และเป็นสื่อการสอนที่
เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้เรียนรู้
สื่อการสอนด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
รวบยอดด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ สุคนธ์  
ชลประทิน (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน ส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
พบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
อนุพันธ์ ของฟังก์ชัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ 
มีประสิทธิภาพ 81.50/81.11 2) ผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของนักเรียนหลังเรียน ที่ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน สูง
กว่าร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญ .01 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตสาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
จากคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน ในการเรียนเสริม และทบทวนบทเรียน และ
คะแนนของนักเรียนที่ไม่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่าคะแนนของนักเรียนที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้หนั งสื ออิ เ ล็กทรอนิกส์ ร่ วมกับ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  

2.2  นักเรียนให้ความสนใจในการ
เรียน มีความกระตือรือร้น ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี และ
รู้จักช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุมาจากการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการเรียนและการน าเสนอปัญหาที่ท้าทาย
ความสามารถของนักเรียนเป็นปัญหาที่พบจริงใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ปรีชา 

เนาว์เย็นผล (2545) ที่ว่า “การเรียนรู้เนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็น หรือมีอยู่
ในชีวิตประจ าวันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างถ่องแท้จากตัวอย่างที่
สัมผัสได้ ท าให้รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง” ข้อสังเกตก่อนการ
ทดลองคณะผู้วิจัยพบว่า นักเรียนจ านวนมากที่ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม ก่อนเรียน  
ด้วยการคาดเดา อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา หรืออาจเป็นเพราะว่า
นักเรียนไม่ให้ความส าคัญในการเรียน แต่ในขณะท า
การทดลอง คณะผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีความสนใจ 
ตั้งใจและให้ความใส่ใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียน
ตั้งใจศึกษาข้อมูลจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ตั้งใจท าแบบฝึกหัด ตลอดจนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน โดยสังเกต
จากนักเรียนตั้งใจท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง โดยไม่ถาม
หรือลอกเพื่อน แสดงว่านักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียน มีความมั่นใจในตนเอง หลังจากที่
นั ก เ รี ยน ได้ เ รี ยนและท า กิ จ กร รมกา ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw ที่คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้หนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม 
ส าหรับนัก เรี ยน ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  พบว่ า  
โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากที่ สุ ด  ซึ่ ง ส อดคล้ อ งกั บสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไ ว้  
การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจนั้นจะขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความเข้าใจของนักเรียนด้วย โดยสอดคล้องกับการให้
ความหมายของความพึงพอ ใจของสุภาลักษณ์  
ชัยอนันต์ (2540 อ้างถึงใน พรพมลิ คงฉิม, 2554) ได้
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ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่
ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป 
หรือสิ่งที่ ท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็น
สิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคลซึ่งมี
ผลต่อการเลือกที่ จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น” และ
ไพศาล หวังพานิช (2530) ได้กล่าวว่า “คุณลักษณะ
ภายในมีการแปรเปลี่ยนได้ง่าย การวัดความพึงพอใจ
จึงต้องยึดหลักส าคัญดังนี้ 1) ต้องยอมรับข้อตกลง
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ คือ ความพึง
พอใจของบุคคลจะมีลักษณะคงที่หรือคงเส้นคงวาอยู่
ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้ผันแปรตลอดเวลา อย่างน้อย
จะต้องมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่ง
คงที่ท าให้สามารถวัดได้ ความพึงพอใจของบุคคล 
ไม่สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้โดยตรงจึงจะต้องวัด
ทางออ้มโดยวัดจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือ
ประพฤติอย่างสม่ าเสมอ 2) การวัดความพึงพอใจ 
ใดก็ตามจะต้องมีสิ่งประกอบ 3 ประการ คือ ตัวบุคคล
ที่ถูกวัด สิ่งเร้าและการตอบสนอง 3) สิ่งเร้าที่นิยมใช้
คือ ข้อความวัดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งเร้าทางภาษา
ที่ใช้อธิบายถึงคุณค่าคุณลักษณะของสิ่งนั้นเพื่อให้
บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดับความรู้สึก เช่น มาก 
ปานกลาง น้อย เป็นต้น 4. การวัดความพึงพอใจของ
บุคคลเกี่ยวกับเรื่องใดสิ่งใดต้องพยายามถามคุณค่า
และลักษณะในแต่ละด้านของเรื่องนั้นมา แล้วน าผล
ซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือรายละเอียดปลีกย่อยมา
ผสมผสาน รวมเป็นความพึงพอใจของบุคคลนั้น 
เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การวัดนั้นๆ จะต้อง
ครอบคลุมลักษณะต่างๆ ครบทุกลักษณะเพื่อให้ 
การสรุปตรงตามความจริงมากที่สุด 5. ต้องค านึงถึง
ความเที่ยงตรงของผลการวัดอย่างเป็นพิเศษกล่าวคือ 
ต้องพยายามให้ผลที่วัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง
ของบุคคลทั้งในแง่ทิศทางและระดับ และช่วงของ
ความพึงพอใจ” 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย

เทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ความ
พึงพอใจท่ีได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค Jigsaw หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.68 ซึ่งอยู่
ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับมากที่สุด 3 
ล าดับแรก คือ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น ( 00.5X  ) และ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ( 00.5X  ) 
รองลงมา คือ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกาเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม ( 94.4X  ) และวิธีการวัดและ
ประเมินผลช่วยท าให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
( 94.4X  ) และล าดับสุดท้ายของการจัดอันดับใน 3 
ล าดับแรกคือ กิจกรรมการเรียนรู้ มีสื่อและอุปกรณ์
เหมาะสมเพียงพอ ช่วยกระตุ้นความสนใจของ

นักเรียน ( =̅ 4.88), การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมี

ความสุขและมีความสนุกสนาน ( =̅ 4.88) และการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนท า

ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ( =̅ 4.88) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านนักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ด้านสาระการเรียนรู้
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการใช้สื่ออุปกรณ์
ประกอบการสอนและด้านการวัดและประเมินผล 
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 3 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
สามารถอภิปรายเหตุผล ได้ดังนี้ 

3.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – 
Book) ที่ คณะผู้ วิ จั ย ไ ด้ จั ด ท า ขึ้ น  เ ป็ นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม 
ที่รวมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก ข้อความ 
เสียง วีดีโอ และตัวอักษร ที่นักเรียนสามรถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความสนใจให้กับนักเรียนเป็น
อย่างดี ท าให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้อย่างเต็มที่ 
นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ โดยไม่ต้องเร่ง
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หรือรอผู้อื่น และยังสามารถย้อนกลับไปทบทวน
ความรู้หรือเรียนรู้ตามต้องการ เรียนรู้ได้ซ้ าเรื่อยๆ ซึ่ง
สะดวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถท าความ
เข้าใจเรื่องที่ก าลังศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจใน เรื่อง
เศษส่วน ร้อยละและทศนิยมเป็นอย่างดี และ 
มีความสุขกับการเรียน ดังค ากล่าวของนักเรียน เช่น  
“ ...สนุกมากค่ะ เรียนคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
และเนื้อหาที่ครูสอนมีภาพประกอบสวยงาม ท าให้
เรียนแล้วไม่เบื่อเลยค่ะ ...” (พรณภา  เมืองสูง, 2562, 
สัมภาษณ์) “...มีตัวอย่างการท าแบบฝึกหัด 
มีวิธีการอธิบายที่เข้าใจง่ายและได้ฝึกท ากิจกรรมด้วย
ตนเองท าให้เห็นความสารถของตนเองมากขึ้นค่ะ...” 
(ตันหยง  สังข์เดช, 2562, สัมภาษณ์ ) “...ผมชอบการ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์แบบนี้เพราะเนื้อหามีวิดีโอ
บรรยายอย่างละเอียดและเห็นภาพประกอบไปด้วย
...” (กิตติวัฒน์ ชัยทัศน์ , 2562, สัมภาษณ์) “รู้สึก
สนุกสนาน รู้สึกอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นครับ 
...” (ธนกร ทรงเหลาสิงห์, 2562, สัมภาษณ์) จะเห็น
ได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละและ
ทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
นอกจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแล้ว ยังมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw ส่งผลให้มีความพึงพอใจที่
ดี ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนรู้สึกสนใจเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีความ             
พึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ (ศิริพร 
บุญเรือง, 2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านจับใจความ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 
(นครรัฐประสาท) ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ผลการวิจัยพบว่า  
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่าน

จับใจความมีประสิทธิภาพ 83.18/82.74 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2) ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 3) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด  

( x  = 4.54, S.D = 0.66)  
3.2  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้

คณิตศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน 
ร้อยละและทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงหลักการสอนตาม
แนวทฤษฎีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ครูผู้สอน
และนักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติ มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการท างานใน
ลักษณะของการร่วมมือกันภายในกลุ่ม เพื่อให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีปะสิทธิภาพ น่าสนใจ 
และนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  
(E – Book) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรูด้้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง 
เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ได้ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนคิด
เป็น ท าเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการ 
ช่วยเหลือกันในการท างาน ซึ่งท าให้เข้าใจบทเรียนได้
ง่าย นักเรียนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจ ใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น มีความตั้ง เอาใจใส่มีความ
กระตือรือร้น และนักเรียนยังมีความสุขในการเรียนรู้ 
อีกท้ัง มีการให้การเสริมแรง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนในการท าผลงาน แบบฝึกหัดท้ายหน่วย  
ซึ่งการเสริมแรงดังกล่าว เช่น การกล่าวค าชมเชย  
ให้รางวัล ให้คะแนน เป็นต้น และการเสริมแรง
ดังกล่าว มีส่วนส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน เพื่อเป็นแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศใน
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การเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผู้สอนควรมีการเสริมแรงนักเรียนเป็นระยะ 
และหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อให้นักเรียนทราบระดับความสามารถของตนเอง 
หรือทราบข้อบกพร่องของตนเอง และสามารถแก้ไข
ข้ อบ กพร่ อ ง ใ นก า ร เ รี ย น ขอ งต น เ อ ง ไ ด้ ทั น ที 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) กล่าวว่า 
“การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา “คน” และ 
“ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ เต็มตาม
ความสามารถสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 
และความต้องการของนักเรียน นักเรียนมีอิสระในการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข 
โดยได้ใช้กระบวนการคิดปฏบิัติได้จรงิ มีส่วนร่วมอย่าง
ตื่นตัว ทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมและ
นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมมากกว่าผู้สอน” และ
คณะผู้วิจัยยังพบว่า เมื่อถึงช่ัวโมงในการเรียนการสอน
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) นักเรียนจะ
มีสีหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส อารมณ์ดี ให้ความร่วมมือและ
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึง
พอใจที่ดีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึน้มา 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ครูผู้สอนควรช้ีแจงและคอยแนะน า
วิธีการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียนก่อน
ในเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนที่ไม่เคยใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ควรจัดเตรียมและตรวจความพร้อมของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ 
สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในขณะเรียนรู้  

3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เศษส่วน 
ร้อยละและทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีไว้
ส าหรับให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อการสอน ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้เรียนรู้

ด้วยตนเองตามความต้องการ แต่ครูผู้สอนไม่ควร
ละเลยที่จะท าการควบคุมการใช้งานในระหว่างเวลา
เรียนเพราะนักเรียนบางคนอาจไม่มีความรับผิดชอบ
เพียงพอในการศึกษาด้วยตนเอง เช่น เปิดดูเฉลย
ค าตอบก่อนท าแบบทดสอบ  

4.  ควรจัดท าส าเนา (Copy) แผ่นซีดีรอม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เศษส่วน ร้อยละและ
ทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนทุกคน 
เพื่อให้นักเรียนได้น าไปใช้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์
เครื่องอื่น หรือ คอมพิวเตอร์ที่บ้านนักเรียนได้ 

5.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างท่ัวถึง ควรให้
นักเรียนระดับอื่นเรียนรู้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  
(E-Book) เรื่อง เศษส่วน ร้อยละและทศนิยมด้วย  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างทั่วไป 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยม 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งไม่อาจสอนแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมด ดังนั้น ครู
ควรสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน
ให้  เกิดขึ้นพร้อมกับการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นี้ และครูควรดูแลเอาใจใส่นักเรียน
อย่างใกล้ชิด คอยอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าแก่นักเรียน เสริมแรง เพื่อให้นักเรียน 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

7.  เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควร
จัดให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งการก าหนดเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรมอาจจะไม่เท่ากัน และควรเพิ่มเวลาท า
แบบฝึกหัดส าหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า เพื่อให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนได้ทัดเทียมกับคนอ่ืน  

8.  ครูผู้สอนควรช่วยให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักว่า นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และกระตุ้นให้
นักเรียนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นในการท างาน 
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9.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่
เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความ
สนุกสนานและมีความน่าสนใจระหว่างเรียนโดยน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน
ครูผู้สอนควรแนะน าวิธีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนรู้ เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ใน เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และทศนิยมใน
รูปแบบอื่นอีก เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่
หลากหลายกว่านี้อีก เช่น การท าโครงงาน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการเรียนการสอน ฯลฯ  

2.  ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ และ

ทศนิยม โดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
เพื่อท่ีจะได้ทราบผลการใช้ในระดับที่กว้างขึ้น  

3.  ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามรูปแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ด้วยเทคนิค Jigsaw เรื่อง เศษส่วน ร้อยละ 
และทศนิยม ที่มีต่อตัวแปรด้านอื่นๆ  เ ช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ ความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ 
ความคงทนในการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการท างาน 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นต้น 

4.  ควรพัฒนาและศึกษาผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในเนื้อหาอื่นๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

5. ควรน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
ไปสอนในรายวิชาอื่นเพิ่มเติม หรือเพิ่มสื่อใหม่ๆ เข้า
มาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) 

ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
Development of Thai reading and writing ability using cooperative 
learning activities combined with Visual Thinking Learning Packages  

for Grade 5 students with learning disabilities 
 

รณิดา  วงษ์สะพาน1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิด
เป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70/70 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)เรื่อง มาตราตัวสะกด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ ( Visual 
Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงิเมอืง ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
ศึกษาจากนักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ีได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง มาตราตัวสะกด จ านวน 16 แผน 2) ชุดการ
เรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่องมาตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 1 ฉบับ มีค่าความเช่ือมั่น 0.83 และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (IE.) การ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติ The Wilcoxon signed-rank test และการวิเคราะห์เนื้อหาด้วย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 
 1 .กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.41/72.65 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70ที่ก าหนด 

                                                        
1 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) 
เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.64 แปลว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 64  
 3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 
Thinking)เรื่องมาตราตัวสะกด พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 มี
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยในลักษณะที่เป็นแนวโน้มเชิงบวก คือมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 
Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกดส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 
Thinking) เรื่องมาตราตัวสะกดส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีความ              
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:  ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย, การเรียนรู้แบบร่วมมือ,  

ชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ 
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ABSTRACT 
 This study has the following objectives: 1) To develop cooperative learning activities 
combined with Visual Thinking Learning Packages on the spelling section for students with 
learning disabilities. grade 5 to be effective according to the criteria 70/702) to study the 
effectiveness index of the learning activities 3) To study the reading and writing Thai language 
ability of the students who have been learning The satisfaction of the students towards learning 
by cooperative learning activities together with the Visual Thinking Learning Packages about the 
spelling section of the population used in education This may include students in Grade 5 at the 
2nd semester 2559 academic year Si Ping City School District. Acquired by Purposive Sampling by 
choosing to study from 10 students who have been diagnosed by doctors with learning 
disabilities. The tools used in this study are 1) Plan of activity activities Cooperative knowledge on 
spelling section, 16 plans. 2) Visual Thinking Set, Spelling Section for students with learning 
disabilities. Grade 8, set of 8, a test of reading and writing ability in Thai on the spelling section 
for students with learning disabilities. By using learning sets and cooperative learning Thai 
language 1 grade of Prathomsuksa 5 with 0.83 confidence and questionnaire for student 
satisfaction with cooperative learning activities combined with Visual Thinking for students with 
Learning disability grade 5 statistics used for data analysis are percentage, average, standard 
deviation E1 / E2 formula for effectiveness index (IE.), Comparison of scores before and after 
learning with The Wilcoxon signed-rank test and content analysis using descriptive methods The 
study indicated that 
 1. Cooperative learning activities combined with Visual Thinking learning packages for 
students with learning disabilities grade 5 is as effective as 73.41 / 72.65 which meets the 
performance criteria 70/70 specified 
 2. Cooperative learning activities combined with Visual Thinking on Spelling Section for 
students with learning disabilities grade 5, with an effective index of 0.64, it means 64% of 
students have progress in learning. 
 3. Assessment results of Thai reading and writing ability of students with learning 
disabilities Grade 5, during cooperative learning combined with Visual Thinking on the spelling 
section, found that students with learning disabilities Grade 5 has the ability to read and write 
Thai in a positive trend which means the average score continuously increases. And students 
learning with cooperative learning activities combined with Visual Thinking on Spelling Section for 
students with learning disabilities Grade 5 had the ability to read and write Thai language after 
studying higher than before studying at the statistical significance level of .05. 
 4. Students who study with cooperative learning activities combined with Visual 
Thinking on Spelling Section for students with learning disabilities grade 5 Overall satisfaction is at 
a high level. 
Key words: Thai reading and writing ability, cooperative learning, Visual Thinking Learning 

Packages 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 
3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 37 ได้ก าหนดให้รัฐจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสาร
และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษการจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษา
ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ห ล า ย เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) ระบบการศึกษาของ
ไทยในปัจจุบันเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศัยรูปแบบต่างๆ ทั้ง
การศึกษาที่จัดตามแนวระบบโรงเรียน อาจเป็นการ
จัดการศึกษาประเภทต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
และตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย ชุมชนและ
ประเทศ ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพ การศึกษาวิชาชีพ
เฉพาะกิจ และการศึกษาพิเศษ เช่น การจัดการ
ศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่
ทางการศึกษา มาตรา  10 ก าหนดว่าการจั ด
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่
รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และวรรคสองการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลซึ่ งมี ความบกพร่ องทางร่ า งกาย  จิ ต ใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านายความ

สะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 5-14) 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning  Disabilities : LD) เป็นปัญหาที่พบบ่อย
ในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุมาจากความบกพร่องเกี่ยวกับ
กระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวกับ
การใช้ภาษาของเด็กในหลายๆ ด้าน ทั้งภาษาพูด 
ภาษาเขียน มีปัญหาในด้านการฟัง การคิด การพูด
สื่อสารกับผู้อื่น การอ่าน การสะกดค า (ผดุง  อารยะ
วิญญู, 2544) ความบกพร่องทางการเรียนรู้นับเป็น
ประเภทของความพิการหรือบกพร่องที่พบมากที่สุด
ในประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 
ของประชากรวัยเรียนและคิดเป็นประมาณร้อยละ 
50 ของจ านวนนักเรียนที่มีความพิการหรือบกพร่อง
ทุกประเภทรวมกันดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเดก็ท่ีมีสตปิัญญาปกติถ้าหาก
ครูผู้สอนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความบกพร่องและ
ลักษณะของปัญหาที่เด็กประสบแล้วย่อมส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้และ
สภาพความบกพร่องที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาและ
ยังอาจส่งผลให้เด็กเหล่านี้ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง
รวมทั้งอาจมีปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาอื่นๆ 
ตามมาได้ (แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, 2558, หน้า 2) 
ปัญหาความผิดปรกติในหลายลักษณะที่ปรากฏให้
เห็นเด่นชัด ได้แก่ มีความยากล าบากในการเรียนรู้
มากกว่าคนทั่วไปอาจรวมถึงความไม่เป็นระบบ
ระเบียบ ขาดทักษะทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เคย
สอบตกและเรียนซ้ าช้ันในระดับประถมศึกษา มักพบ
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (กรมสุขจิต กระทรวง
สาธารณสุข, 2543) 
 การใช้ภาษาในการสื่อสารส าหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลนั้น
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะการ
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
อยา่งเหมาะสม ถือเป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
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คนไทยทุกคนรวมทั้งบุคคลที่มีความบกพร่องด้วย 
เพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้เป็นสะพาน
เช่ือมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและในการประกอบอาชีพจะมีการ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อ ให้ เกิดความเข้ า ใจเรื่ องราว 
ความรู้สึก ความนึกคิด ความต้องการของแต่ละฝุาย 
ซึ่งได้แก่ผู้ส่งสาร ซึ่งจะส่งสารโดยแสดงพฤติกรรมใน
รูปของการพูด การเขียน หรือแสดงด้วยท่าทาง ส่วน
ผู้รับสารจะรับสารด้วยการฟัง การดู หรือการอ่าน 
แต่ ไม่ว่ าจะเป็นการสื่อสารหรือรับสารภาษามี
ความส าคัญต่อมนุษย์มาก เพราะนอกจากจะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารแล้ว ยังเป็นเครื่องมือของการ
เรียนรู้และการพัฒนาความคิดของมนุษย์และเป็น
เครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพ 
นอกจากน้ันภาษายังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของ
คนในชาติอีกด้วยเพราะภาษาเป็นถ้อยค าที่ใช้ในการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจกันในสังคม ภาษาจึงมี
ประโยชน์มากมาย ได้แก่ ภาษาช่วยธ ารงสังคมภาษา
แสดงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาษาช่วยให้มนุษย์
พัฒนา ภาษาช่วยก าหนดอนาคต ภาษาช่วยจรรโลง
ใจ(สมศักดิ์ ทองช่วย, 2559) 
 การเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน เป็นการเน้น
ทักษะในด้านต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งได้แก่ทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่เนื่องจากพัฒนาการ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน บางคน
รับรู้เร็วบางคนรับรู้ช้า ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ มักประสบปัญหาอยู่บ่อยๆ
และไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร สาเหตุที่ เป็น
เช่นนั้นเพราะนักเรียนยังขาดทักษะในการอ่าน ท าให้
ตีความตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จึงไม่ดีเท่าที่ควร (ศิริวัลย์ ไผ่เฟื้อย, 2552: 2) 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน พบว่าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยยังไม่ประสบผล
ตามเปูาหมายทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการอ่านออกเขียนได้  จากการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 พบว่านักเรียนมี
คะแนนความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า โดยคิด
เป็นร้อยละ 68.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนไม่มากนัก (โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง, 
2557) 
 นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ านั้น จากผลการ
ตรวจวัดระดับเชาว์ปัญญาโดยนักจิตวิทยาเด็กและ
ทีมแพทย์โรงพยาบาลเด็กราชนครินทร์ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า
นั้นส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงท าให้การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนมีปัญหาเรียนไม่ทัน ไม่ เข้าใจและไม่
สามารถเรียนรู้ ไปพร้อมๆ กับนักเรียนคนอื่นใน
ห้องเรียนได้นอกจากนั้นสาเหตุส าคัญคือนักเรียนไม่
เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
และอีกด้านหนึ่งเกิดจากความซับซ้อนของภาษาไทย
ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในหลักภาษาและการ
จดจ าวิธีการเขียนและการอ่านค าต่างๆ เพราะค าใน
ภาษาไทยมีตัวสะกดจ านวนมาก รวมทั้งมีค าพ้องรูป 
พ้องเสียง และค าหนึ่งค าอาจมีความหมายที่แตกต่าง
กันเมื่ออยู่ในโครงสร้างของประโยคที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงเป็นเรื่องที่ละเอียด ท าให้
นักเรียนจ านานมากไม่สนใจเรยีน ไม่เห็นความจ าเป็น
ในการเรียนรู้และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เน้นการใช้
ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน จึงท าให้จ าไม่ได้และ
ขาดความเข้ า ใจวิธีการ ใ ช้ภาษาอย่ างถูกต้อง 
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนถือ
เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องของพัฒนาการทาง
สมองที่ท าให้ไม่สามารถจดจ าและท าความเข้าใจหลัก
ภาษาได้ตามที่หลักสูตรก าหนด นอกจากนั้นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาก็ไม่เอื้ออ านวยส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะเป็นการเรียน
แบบต่างคนต่างเรียน ขาดความร่วมมือกัน ขาดการ
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ช่วยเหลือกันนักเรียนที่ เรียนเก่งมักจับกลุ่มกับ
นักเรียนที่เรียนเก่งด้วยกันจึงท าให้นักเรียนที่ เรียน
อ่อนถูกทอดทิ้ งโดยเฉพาะนักเรียน   ที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะประสบปัญหา    ในการ
เรียนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเรียนรู้ไป
พร้อมๆ กับนักเรียนคนอื่นในห้องเรียนได้ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวนี้ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายใน      
การเรียนไม่อยากเรียนและปดิกั้นตนเองในการเรียนรู้ 
(โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง, 2557) 
 ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ก าหนดไว้ในหมวดที่4 (มาตรา24) อันเป็นหัวใจของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้โดยเน้นไปท่ี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ซึ่งสรุปใจความส าคัญ
ได้ว่าให้ผู้สอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการและการประยุกต์ความรู้ความสามารถมา
ใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาให้รู้จักคิดเป็นท าเป็น
รั ก ก า ร อ่ า นแ ล ะ เ กิ ด ก า ร ใ ฝุ รู้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
นอกจากนั้นผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ โดยการ
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆให้ได้สัดส่วนอย่าง
สมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมอันดีงาม
โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากร
ในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและ
เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้มากที่สุด ดังค าอธิบายในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542, หน้า 13)กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลกั
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตน เอง ได้ จึ ง ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ยนมี ค วามส าคัญที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2542, หน้า 77) ที่
กล่าวถึงลักษณะการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เรียนรู้จากสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การท างานกลุ่มครูและนักเรียนมีบทบาทในการเรียน
การสอนร่วมกันแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
กลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน  
 จากการศึกษาพบว่านวัตกรรมที่เข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนและก าลังมีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนอย่าง
มากคือ ชุดการเรียนรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ชุดการเรียนรู้เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการสอนภาษาอย่างหนึ่ง  
เนื่องจากจะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่
สูงขึ้น นักเรียนที่เรียนรู้ ได้ช้าจะสามารถทบทวน
บทเรียนได้ซ้ าๆ จนกระทั่ง เข้าใจและจดจ าได้ 
นอกจากน้ี วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น คือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ เป็นกลุ่มย่อย โดยสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกัน
เรียนรู้เพื่อไปสู่เปูาหมายของกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี.
2550: 98-99)การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่ม
ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในระหว่างการ
ท ากิจกรรมกลุ่มท าให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ทางสติปัญญาในระดับสูง ได้แก่ ทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้จะท าให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบปกติ (ขนิษฐา   
กรก าแหง, 2555: 20) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ  
ที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย ด้วยการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิด
เป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่องมาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้     
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการใช้กลวิธีการคิดเป็น
ภาพเป็นเทคนิคท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ในด้านความสามารถทางด้านภาษาได้ และการสอน
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โดยใช้กลวิธีการคิดเป็นภาพท าให้นักเรียนมีทักษะ
การสังเกตและการคิดมากขึ้น  และส่ งผลให้มี
ความสามารถทางด้านการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นทั้งการ
อ่านและการเขียน อีกทั้ งพัฒนาการด้ านการ
วิเคราะห์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ยังเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ (ปุณยวีร์ แสงมนตรี, 2558: 26-28) ทั้งนี้ 
ได้พัฒนาชุดการเรียนแบบคิดเป็นภาพร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 
เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อน ามาใช้จัดการเรียนการ
สอนและศึกษาผลการใช้เพื่อน ามาสู่การปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยมีความ
คาดหวังว่าชุดการเรียนรู้  ที่สร้างขึ้นจะส่งผลให้
ความสามารถด้ านการอ่านและการเขียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดนักเรียน
สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ด้วยตนเองด้วยความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยเพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ 
(Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับ
นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 
 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการ
เรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 

Thinking)เรื่องมาตราตัวสะกด ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 
Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกดส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 
Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานไว้ 
ดังนี ้
1.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จ านวน 112 คน   

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา           
ปีที่ 5 ในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง สังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คน 
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) จากนักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยนักเรียน
ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้พื้นฐานวิชา
ภาษาไทยจากการประเมินผลในภาคเรียนที่ 1ปี
การศึกษา 2559 โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 62.60  
2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่น ามาใช้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็น
ภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึ กษาปีที่  5  เป็ น เนื้ อหา ในหลั กสู ต ร
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สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมอืง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง 
มาตราตัวสะกด 
3.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 3.1  ตัวแปรอิสระได้แก่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบ
คิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่    
   3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
   3.2.2 ความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
   3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุด
การเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลอง 16 
ครั้ง ครั้งละ1 ช่ัวโมงเป็นเวลา 16 ช่ัวโมง ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 16 แผน 
 2.ชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 
Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
จ านวน 8 ชุด 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น

แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 4. แบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยของนักเ รียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
 5. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปรับ
จากแบบวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน
และการ เขี ยน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์
ให้ปฏิบัติการอ่านและการเขียน จ านวน 10 ข้อ 
ประกอบด้วยสถานการณ์ในการอ่าน จ านวน 5 ข้อ   
ข้อละ 3 คะแนน และสถานการณ์ในการเขียน 
จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 
คะแนน  
 6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุด
การเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดท าเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ  
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  ผู้ ศึ กษา ได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คนตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre test) โดยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ และท าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบ
เชิงสถานการณ์ 10 ข้อ ประกอบด้วยสถานการณ์ใน
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การอ่านจ านวน 5ข้อ และสถานการณ์ในการเขียน
จ านวน 5 ข้อ  
 2. ผู้ศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการ
เรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)เรื่อง
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย
ชุดการเรียนรู้จ านวน 8 ชุด และแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 16 แผน ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รวม 16 ช่ัวโมง พร้อมกับการ
ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยการตรวจผลงานและ
การทดสอบย่อยท้ายบทเรียนในแต่ละชุดการเรียนรู้
และประเมินความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) จ านวน 30 
ข้อ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ และท าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 เป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 10 ข้อ 
ประกอบด้วยสถานการณ์ในการอ่านจ านวน 5 ข้อ 
และสถานการณ์ในการเขียนจ านวน 5 ข้อ 
 4. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ 
(Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับ
นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น  
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้
 1. วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 

  1.1 วิ เคราะห์หาคุณภาพและความ
เหมาะสมของชุดการเรียนรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ด้วย
การใช้ชุดการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย

การค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การยอมรับคุณภาพแต่ละข้อต้องมี
ค่ า เฉลี่ ย ไม่น้ อยกว่ า  3.50 และส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 
  1.2 วิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุด
การเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ดัชนี 
IOC (Index of Item - Objective Congruence : 
IOC) การยอมรับคุณภาพของแต่ละข้อค าถามคือค่า 
IOC ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
  1.3 วิ เ ค ร าะห์ ห าค่ า ค วามย าก ง่ า ย 
(Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 รายข้อการ
ยอมรับคุณภาพของข้อค าถามแต่ละข้อค าถาม คือ 
ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
  1.4 วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น
(Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson สูตรที่ 
20 (KR-20) และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบวัดเจตคติทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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( - Coefficient)ของ Cronbach โดยการยอมรับ
คุณภาพของค่าความเช่ือมั่น คือ ค่าที่ค านวณได้
มากกว่า 0.70 ถือว่ามีความเช่ือมั่นสูง 0.40 – 0.70 
ถือว่ามีความเชื่อมั่นปานกลางและน้อยกว่า 0.40 ถือ
ว่ามีความเชื่อมั่นต่ า 
 2. วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของคะแนนที่ ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการ
เรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตร 
E1/E2 ต า ม เ ก ณ ฑ์ 70/70 โ ด ย ใ ช้ ค ะ แ น น ก า ร
ประเมินผลระหว่างเรียนด้วยการตรวจผลงานและ
การทดสอบย่อยท้ายบทเรียนในแต่ละชุดการเรียนรู้ 
ส าหรับการหาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) 
และใช้คะแนนการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ส าหรับการหาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2)  
  3.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการ
เรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)เรื่อง
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จากคะแนน
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน  
  3.3 การวิเคราะห์ความสามารถด้านการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้
แบบคิดเป็นภาพ(Visual Thinking)เรื่องมาตรา

ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยคะแนนจากแบบ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด าเนินการวิเคราะห์
เนื้อหาด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ส่วนคะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลัง
เรียน ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ The 
Wilcoxon signed-rank test ซึ่งเป็นสถิติส าหรับ
การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อย  
  3.4 วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้
เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้และ
การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยหาค่าเฉลี่ย              

( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ 
ดังนี ้
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบ
กับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้     
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
73.41/72.65 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
70/70 ที่ก าหนด 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual 
Thinking) เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
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มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.64 แปลว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 64  
 3.  ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้
แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่องมาตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
  3.1 ผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้
แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตรา
ตัวสะกด พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถด้าน
การอ่านและการเขียนภาษาไทยในลักษณะที่เป็น
แนวโน้มเชิงบวกคือมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาไทยโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุก
คน โดยผลการประเมินเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน อยู่ในระดับดี 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการอ่านได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการเว้น
วรรคตอนถูกต้องในการอ่าน และด้านการอ่านเสร็จ

ตามเวลาที่ก าหนด และนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน อยู่ในระดับพอใช้ 2 ด้านได้แก่ การอ่าน
ถูกต้องตามอักขรวิธีมีความชัดเจนในการอ่าน
ตามล าดบัส่วนความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย 
พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถด้านการเขียน
ภาษาไทยโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุก
คนโดยผลการประเมินเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียน อยู่ในระดับดี 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสร้างประโยคที่สื่อความหมายได้ ด้าน
การเขียนเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง และด้านการเขียน
สะกดค าและมีความสามารถในการเขียนอยู่ในระดับ
พอใช้ 1 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้ค าได้ถูกต้องและ
สละสลวย 
  3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิด
เป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตาราง
ต่อไปนี ้ 

 

คะแนนการทดสอบ ค่าเฉลี่ย S.D. 
คะแนนหลังเรียน 20.90 1.66 
คะแนนก่อนเรียน 13.20 1.81 

 

  จ านวน  
(คน) 

Sum of 
Rank 

Z Sig. 

การเปรยีบเทียบ (หลังเรียน-ก่อนเรียน)   2.810* .05 
ต าแหน่งท่ีเป็นลบ 0 0.00   
ต าแหน่งท่ีเป็นบวก 10 55.00   

 * หมายถึง มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 4. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็น
ภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด

ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้             
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ 
ดังนี ้
 1. การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการ
เรียนรู้ แบบคิดเป็นภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  73.41/72.65 ซึ่ ง สู ง ก ว่ า เ กณ ฑ์
ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะที่ก าหนดไว้  70/70 
แสดงว่ามีประสิทธิภาพช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้จริงสามารถน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีค าช้ีแจงที่ชัดเจน เนื้อหา
สอดคล้อง และครอบคลุมตามจุดประสงค์ เนื้อหา
ของชุดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และความสนใจ
ของนักเรียน   มีความยากง่ายพอเหมาะการ
จัดล าดับเนื้อหาเหมาะสม กิจกรรมในแต่ละขั้นมี
รูปแบบที่หลากหลาย และจ านวนมากพอส าหรับให้
นักเรียนฝึกจนเกิดความช านาญ มีภาพประกอบ 
ตัวหนังสือชัดเจนและมีตัวอย่างส าหรับนักเรียนจึง
เป็นที่สนใจของนักเรียน อีกทั้งยังมีเฉลยและแบบ
บันทึกคะแนนส าหรับให้นักเรียนสามารถตรวจให้
คะแนนและประเมินตนเอง นอกจากนี้ชุดการเรียนรู้
ยังผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญเพื่อหา
ข้อบกพร่อง น าไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างก่อน
น ามาใช้จริง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ศิ
ริลักษณ์ กล่ านาค (2542 : 12) ให้ค านิยามว่าชุดการ
เรียนเป็นการรวมสื่อการสอนหลายรูปแบบให้
นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
นักเรียนจะเรียนตามศักยภาพความสามารถและ
ความต้องการของตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมเป็น
ผู้ เ รี ยน  ครู เป็นผู้ อ านวยความสะดวกและให้
ค าปรึกษา เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชุดการเรียนซึ่งท าให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่าน
ตรงตามเปูาหมาย และช่วยส่งเสริมเรื่องราวความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียนได้และณัฐกานต์  มิ่งศิริ
ธรรม (2545 : 19) กล่าวว่า ชุดการเรียนหมายถึง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ระบบสื่อประสมที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาและประสบการณ์
ของผู้ เ รี ยนแต่ ล ะหน่ วย  อันประกอบไปด้ วย
วัตถุประสงค์ เนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่รวบรวมไว้เป็นระเบียบใน
กล่องหรือซองเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ี บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 92 – 94) ได้
กล่าวถึง หลักการและแนวคิดของชุดการเรียนรู้ไว้ว่า
การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล    
การเรียนการสอนควรจะต้องค านึงถึงความต้องการ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญการ
จัดการเรียนการสอนแต่เดิมนั้นเรายึดครูเป็นหลัก 
เปลี่ยนมาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยการ
ใช้แหล่งความรู้จากสื่อหรือวิธีการต่างๆ การน าสื่อ
ก า ร ส อ น ม า ใ ช้ ต้ อ ง ใ ห้ ต ร ง กั บ เ นื้ อ ห า  แ ล ะ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชาต่างๆ โดย
นิยมจัดในรูปของชุดการเรียนรู้ การใช้สื่อการสอนได้
เปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไป การใช้สื่อการสอน
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการผลิตชุดการเรียนรู้แบบ
สื่อประสมอันจะมีผลต่อการใช้ของครู คือการเปลี่ยน
จากครูเป็นผู้หยิบอุปกรณ์เพื่อใช้สอนมาเป็นให้ผู้เรียน
หยิบและใช้สื่อการสอนต่างๆ ด้วยตนเอง โดยอยู่ใน
รูปของชุดการเรียนรู้ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับ
สภาพแวดล้อมเดิมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนนั้นมีลักษณะทางเดียว ครูมิได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ออกความคิดอย่างเสรีแต่ปัจจุบันมีการน า
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน  ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม
จึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งน ามาสู่การ
จัดกระบวนการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปของชุดการ
เรียนรู้ 
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับ
ชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็น
ชุดการเรียนรู้ที่มีค าช้ีแจงชัดเจนมีรูปภาพประกอบ    
มีความหลากหลาย เหมาะสมกับวั ย  และพื้ น
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ฐานความรู้ของผู้เรียนเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียน
และจุดมุ่ งหมายเป็นสิ่ งที่น่ าสนใจและท้าทาย
ความสามารถ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทั้งแบบ
ตอบอย่างเสรี     มีค าสั่งหรือตัวอย่างแบบฝึกที่ไม่
ยาวเกินไปและไม่ยากแก่การเข้าใจมีรูปแบบที่
หลากหลายใช้หลักจิตวิทยาใช้ส านวนภาษาที่เข้าใจ
ง่ายฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนานสามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้และฝึก ให้ผู้ เ รี ยนน าความรู้ ไปใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 2. จากข้อค้นพบที่ว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิด
เป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีดัชนีประสิทธิผลท่ากับ 0.64 
แปลว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็น
ร้อยละ 64 และนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิด
เป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการ
เรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง 
มาตราตัวสะกดส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 สามารถ
พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนวัตกรรมและเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องจากชุดการเรียนรู้
มีการจัดล าดับเนื้อหาเหมาะสม ล าดับจากง่ายไปยาก 
ให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้เกิดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ข อ ง กั ท ธ รี  ( Guthrie’s 
ContiguityTheory)มีหลักการว่าการเรียนรู้เกิดจาก
การกระท า คอืมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการ
ตอบสนองที่เข้าคู่กันได้        ในลักษณะที่มีการ
กระท าหรือสัมผัสไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ก็เกิดการเรียนรู้

ได้ ในการน าความรู้จากทฤษฎีการเช่ือมโยงของกัทธ
รี ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นก่อนด าเนินการสอน
ครูจะต้องจูงใจให้นักเรียนตั้งใจและ   มีความสนใจที่
จะเรียนแล้วด าเนินการสอนตามสาระให้เด่นชัด 
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยการกระท าและก่อนจบบทเรียนควรให้นักเรียน
ช่วยกันสรุปบทเรียนให้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์  (Hull’s Systematic 
Behavior Theory) ทฤษฎีนี้มีหลักการว่าการเรียนรู้
เกิดจากการเสริมแรง การเสริมแรงเป็นการให้รางวัล
เพื่อก่อให้เกิดการลดแรงขับหรือลดความต้องการลง 
ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งโปรแกรมการเรียน
การสอนรายบุคคลจะอิงทฤษฎีนี้มากและทฤษฎี
สนาม (Field Theory) ทฤษฎีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“ทฤษฎีแห่งความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเกสตัลท์” ซึ่ง
มีหลักการว่าในการเรียนรู้หรือในการแก้ปัญหาบุคคล
จะพิจารณาสิ่งเร้าหรือโครงสร้างของปัญหาโดย
ส่วนรวมทุกแง่ทุกมุมเสียก่อน จากนั้นก็จะแยกเป็น
ส่วนย่อยๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ 
จนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนาพร  ระงับทุกข์ 
(2545, หน้า 174) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ว่าการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) 
เป็นวิธีการจัด  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เ รี ยนรู้ ร่ วมมื อกั น เป็ นกลุ่ ม เ ล็ กๆ  แต่ ล ะกลุ่ ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้  ความสามารถ
แตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน
การเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่
เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น 
หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคล 
คือความส าเร็จของกลุ่ม 
 จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
การที่ครูน านวัตกรรมชุดการเรียนรู้มา ใช้ในการ



 

 

Page 140 

ยกระดับความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ผู้สอนเป็นผู้ก ากับควบคุมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติฝึกฝน
จนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ และรับรู้
ขั้นตอนท้ังหมด จนสามารถน าไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ
และน าไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่สามารถแก้ปัญหาความสามารถด้านการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยที่ตกต่ าได้   
 3. จากข้อค้นพบที่ว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจมากต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ 
(Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกดส าหรับ
นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนเก่งได้ช่วยเหลือคนอ่อนใน
การค้นหาค า ความหมายได้ฝึกฝนการอ่านและการ
เขียน ท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องมีการเรียนรู้ทีด่ี
ขึ้นและท าให้ไม่รู้สึกเครียดและกังวลมากเกินไป 
นอกจากนั้นนักเรียนยังได้ถ่ายทอดความคิดของ
ตนเองโดยการวาดภาพในชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็น
ภาพ ท าให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการซึ่งเป็นการ
ท างานของสมองซีกขวา เป็นการลดความเครียดจาก
การใช้สมองซีกซ้ายมากเกินไป ในการเรียนภาษา 
การจดจ าค า การแปลความหมายค า ดังนั้นจึงท าให้
นักเรียนรู้สึกพึงพอใจจากการได้ถ่ายทอดจินตนาการ
ของตนเองตามที่เข้าใจ และชุดการเรียนรู้มีรูปเล่มที่
สวยงามน่าสนใจ ท าให้อยากรู้อยากเรียน ตัวอักษร
และรูปภาพท่ีปรากฏในชุดการเรียนรู้สามารถอ่านได้
ชัดเจน การฝึกทักษะของนักเรียน นักเรียนมีความ
อิสระในการเรียนรู้เป็นไปตามแนวคิดของ สกินเนอร์ 
(บุญล้อม  ศรีคร้าม, 2549, หน้า 16; อ้างอิงจาก 
Skinner, 1971, หน้า 1–63 , 96–120) กล่าวว่า 
เสรีภาพน าบุคคลไปสู่ความภาคภูมิและความภาคภูมิ
น าบุคคลไปสู่ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นผู้มีความ

รับผิดชอบต่อการคิด ตัดสินใจ การกระท าและผลที่
เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเองและนั่นคื อ
เปูาหมายปลายทางที่แท้จริงของการศึกษา การที่
นักเรียนได้ทราบผลของการท าชุดการเรียนรู้ในทันที
ท าให้ทราบข้อบกพร่องหรือเห็นความส าเร็จของ
ตนเองในทันที ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
การเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow) (ทิศ
นา  แขมมณี, 2550, หน้า 25) กล่าวว่า มนุษย์มี
ความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเอง
ทั้งสิ้น หากได้รับการตอบสนองก็จะช่วยให้เกิดความ
พึงพอใจในการท างานได้ ซึ่งความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองนี้ คือ ความต้องการสัมฤทธิ์ผล ความ
ต้องการมีความสามารถ ความภาคภูมิใจในคุณภาพ
ของงานที่ท านั่นเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ศิริลักษณ์  หินแก้ว (2551)ได้ศึกษาการใช้ชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองชุดพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการ
เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1.1  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ 
(Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกดส าหรับ
นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ควรศึกษาค าช้ีแจงให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิด
เป็นภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไปสอนในช่ัวโมงปกติ สอนซ่อม
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เสริมหรือให้เด็กน าไปฝึกฝนด้วยตนเองที่บ้านโดยอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง 
 1.3  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ 
(Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกดส าหรับ
นักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 ต้องค านึงถึงกลุ่มนักเรียน 
ครู ผู้ ส อนควรตร วจสอบความรู้ พื้ น ฐ านและ
ความสามารถของเด็ก ตลอดจนสมาธิของนักเรียน 
เพื่อก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสม 
2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1  ควรน าแนวทางการในการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบกับ
ชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยพัฒนาไป
พร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.2  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็น
ภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ควรก าหนดสถานการณ์ที่มี
ความหมายใกล้ตัวนักเรียน ควรสร้างจากสิ่งที่
นั ก เ รี ยนก าลั งสน ใจ  และมี ก า รน า ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาไทย 

2.3  ควรมีการน ากิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือประกอบกับชุดการเรียนรู้แบบคิดเป็น
ภาพ (Visual Thinking) เรื่อง มาตราตัวสะกด
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นไปใช้กับ
โรงเรียนอื่นๆ เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาค้นคว้า
ที่กว้างยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มติิ 
ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

The Development of Online Tutorials on Design Google Sketch Up  
based on with MIAP Learning Process. 

อัจฉรา  โสดา1 
ลาวัณย์ ดุลยชาติ2  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย

โปรแกรมGoogle Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 4) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม อําเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับสลากหน่วยเลือกเป็นหมู่เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ใบงานฝึกปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนออนไลน์เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google 
Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่  ผู้เรียน และ ผู้ดูแลระบบ 2) ความ

เหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.41, S.D. = 0.50) 3) ประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/ 86.09 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 4) ดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.62 คิดเป็นร้อยละ 62 และ 

5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.68 , SD = 0.52)  
 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์, การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ, กูเกิ้ลสเก็ตอัพ,ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์  
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ABSTRACT 
The purposes of the research were 1) the development of online tutorials on design 

Google Sketch Up based on with MIAP Learning Process, 2) to study the appropriate of online 
tutorials, 3) to study the efficacy of online tutorials, 4) to study the effectiveness index of online 
tutorials, and 5) to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. The 
samples subjects were 23 students mathayomsuksa 3/1 at Namonpittayakom School, Namon 
district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the online tutorial, an achievement test, task evaluation from and 
questionnaire. The research statistics used were percentage, mean, standard deviation, E1/E2 and 
effectiveness index. 
 The purposes of the research were 1) the development of online tutorials on design 
Google Sketch Up based on with MIAP Learning Process, 2) to study the appropriate of online 
tutorials, 3) to study the efficacy of online tutorials, 4) to study the effectiveness index of online 
tutorials, and 5) to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. The 
samples subjects were 23 students mathayomsuksa 3/1 at Namonpittayakom School, Namon 
district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the online tutorial, an achievement test, task evaluation from and 
questionnaire. The research statistics used were percentage, mean, standard deviation, E1/E2 and 
effectiveness index. 

The research findings showed that 1) the development of online tutorials on design 
Google Sketch Up based on with MIAP Learning Process, 2) to study the appropriate of online 
tutorials, 3) to study the efficacy of online tutorials, 4) to study the effectiveness index of online 
tutorials, and 5) to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. The 
samples subjects were 23 students mathayomsuksa 3/1 at Namonpittayakom School, Namon 
district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the online tutorial, an achievement test, task evaluation from and 
questionnaire. The research statistics used were percentage, mean, standard deviation, E1/E2 and 
effectiveness index.  
 
Keyword: Online tutorials, 3D model, Google Sketch Up, MIAP Learning Process 
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บทน า 
ในศตวรรษที่  21 โลกก้าวเข้าสู่ยุคของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอทีทําให้
วิถีการเรียนรู้และการดําเนินการชีวิตของมนุษย์ใน
สังคมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนทําให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเป็นจํานวนมากยิ่ ง
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดยิ่งทําให้มี
นวัตกรรมรูปแบบต่างๆมากขึ้นทุกสังคมต้องปรับตัว
และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในแวดวง
การศึกษาการนําเอานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ (วัชรพล วิบูลยศริน, 
2556 อ้างอิงใน วรรณพรและจิตรสังวรณ์: 1) 

จากที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนประจํา
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2561
ที่โรงเรียนนามนพิทยาคม อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจํารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพบว่ามี
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง
บริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนรวมไปถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
สามารถใช้งานอย่างสะดวกและรวดเร็วหากแต่ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชานั้นครูผู้สอนจะใช้การบรรยายผ่าน
สื่อ Microsoft Power Point และนําเสนอเนื้อหาที่
เป็นรูปภาพแบบธรรมดา ซึ่งทําให้นักเรียนขาดความ
สนใจในบทเรียนเพราะคิดว่าบทเรียนไม่มีความ
ตื่นเต้น ไม่มีความดึงดูดต่อผู้เรียน และไม่มีความ
น่าสนใจต่อการเรียนรู้ (เทวัญ ภูพานทอง 2562, 
สัมภาษณ์ ) 

บทเรียนออนไลน์เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่
ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านสื่อกลางใน
การส่ งผ่ าน เครือข่ ายและสร้ างการศึกษาที่ มี
ปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้
เรียนตาความสามารถและความสนใจของตนโดย
เนื้อหาของบทเรียนซึ่ งประกอบด้วย ข้อความ 

รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆจะถูกส่งไปยัง
ผู้เรียนเช่ือมโยงระบบเป็นเครือขายที่สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคนสามารถประเมิน ติดตาม
พฤติกรรมผู้เรียนได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนจริง    
(วัชราภรณ์ เพ็งสุข. 2559: บทคัดย่อ) 

การออกแบบ Model 3 มิติ หมายถึง โมเดล
ที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลให้
เห็น บนพื้นผิว 3 มิติคือมีมิติในแนวนอนแนวตั้งและ
แนวลึกซึ่งแตกต่างจากภาพ 2 มิติที่แสดงผลเพียง 2 
แนวเท่านั้นโมเดล 3 มิติ จึงมีมุมมองที่มากกว่าคือ
สามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา และสามารถ
ปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ 
ซึ่งเรียกว่า 3D Modeling หรือการปั้นวัตถุ 3 มิติ 
(บุญทรัพย์ วิชญางกูร และ เอกชัย นันทพลชัย.
2559: 5) 

โปรแกรม Google Sketch Up หมายถึง  
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ Model 3 มิติ 
สามารถสร้างงานเขียนแบบหรือภาพจําลองได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วแม้ว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการ
ทํางานโปรแกรม 3 มิติมาก่อนก็สามารถที่จะเรียนรู้
และลองหัดสร้าง Model 3 มิติด้วยเครื่องมือที่มีให้
โปรแกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว (บุญทรัพย์        
วิชญางกูร และ เอกชัย นันทพลชัย.2559: 2) 

กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นแผนการ
สอนที่นํามาใช้ในหลักสูตรของครุศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  Motivation คือ การกระตุ้นความ
สนใจก่อนเข้าบทเรียน อาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ การใช้คําถามนํา การแสดง หรือทําอะไรก็
แล้วแต่ที่จะให้ผู้เรียนรู้สึกและคิดตามหลัง จากนั้นก็
ทําการโยงเรื่องไปสู่ขั้นตอนที่สอง Information คือ 
ขั้นตอนการให้เนื้อหากับผู้เรียน เป็นขั้นตอนเนื้อหา
สาระ รายละเอียด และความรู้ต่าง ๆ Application 
คือ ขั้นตอนท่ีต้องการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรม
ที่ เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ 
ขั้นตอนนี้จะถือเป็นการสอบผู้เรียน อาจใช้ข้อสอบ 
แบบทดสอบ ใช้การถามคําถาม หรือแสดงให้ดูในการ
ปฏิบัติจริง Progress คือ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกับช่วง 
Application เป็นการนําเอาผลของการสอบ การ
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ปฏิบัติมาทําการตรวจสอบว่าผ่านตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  แล้วให้ผลย้อนกลับไป ถ้าไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ก็จะรู้ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้เรื่องอะไร 
และก็ทําการแก้ไข แล้วสรุปทําความเข้าใจอีกครั้ง 
(ยินดี วรรณมณี, 2548: 54)  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ

ออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google 
Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP  

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP ตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 

4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรมGoogle Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชนาธิป พลพวก (2560: 48) ได้ทําการศึกษา

วิจัยการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการ
วัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยในครั้งนี้มี
จุดประสงค์เพื่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย 
Google Site สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(2) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (3)  เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจ โดยรวมที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย 
Google Site สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดทรง
ธรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 32 
คน โดย การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผลกา รวิ จั ยพบว่ า  ( 1 )  ผลการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.29/80.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่ 
80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชา
คณิตศาสตร์เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย 
Google Site สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ 
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดค่ากลางของ
ข้ อมู ล ด้ ว ย  Google Site สํ า ห รั บนั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  

สุ ริ นทร์  เ พชร ไทย  ( 2560 : 1 26 )  ไ ด้
ทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ราย
วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่ง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
ใช้อีเลิร์นนิ่ง 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์ราย
วิชาการออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่ง 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อ
บทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่ งโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่  2 สาขาวิชา
สา รสน เทศภู มิ ศ า สต ร์ มห าวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ
กําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  จํ านวน 30 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้         
อีเลิร์นนิ่งสร้างด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ 
LMS ในการสร้างเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน หลัง
เรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ก่อน เรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มี ต่ อบทเรียนออนไลน์รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย ใช้อีเลิร์นนิ่ง สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์
และค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
ก า ร  ท ด ส อ บ ค่ า ที  ( paired samples t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อี เลิร์นนิงมี
ประสิทธิภาพ 80.75/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลัง
เรียนบทเรียน ออนไลน์รายวิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิงสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักศึกษา
โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนออนไลน์
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้          
อีเลิร์นนิง อยู่ในระดับดี  

เชน ชวนชม (2558: 138) ได้ทําการศึกษา
วิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจําวัน เรื่ อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft office สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาการวิจัยใน
ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันเรื่องการ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft officeสําหรับนิสติระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่1ใหม่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ( 2 )  เพื่ อ เปรี ยบ เทียบคะแนนการทํ า
แบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft office (3)เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
เรื่องการใช้งาน โปรแกรม Microsoft office กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนิสิตระดับปริญญา

ตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันในภาค
เรียนที่ 2 จํานวนห้องเรียนจํานวน 50 คนซึ่งได้จาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์ (2) 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน(3)แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2เท่ากับ80/80 ของ  
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ วิเคราะห์ผลคะแนนก่อนเรียนกับ
หลังเรียนโดยใช้ t-test (dependent) วิเคราะห์ 
ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับผลการวิจัย (1) 
ได้บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
officeมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 
E1/E2:80.73/81.27 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
(2) คะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
office หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 (3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
office อยู่ในระดับ“ความพึงพอใจมาก” 

ธนพงษ์ ไชยลาโภ, เอกลักษณ์ โภคทรัพย์
ไพบูลย์ และ ปริญญ์ โสภา (2559: 134) ได้ทําการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง การ
ออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียน
ออนไลน์ เ รื่ อง  การออกแบบเพื่ อการผลิตสื่ อ
ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
เครื่ องมือสื่ อบทเรียนมัลติมี เดี ย  (Multimedia 
Online Learning) เรื่องการออกแบบเพื่อการผลิต
สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย 15 
บทเรียน เพื่อค้นหาประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านสื่อบทเรียนออนไลน์
ด้วยแบบทดสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
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ผู้เรียนจากการเรียนด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์โดยมี 
กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
และ มัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 40 คน ที่
กําลังศึกษาในรายวิชาการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
เพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์แล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ จากผลการทดลอง
ภาคสนามมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.13/92.17 ซึ่ง
อยู่สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80  ประสิทธิผล
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีค่าความยาก ง่าย (P) 
เฉลี่ยเท่ากับ 0.27 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนก 1 
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2, 3 อาจารย์ประจํา
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (D) เฉลี่ยเท่ากับ 0.20 - 0.71 และค่า 
ความเ ช่ือมั่นเฉลี่ย  เท่ากับ 0.96 วิ เคราะห์หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนํา คะแนนจากการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบพบว่า
ผลต่างของคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน โดยมีค่าเท่ากับ 62.01 
ซึ่งมี ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 60 ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ยทุกด้าน
เท่ากับ 4.58 แสดงว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
บทเรียนมัลติมีเดีย อยู่ใน เกณฑ์ระดับดีมาก สรุปได้
ว่าการพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมิเดียวิชาการออกแบบ
เพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียในครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ เพิ่มมากขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก 

ณัฐฐินันท์ กังแฮ , กุสุมา ใจสบาย และ 
กรวรรณ สืบสม (2560: 129) การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและ การ
สื่อสาร ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้

ด้วย บทเรียนออนไลน์ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
75 4) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์กับ
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ และ 5) ศึกษา ความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ศรีธรรม ราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 
81 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน กลุ่มควบคุม 39 
คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 2) 
แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน ออนไลน์ 3) 
แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบ ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ 
มีประสิทธิภาพ 87.54/80.05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .054) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.50, S.D. = 0.58) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ดําเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจําแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยกําหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
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ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จาก เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ  ด้วยโปรแกรม 
Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ
MIAPโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4.  ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation) 
นําบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 
3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ย่อยที่ ไ ม่ ใ ช่กลุ่ มตั วอย่ างจริ ง เป็นนัก เ รี ยน ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จํานวน 3 คน นําไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
โรงเรียนนามนพิทยาคม อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ จํานวน 23 คน และประเมินความพึงพอใจ 

5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาคํานวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิ ทธิภาพ และค่ าประสิ ทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดทํารายงานการวิจัย5. ขั้นการ
ประเมินผล (Evaluation) นําผลที่ได้จากการทดลอง
ใช้ มาคํานวณทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ร้ อยละ  ค่ าประสิทธิภาพ และค่ า
ประสิทธิผล และสรุปผลการวิจัยพร้อมกับจัดทํา
รายงานการวิจัย 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1.  บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียน
ออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ

ออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google 
Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

3.  แบบประเมินช้ินงานผู้เรียนของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 
มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพ
โมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนนามนพิทยาคม ตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 3 ห้อง รวม
จํานวน 57 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม ตําบลหลักเหลี่ยม 
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1 ห้อง รวม
จํานวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการ
จับสลาก 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนี
ประสิทธิผลโดยนําผลที่ ได้ เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558: 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่ามี
ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่ามี
ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่ามี
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่ามี
ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่ามี
ระดับที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลก าร พัฒนา บท เ รี ยน  ผู้ วิ จั ย ไ ด้

ดําเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาในบทเรียน 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ได้บทเรียน
ออนไลน์ มีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน
ผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ได้ออกแบบตามแนวคิด
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มีขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสนใจปัญหา ขั้นที่ 2 
ขั้นศึกษาข้อมูล  ขั้นที่ 3 ขั้นพยายามขั้นที่ 4 ขั้น
สําเร็จผล และกระบวนการ ADDIE Model ดังนี ้
 
    
 
 
 
  1. หน้าผู้ดแูลระบบ           2. หน้าหลักบทเรียน 
   
 
 
 
      3. หน้าคําช้ีแจง           4. หน้าแบบทดสอบ 
   
 
 
 
     5. หน้าบทเรียน              6. หน้ากิจกรรม 

 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน
ออนไลน์ เรื่องการออกแบบภาพโมเดล 3 มิติด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบMIAP และประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น จากนั้นนําผลมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดัง
ตารางที่ 1 
 

 

ตารางที ่1  ผลการปะเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบ
ภาพโมเดล 3 มิ ติ  ด้ วยโปรแกรม 
Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. การจัดวางรูปแบบ
ของบทเรียนสอนผ่านเว็บ 

4.17 0.34 มาก 

2. ความเหมาะสมของ
ตัวอักษรที่ใช้ 

4.25 0.45 มาก 

3. การนําทางและการ
เชื่อมโยง 

4.67 0.52 มากที่สุด 

4. เครื่องมือสื่อสารบน
เว็บ 

4.50 0.53 มากที่สุด 

5. แบบทดสอบ 4.67 0.49 มากที่สุด 

6. การออกแบบการ
เรียนการสอนตาม
กระบวนการเรียนรู ้

4.33 0.52 มาก 

โดยรวม 4.41 0.50 มาก 
 

จากตารางที่  1  ผลการประ เมินความ
เหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบ
ภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch 
Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅= 4.41, S.D. = 0.50)  

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย 
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

ผู้วิจัยดํา เนินการทดลองใช้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่องการออกแบบภาพโมเดล 3 มิติด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เ รี ย น รู้ แ บ บ MIAPที่ พั ฒ น า ขึ้ น  กั บ เ รี ย น  ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่3/1โรงเรียนนามนพทยาคม จํานวน 
23 คน โดยมีการทดสอบระหว่างเรียน และหลังการ
เรียนรู้  จากนั้นนําผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดัง
ตารางที ่2 
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ตารางที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์  เรื่ อง การออกแบบภาพ
โมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรมGoogle 
Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้
แบบ MIAP 

 

ประสิทธ ิ
ภาพของ
วิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระหว่าง
เรียน (E1) 

23 10 184 8.00 80.0
0 

หลังเรียน 
(E2) 

23 10 198 8.61 86.0
9 

 

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP มีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ E1/ E2 เท่ากับ 80.00 /86.09 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80)  
 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 
มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

ผู้วิจัยดํา เนินการทดลองใช้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้ แบบ MIAPที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที 3/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม จํานวน 
23 คน โดยมีการทดสอบก่อน และหลังการเรียนรู้ 
จากนั้นนําผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ
พื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนมัลติมีเดีย 

 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรยีน 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 

23 10 138 201 0.68 68 
 

จากตารางที่ 3 ผลการดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 
มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP  มีค่าเท่ากับ 0.68 
คิ ด เป็นร้ อยละ68 หมายความว่ า  นั ก เ รี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับความก้าวหน้าทางการ
เรียนสูง 

5. ผลการศึ กษาความพึงพอใจ ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 
มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP   

ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพ
โมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up              
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามความพึง
พอใจมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม Google Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP   

 

รายการ  ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ลําดับขั้นในการ
นําเสนอเนื้อหา 

4.74 0.45 มากที่สุด 

2. ความน่าสนใจในการ
ดําเนินเรื่อง 

4.70 0.47 มากที่สุด 

3. ภาพการ์ตูนที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

4. ความถูกต้องของ
เนื้อหาที่ใช ้

4.48 0.85 มาก 

5. เสียงดนตรีที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.48 0.73 มาก 

6. รูปแบบของตัวอกัษร
ที่ใช้การนําเสนอ 

4.48 0.73 มาก 
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รายการ  ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
7. สีของพื้นหลังบทเรียน 4.70 0.47 มากที่สุด 
8. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.52 0.59 มากที่สุด 

9. การใช้งานบทเรียน 
ง่าย และสะดวก ไม่มี
ข้อติดขัด 

4.52 0.47 มากที่สุด 

10. ได้ทบทวนความรู้ทํา
ให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.61 0.42 มากที่สุด 

11. เสียงเพลงประกอบ
เหมาะสม 

4.74 0.57 มากที่สุด 

12. แบบทดสอบใช้ง่าย 4.43 0.59 มาก 
โดยรวม 4.43 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.63, S.D. = 0.57) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ  ด้วยโปรแกรม
Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาได้พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ ง ทํ า ใ ห้ ไ ด้ บ ท เ รี ย น ออน ไ ล น์  มี
ส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนผู้ดูแลระบบ และ
ส่วนของผู้ เรียน ได้แก่  1.ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ประกอบไปด้วย 1) หน้าบทนํา 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) 
หน้ารายงานผล 4) ลบผู้เรียน 5) หน้าเว็บบอร์ด และ 
2.ส่วนของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 1) หน้าบทนํา 2) 
สมัครสมาชิก 3) เข้าสู่ระบบ 4) คําช้ีแจงบทเรียน 5) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) 
หน้าบทเรียนได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา (2) ขั้นศึกษา
ข้อมูล (3) ขั้นพยายาม (4)ขั้นสําเร็จผล 8) หน้า
แบบทดสอบหลังเรียน 9) หน้าเว็บบอร์ด 10) หน้า
รายงานผล เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียน
ออนไลน์ได้ออกแบบบทเรียนออนไลน์ ตามแนวคิด
กระบวนการ ADDIE Model และ กระบวนการ
เรียนรู้ MIAP สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรอุมา  

แก้วอุ่น และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ (2561: 70) ที่ผู้ศึกษา
ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง พัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การออกแบบโลโก้ ด้วยโซทิ้งค์ โลโก้ เมคเกอร์ 
โปรเฟชชันแนล ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งทําให้ได้บทเรียนออนไลน์ มีส่วนประกอบสําคัญ 2 
ส่วนคือส่วนผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้เรียน ได้แก่1. 
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 1) หน้าบทนํา 2) หน้าเข้าสู่
ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) หน้าเพิ่มผู้เรียน 5) ลบ
ผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด และ 2. 
ส่วนผู้เรียน ได้แก่ 1) หน้าบทนํา 2) เข้าสู่ระบบ 3) 
หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4) หน้าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 5) หน้าบทเรียน ได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา 
(2) ขั้นศึกษาข้อมูล (3) ขั้นพยายาม (4) ขั้นสําเร็จผล 
6) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด 9) 
หน้ารายงานผล  

2.  ผลการศึกษาการประเมินความเหมาะสม
ของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 
3 มิติ ด้วยโปรแกรมGoogle Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ผลการประเมินความ
เหมาะสมของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรมGoogle 
Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP          
ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยการหาความเหมาะสมจาก
การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีความคิดเห็น

โดยรวมในระดับมาก ( ̅=4.41 และ S.D. = 0.50) 
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนออนไลน์มีการ
กําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ทําการออกแบบตาม
แนวกระบวนการเรียนรู้และผ่านการประเมินจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไขจน
สามารถนําไปใช้ทดลองได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยลดา อุ่นสาและลาวัณย์ ดุลยชาติ (2561: 68) ทํา
การวิจัยเรื่องบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ผลการวิจัยพบว่า มี

ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.42, 
S.D. = 0.51) 
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3.  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google 
Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ  ด้วยโปรแกรม 
Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างและนําคะแนนจากการทํากิจกรรมระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมา
คํานวณค่าประสิทธิภาพโดยค่าตัวเลขที่คํานวณได้
จากสูตรแล้วแปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์
โดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ 80.00/86.09 เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นผ่าน
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขจน
สามารถนําไปทดลองใช้จึงส่งผลต่อการทํากิจกรรม
และการเรียนรู้ของผู้เรียนทําให้คะแนนงานและ
คะแนนทดสอบอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ ตั้งมโนกุล (2558 : 
100) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash 
CS3  วิ ช า  คอมพิ ว เ ตอ ร์ สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ E1=82.38 และ 
E2=81.11 

4.  ผลการศึกษาดั ชนีประสิทธิ ผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรื่อง การออกแบบภาพ
โมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรมGoogle Sketch Up 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบ
ภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรมGoogle Sketch 
Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.68หมายความว่า หลังการ
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แล้ว นักเรียนมีอัตรา
ความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 68 โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนี
ประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.60 – 0.79 หมายถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ , 

2546: 1-3) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วย
โปรแกรมGoogle Sketch Up ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP ถูกออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนที่
มีความสะดวกในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
ทันสมัยได้ตลอดเวลา มีลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาในการ
สอนสามารถนํากลับมาเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
กาญจนา รัตนธีรวิเชียร (2559: 36-41) ทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาอัลกอริทึม
เบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงานสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีอยู่ในระดับความก้าวหน้าทางการเรียน
รู้อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 69  

5.  จากผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ  ด้วยโปรแกรม
Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ที่ผู้
ศึกษาที่สร้างขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง การ
ออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google 
Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.63, S.D. = 0.57) เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีการสร้าง
เป้าหมายที่ท้าทายให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมีทั้ง
สื่อการเรียนการสอนที่เป็นวิดีโออินโฟกราฟิก เกม 
และกระดานถามตอบสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วินัย เพ็งภิญโญ (2559: 186) การพัฒนาบทเรียน
คอมพิว เตอร์ออนไลน์ ในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าความพึงพอใจของ

นักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58, 
S.D. = 0.55) 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการศึกษาไปใช้ 

1.1 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพ
โมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP พบว่า นักเรียนมี
ความกระตือรือร้น เนื่องจากเป็นการเป็นการเรียนรู้
โดยใช้อุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายที่ทันสมัย นักเรียน
จึงสนใจมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเป็นอย่างดี 

1.2  การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนและอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนว่ามีปัญหา
หรือมีความเร็วพอที่จะทําให้เรียนบทเรียนออนไลน์
ได้พอหรือไม่ 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากการทดลองใช้โปรแกรม Google 

Sketch Up อยากให้ผู้ศึกษาพัฒนาในตัวสื่อการ
เรียนรู้และให้ผู้ศึกษาเตรียมความพร้อมให้มากเพราะ
นักเรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมพอสมควร 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ 
ด้วยโปรแกรมอิงสเคปตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

The Development of Online Tutorials with Creating Infographic  
Images Inkscape based on MIAP Learning Process. 

 

ปภาวรินท์ ศรีมงคล1 
ลาวัณย์ ดุลยชาติ2 

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย

โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น 3) 
ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คื อ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 จ านวน 30 คน โรงเรียนสมเด็จพิทยคม ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม วิธีการจับสลากโดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วยในการเลือก เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ บทเรียนออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสมแบบประเมินช้ินงาน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มี 2 ส่วน คือ นักเรียน และผู้ดูแลระบบนักเรียน 2) ความเหมาะสมของบทเรียน

ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.11, S.D.= 0.36) 3) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น เท่ากับ 82.67/86.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) 4) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.70 หรือร้อยละ 70 5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย

บทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.73, S.D. = 0.45) 
 
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน,์ อินโฟกราฟิกส,์ โปรแกรม อิงสเคป 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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Abstract  
The purpose of this research were 1) the development of online tutorials with creating 

infographic images inkscape based on MIAP learning process, 2) study the appropriate of online 
tutorials, 3) to study the efficacy of online tutorials, 4) to study the effectiveness index of online 
tutorials, and 5) to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. The 
samples subjects were 30 students mathayomsuksa 2/12 at Somdetpittayakhom School, Somdet 
district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the online tutorial, the appropriate assessment form an achievement test, task 
evaluation form and questionnaire. The research statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, E1/E2 and effectiveness index. 

Result of the research were as follows 1) the developed of online tutorials with creating 
infographic images inkscape based on MIAP learning process had 2 components include student 

and administrator, 2) The appropriate of the online tutorials was in high level ( ̅ = 4.11, S.D.= 
0.36) 3) the efficacy of the online tutorials at 82.67/86.33 was higher than the specified criteria 
80/80. 4) the effectiveness index of the online tutorials was in high learning 0.70 or 70%. and 5) 

the satisfaction of student for using of the online tutorial the highest level ( ̅ = 4.73, S.D. = 0.45). 
 
Keyword: online tutorials, infographic, inkscape 
 
  



 

Page 158  

บทนํา 
ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่ อสาร  จึ งจ า เป็นต้ องน าวิ วัฒนาการแล
ความก้าวหน้าดังกล่าวมาพัฒนาและส่งเสริมภายใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ  สถานการณ์ปั จจุ บั น 
(Klungphet, 2558: 8) 

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ ารายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้รอบบริเวณโรงเรียน แต่พบปัญหาว่า
นักเรียนไม่ค่อยสนใจในเนื้อหาที่เรียน สื่อไม่น่าสน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
จึงต้องการบทเรียนบทเรียนออนไลน์เพื่อเป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (สมศักดิ์ ศรี
เครือดง, 2562: สัมภาษณ์) 

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การเรียนออนไลน์เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมากในยุคอินเตอร์เน็ตข้อดีของการ
เรียนออนไลน์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการเรียน
ออนไลน์นั้นดีอย่างไรการเรียนออนไลน์เป็นการเรียน
แบบไม่ได้จ ากัดสถานที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลา
เท่าไหร่บนโลกใบนี้การเรียนออนไลน์ท าให้คุณ
สามารถเข้าถึงบทเรียนและความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
รวดเร็วการเรียนออนไลน์สามารเช่ือมโยงมิตรภาพ
ของคนท่ีอยู่ต่างสถานที่กันได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกัน
จริงๆ เหมือนอยู่ในห้องเรียน (MYPACE ศูนย์กลาง
คอร์สออนไลน์อันดับหนึ่ง, 2559)   

โปรแกรม อิงสเคป เปนโปรแกรมที่ทุกคน
สามารถน าไปปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมความสามารถตางๆ 
หรือน าไปใชไดโดยไมตองจายคาเป็นโปรแกรมตกแต่ง
ภาพ และช่วยให้เราสร้างภาพเวกเตอร์ได้ง่ายๆ ไม่แพ้
นักแต่งภาพมืออาชีพ ซึ่งภาพเวกเตอร์เหล่านี้มีจะมี
รายละเอียดของภาพค่อนข้างสูงท าให้ภาพแต่ละภาพที่
ได้มามีความคมชัด (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559: 28) 

กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในครั้ งนี้
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทาง

ส าหรับการพัฒนา ดังนี้ กระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP เป็นแผนการสอนที่น ามาใช้ในหลักสูตรของครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือโดยมีรายละเอียดดังนี้ Motivation 
คือ การกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน จากนั้นก็
ท าการโยงเรื่องไปสู่ขั้นตอนที่สอง Information คือ 
ขั้นตอนการให้เนื้อหากับผู้เรียน Application คือ 
ขั้นตอนที่ต้องการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ หรือ
แสดงให้ดูในการปฏิบัติจริง Progress คือ ขั้นตอนที่
ต่อเนื่องกับช่วง Application เป็นการน าเอาผลของ
การสอบ การปฏิบัติมาท าการตรวจสอบว่าผ่านตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วให้ผลย้อนกลับไป ถ้าไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็จะรู้ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้
เรื่องอะไร และก็ท าการแก้ไข แล้วสรุปท าความเข้าใจ
อีกครั้ง (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์, 2558: 2)  

จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP โดยผู้ วิจัย
คาดหวังว่าผลที่ได้จากงานวิจัยจะน าไปสู่การการ
พัฒนาการเรียนการสอนท าให้ครูประยุกต์ใช้สื่อใน
การเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่ อพัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่ อ ง          

การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
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4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เชน ชวนชม (2558: 138) ได้ท าการศึกษา

วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft office ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิต ประจ าวัน เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft office ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 
80/80 (2 )  เพื่ อ เปรี ยบ เทียบคะแนนการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย บทเรียน
ออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft office (3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft office กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับปริญญา
ตรีช้ันปีที่1 มหาวิทยาลัย บูรพา ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ในภาค
เรียนที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 50 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์ (2) 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (3) แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
ทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 
80/80 ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ วิเคราะห์ผลคะแนน

ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t-test (dependent) 
วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ เรียนโดยใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
ผลการวิจัย (1) ได้บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  เรื่ องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft office มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ E1/E2: 80.73/81.27 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ (2) คะแนน การท าแบบทดสอบหลังเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
office หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
office อยู่ในระดับ “ความพึงพอใจมาก”   

กนกวรรณ เรืองแสน และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ 
(2559 : 83) ท าการวิจัย บทเรียนออนไลน์บน 
ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power 
point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนออนไลน์บน ClassStart เรื่อง การออกแบบ 
Template Power point ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
Photoshop CS5 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 

2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.44)   
ณัฐฐินันท์ กังแฮ, กุสุมา ใจสบาย, กรวรรณ 

สืบสม (2560: 129) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง ระบบสารสนเทศและ การสื่อสาร ตามเกณฑ์ 
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย บทเรียน
ออนไลน์ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 4) 
เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์กับนักเรียนที่
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เรียนแบบปกติ และ 5) ศึกษา ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีธรรม 
ราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 81 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน กลุ่มควบคุม 39 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบ
ประ เมินประสิทธิภาพบทเรี ยน ออนไลน์  3 ) 
แบบทดสอบและ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที่ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ 
มีประสิทธิภาพ 87.54/80.05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .054) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 05 5) ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.58) 
วัชราภรณ์ เพ็งสุข (2559: 32) การพัฒนา

บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรีภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียน อนุบาล
สุพรรณบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้
การสุ่มที่ได้มาจากการสุ่มสองขั้นตอน (Two-Stage 
Random Sampling) จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้
ใน การวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
บทเรียน ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์คู่มือการใช้

บทเรียนออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์และแบบส ารวจ ความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชา 
คอมพิวเตอร์ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์
ประกอบไป ด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาของ
บทเรี ยนระบบบริหารการ เรี ยนรู้ ก ารสื่ อสาร           
การวัดประเมินผล และการท าให้เกิดความสัมพันธ์
และมีค่าประสิทธิภาพของบทเรียน ออนไลน์เท่ากับ 
83.81/84.22 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไว้ 80/80     

ชินวัตร นนเลา และ ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
(2559: 79) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือน
จริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชันพลิกโลเพลเยอร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษา
พบว่า บทเรียนออนไลน์มีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน
คือ ส่วนผู้ดูแลระบบ ได้แก่ 1) หน้าบทน า 2) หน้า
เข้าสู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) หน้าเพิ่มผู้เรียน 5) 
ลบผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด และ
ส่วนผู้เรียน ได้แก่ 1) หน้าบทน า 2) เข้าสู่บทเรียน 3) 
หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4) หน้าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 5) หน้าบทเรียน ได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา 
(2) ขั้นศึกษาข้อมูล (3) ขั้นพยายาม (4) ขั้นส าเร็จผล 
6) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด 8) 
หน้ารายงานผล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้ น ตอนก า ร ดํ า เ นิ น ก า รวิ จั ย  ADDIE 

Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1.1  วิเคราะห์หลักสูตร คู่มือการสอน 

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้
สอดคล้องกับนักเรียน 
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1.2  วิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การสร้าง
ภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

1.3  วิเคราะห์นักเรียน ศึกษาบริบท 
ทรัพยากร จิตวิทยาและความต้องการของนักเรียน
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

1.4  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ ด้วย
โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP วิเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
จากเอกสารการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้ศึกษาได้น า
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นที่ 1 มาออกแบบ
ด าเนินการ 

2.1  จัดท าโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 

2.2  ออกแบบโครงสร้างและบทด าเนิน
เรื่อง บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP โดยใช้โปรแกรม Dream เขียน
เว็บไซต์ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1.  ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) 
คือ การกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน อาจจะเป็น
การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การใช้ค าถามน า การแสดง หรือ
ท าอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ ผู้เรียนรู้สึกและคิดตามหลัง 
จากนั้นก็ท าการโยงเรื่องไปสู่ขั้นตอนที่สอง 

2.  ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
คือ ขั้นตอนการให้เนื้อหากับผู้ เรียนเป็นขั้นตอน
เนื้อหาสาระ รายละเอียด และความรู้ต่าง ๆ 

3.  ขั้ นพยายาม  (Application) 
คือ  ขั้ นตอนที่ ต้ อ งการตรวจสอบผู้ เ รี ยนว่ ามี 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หรือไม่ ขั้นตอนนี้จะถือเป็นการสอบผู้เรียน อาจใช้ 

ข้อสอบ แบบทดสอบ ใช้การถามค าถามหรือแสดงให้
ดูในการปฏิบัติจริง 

4.  ขั้นส าเร็จผล (Progress) คือ 
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกับช่วง Application เป็นการ
น า เอาผลของการสอบ การปฏิบัติ มาท าการ
ตรวจสอบว่าผ่านตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วให้ผล
ย้อนกลับไป ถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็จะรู้ว่า
ผู้เรียนยังขาดความรู้เรื่องอะไร และก็ท า การแก้ไข 
แล้วสรุปท าความเข้าใจอีกครั้ง 

3.  การพัฒนา (Development) 
เป็นขั้นน าเนื้อหาและกิจกรรมที่ออกแบบ

ไว้ในข้ันท่ี 2 มาพัฒนาด าเนินการดังนี้   
3.1.  ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 

เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม          
อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP โดยใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver Cs6 ในการเขียน
เว็บไซต์ และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ในการออกแบบประกอบเนื้อหา และรายละเอียด
เนื้อหาข้อมูล หลังจากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมและน าไปปรับปรุงแก้ไข  

3.2.  น าบทเรี ยนด า เนินการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ 
ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ที่ปรับปรุงแก้ไขจนถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความเหมาะสม
ของบทเรียนมัลติมี เดีย และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.  การทดลองใช้ (Implementation) 
เป็นขั้นน าด าเนินการพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ทดลองใช้หา
ข้อบกพร่องและท าการปรับปรุง มีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 

4.1  การทดลองใช้ขั้นต้น โดยผู้ศึกษา
หาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ เกิดขึ้นของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
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โปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP โดยผู้ศึกษา  

4.2  การทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดย
ด าเนินการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นกับ
กลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 3 คน จากนักเรียนที่มี
ผลการเรียนต่ า 1 โรงเรียนเมืองสมเด็จพิทยาคม 
อ าเภอสมเด็จ หวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหาข้อบกพร่องของ
บทเรียนในด้านต่างๆ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และจด
บันทึกข้อมูลตลอดเวลา  

4.3  การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 จ านวน 30 คน 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับ
สลาก ในการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างเรียนบทเรียน
ออนไลน์จากคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียน 1 คน ต่อ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 

5.  น าผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หา
ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนรู้  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ 
ด้วยโปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้สถิติคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1.  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพ

อิน โฟกราฟิ กส์ ด้ วย โปรแกรม อิ งส เคป  ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP   

3.  แบบประเมินช้ินงานผู้เรียนของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ป ร ะ ช า ก ร  คื อ  คื อ  นั ก เ รี ย น ช้ั น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ต าบล
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 12 
ห้อง รวมจ านวน 440 คน  

2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม วิธีการจับสลากโดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วย
ในการเลือก 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ 
(Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558: 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
มีระดบัมากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
มีระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
มีระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
มีระดบัน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
มีระดบัน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาใน
บทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้
ได้บทเรียนออนไลน์ มีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน 
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คือ ส่วนผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียนออนไลน์ได้ออกแบบตาม
แนวคิ ดกระบวนการ เ รี ยนรู้ แบบ  MIAP และ
กระบวนการ ADDIE Model 

 

 
 

ภาพที่ 1  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรมอิงสเคป 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

 

จากภาพที่ 1 บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมี 
2องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นักเรียน 2) ผู้ดูแลระบบ 

 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความเหมาะสมของ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

 

รายการ  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ด้านการจัดวางรูปแบบ 
ของบทเรียนสอนผ่าน 
บทเรียนออนไลน์ 

3.92 0.67 มาก 

2. ด้านความเหมาะสม
ของตัวอักษรที่ใช ้

4.08 0.67 มาก 

3. ด้านการน าทางและ
การเชื่อมโยง 

4.33 0.52 มาก 

4. ด้านแบบทดสอบ 4.13 0.35 มาก 
5. ด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน 

4.17 0.39 มาก 

โดยรวม 4.11 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความเหมาะสม
ของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.36)  
 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วย
โปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
E1/E2 ได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ท่ี เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
ดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรยีน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

 

การ
ทดสอบ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

ระหว่าง
เรียน 
(E1) 

30 10 248 8.27 82.67 

หลัง
เรียน 
(E2) 

30 10 259 8.63 86.33 

จ า ก ต า ร า ง ที่  2 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ
82.67/86.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด (80/80)  

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

ดัชนีประสิทธิผลหรือค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้นจากการน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางที่ 3  ผลการผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรมอิงสเคป 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

ร้อย
ละ 

30 10 162 259 0.70 70 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.70 หรือ
ร้อยละ 70หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ อยู่
ในระดับความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง  

 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจ  ของ
นักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพ
อิน โฟกราฟิ กส์ ด้ วย โปรแกรม อิ งส เคป  ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/12 โรงเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ต าบล
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 
คน ได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 4 ดังนี ้
 

ตารางที่ 4  ผลการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
สร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม 
อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 

 

รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความชัดเจนในการ
อธิบายเนื้อหา 

4.67 0.48 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของ
เนื้อหากับระดับของผู้เรียน 

4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจในการ
ด าเนินเรื่อง 

4.87 0.35 มากที่สุด 

รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4. ความสอดคล้องของ
เนื้อหา ภาพและวิดีโอที่
น าเสนอ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

5. ขนาดของภาพที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

6. ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบ
บทเรียน 

4.63 0.49 มากที่สุด 

7. ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบ
บทเรียน  

4.77 0.43 มากที่สุด 

8. เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบ
บทเรียน 

4.73 0.45 มากที่สุด 

9. รูปแบบของตัวอกัษรที่ใช้
น าเสนอ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

10. สีของตัวอักษรโดยรวม 4.83 0.38 มากที่สุด 
11. สีของพื้นหลังบทเรียน
โดยรวม 

4.80 0.41 มากที่สุด 

12. สีของภาพและกราฟกิ
โดยรวม 

4.60 0.56 มากที่สุด 

13. ความชัดเจนของค าสั่ง 4.63 0.49 มากที่สุด 
14. ความเหมาะสมของ
ค าถาม 

4.77 0.43 มากที่สุด 

15. การรายงานผลคะแนน
ของแบบทดสอบ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

โดยรวมทั้งหมด 4.73 0.45 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความ        
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ที่

พัฒนาขึ้น โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 
4.73, S.D. = 0.45)  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1.  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม อิงสเคป 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษา ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัย
ที่ เกี่ยวข้องผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  มี
ส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ 1) ผู้เรียน และ 2) 
ผู้ดูแลระบบ ส่วนผู้เรียนประกอบด้วย 1) หน้าแรก 2) 
สมัครสมาชิก 3) เข้ าสู่ ระบบ 4)  ค า ช้ีแจง 5) 
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วัตถุประสงค์ 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) บทเรียน 
ได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา (2) ขั้นศึกษาข้อมูล (3) ขั้น
พยายาม (4) ขั้นส าเร็จผล 8) แสดงคะแนน 9) 
แบบทดสอบหลังเรียน และ 10) ผู้พัฒนา ส่วนผู้ดูแล
ระบบประกอบด้วย 1) หน้าหลัก 2) ให้คะแนน 3) 
แก้ไขข้อมูล 4) ลบข้อมูล และ 5) เพิ่มผู้เรียน เหตุที่
เป็นเช่นน้ีอาจเพราะว่า ผู้ศึกษาได้น ารูปแบบ ADDIE 
MODEL และกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มาใช้
ในการออกแบบบทเรียนแนวคิดดังกล่าว สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชินวัตร นนเลา และ ลาวัณย์        
ดุลยชาติ (2559 : 79) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 
3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชันพลิก          
โลเพลเยอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์มีส่วนประกอบ
ส าคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนผู้ดูแลระบบ ได้แก่ 1) หน้าบท
น า 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) หน้า
เพิ่มผู้เรียน 5) ลบผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน 7) หน้าเว็บ
บอร์ด และส่วนผู้เรียน ได้แก่ 1) หน้าบทน า 2) เข้าสู่
บทเรียน 3) หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4) หน้า
แบบทดสอบก่อนเรียน 5) หน้าบทเรียน ได้แก่ (1) 
ขั้นสนใจปัญหา (2) ขั้นศึกษาข้อมูล (3) ขั้นพยายาม 
(4) ขั้นส าเร็จผล 6) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 7) 
หน้าเว็บบอร์ด 8) หน้ารายงานผล 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP ผู้ ศึ กษา ได้ น า บท เ รี ยนออนไลน์  ไ ป ให้
ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 คน ประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรม อิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อ

บทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
4.11, S.D.= 0.36) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ใน
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
เอกสารงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ก าหนดเนื้ อหา 
วัตถุประสงค์ ท าการออกแบบ โดยเสนออาจารย์ที่

ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ
ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดย การประเมินความ
เหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน 
และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กนกวรรณ เรืองแสน และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ 
(2559: 83) ท าการวิจัย บทเรียนออนไลน์บน Class 
Start เรื่อง การออกแบบ Template Power point 
ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
ออนไลน์บน Class Start เ รื่ อ ง  การออกแบบ 
Template Power point ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
Photoshop CS5 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 

2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.44) 
3. ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ที่ผู้
ศึกษาได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
E1/E2 เท่ากับ 82.67/86.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่า บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสมให้อยู่ในระดับมาก จึงส่งผล
ต่อการท ากิจกรรม และการเรียนรู้ข้องนักเรียน ท าให้
คะแนนใบงานและคะแนนทดสอบอยู่ในระดับสูง 
ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ          
วัชราภรณ์ เพ็งสุข (2559: 32) หมายถึง บทเรียน
ออนไลน์ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
เนื้อหาของบทเรียน ระบบบริหารการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การวัดประเมินผล และการท าให้ เกิด
ความสัมพันธ์ และมีค่าประสิทธิภาพของบทเรียน 
ออนไลน์เท่ากับ 83.81/84.22 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 80/80 

4.  ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิกส์ด้วยโปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAPจากผลการศึกษาประสิทธิผลของ



 

Page 166  

ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง โดยน าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 
0.70 หรือร้อยละ 70 หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากบทเรียน
ออนไลน์อยู่ในระดับสูง เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ มีลักษณะกระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นสามารถ
เรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรงรอง ประสานวงศ์ 
(2558) ท าการวิจัย เรื่ อง ฟิสิกส์และเคมีทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า การสร้างบทเรียน
บนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์เรื่องฟิสิกส์และเคมี
ทางเทคโนโลยี ไฟฟ้ามีค่าดัชนีประสิทธิผล บทเรียน
ออนไลน์วิชาฟิสิกส์และเคมีทางเทคโนโลยี ไฟฟ้า 
เท่ากับ 0.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ซึ่ง หมายความ
ว่า หลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์
และเคมีทางเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ผู้ศึกษา ค้นคว้าได้
พัฒนาขึ้นแล้วผู้เรียนมีความรู้สูงขึ้น 

5.  ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพ
อิ น โฟกร าฟิ กส์ ด้ ว ย โ ป รแ กร มอิ ง ส เ ค ปต า ม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP จากผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิกส์ด้วยโปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกส์
ด้วยโปรแกรมอิงสเคป ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

( ̅ = 4.73, S.D. = 0.45) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่าผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดย
อาศัยหลักการการน าเสนอ ออกมาในรูปแบบ
ภาพกราฟิก ข้อความ เสียง วิดีโอการเรียนรู้ และ
ผู้เรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้าของตนเองเมื่อ

จบบทเรียน และถ้าผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจ จะ
ช่วยให้การ เรียนการสอนประสบความส า เร็ จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฐินันท์ กังแฮ, กุสุมา 
ใจสบาย, กรวรรณ สืบสม (2560: 129) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 81 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน กลุ่ม
ควบคุม 39 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน 
ออนไลน์ 3) แบบทดสอบและ แบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติที่ ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที่ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.50, S.D. = 0.58) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือนําการศึกษาไปใช้ 

1.1  ควรมีการสร้างบทเรียนออนไลน์ใน
วิชาอื่น ๆ เพื่อน าไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม หรือให้ 
ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนในภายหลัง หรือใช้ในการ 
ศึกษาทางไกล 

1.2  ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
ควรมีการดูแล เรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความ
พร้อมอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้งาน
บทเรียนออนไลน์ 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
2.1  ควรมีการน าบทเรียนออนไลน์มาใช้

ในการพัฒนาความสามารถอ่ืนๆ ในรายวิชาต่างๆ 
2.2  ควรสร้างบทเรียนออนไลน์ที่มี

ลักษณะ เฉพาะเช่น การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย
ใช้กรณี ศึกษาหรือปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษา Java  
เบื้องต้นตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

The Development of Online Tutorials on Basic Java Programming                            
Language based on MIAP Learning Process. 

อู่ทอง จุทาสงค์1,  
สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย2  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 

เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นและ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 5/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 32 
คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก หน่วยเลือกเป็นหมู่เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
บทเรียนออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใบงานฝึกปฏิบัติ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาพบว่า  
1) ได้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เรียน และ ผู้ดูแลระบบ  

2) ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.32, S.D. = 0.50)  
3) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.38/81.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่

กําหนด 80/80  
4) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.68 คิดเป็น

ร้อยละ 68 

5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.80,  
SD = 0.43) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, การเขียนโปรแกรม, ภาษา Java เบื้องต้น, กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP  

 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop of online tutorials on basic java 
programming language based on with miap learning Process, 2) to study the appropriate of online 
tutorials, 3) to study the efficacy of online tutorials, 4) to study the effectiveness index of online 
tutorials and 5) to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. The 
samples subjects were 32 students mathayomsuksa 5/1 at Mueangsomdet School, Somdet 
district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the online tutorial, appropritte assesent form an achievement test, task 
evaluation from, and questionnaire. The research statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, E1/E2 and effectiveness index. 
 The findings were as follows: 

 1) The online tutorials on basic java programming based on with miap learning 
process has 2 components include student and administrator  

 2) The appropriate of the online tutorials was in the high level ( ̅=4.32, S.D=0.50),  
  3) The efficacy of the online tutorials was in efficacy at 89.38/81.25 is according to a 
defined criteria 80/80  

 4) The effectiveness index of the online tutorials was in high learning 0.68 or 68% and  

 5) The satisfaction of student for using of the online tutorial was the highest level ( ̅= 
4.80, S.D. = 0.43) 

  
Keyword: Online tutorials, Programming, Basic Java Language, MIAP Learning Process 
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บทน า 
ในปัจจุบันการใช้สื่อการสอนหรือบทเรียน

ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งได้รับความ นิยม
เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสถาบัน
ต่างๆทั่วโลกท้ังนี้เพราะข้อได้เปรียบของอินเตอร์เน็ต
ในการจัดหาสารสนเทศให้แก่ผู้เรียน ในลักษณะที่สื่อ
ประเภทอื่นๆไม่สามารถทําได้นั่นเอง นอกจากนี้
ความสามารถของเทคโนโลยี บนเครือข่ายในการ
แสดงสื่อประสม เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว และความ สะดวกสบายในการแก้ไข
และเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลาที่ถือเป็นอีกปัจจัย สําคัญในความนิยม
บทเรียนออนไลน์ด้วย (พวงน้อย แสงจันทร์ และ  
ชวนิดา สุวานิช, 2554, น. 1) 
 จากที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ครูผู้สอน ประจํา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2562 
ที่ โรงเรียนเมืองสมเด็จ อํา เภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์  ในด้านการจัดการเรียนการสอน ใน
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีสภาพบริบทพื้นฐานได้สิ่ง
อํานวยความสะดวกด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้รอบบริเวณโรงเรียน 
แต่พบปัญหาว่าครูผู้สอนมีจํานวนจํากัด เพียง 1 ท่าน 
ต่อนักเรียนทั้งหมด ครูผู้สอนไม่ถนัดเรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Java และมีภาระงานด้านอื่นของ
โรงเรียน ที่ต้องรับผิดชอบจํานวนมาก ซึ่งนักเรียนใน
ปั จ จุ บั นติ ด โ ทรศั พท์ มื อ ถื อ เ ล่ นอิ น เ ตอร์ เ น็ ต 
และเฟซบุ๊ค ทางครูผู้สอนมีความสนใจในสื่อการสอน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
ความสนใจ ของผู้เรียนจึงต้องการบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น เพื่อ
เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและยัง
ทําให้นักเรียนได้มีความคิด สร้างสรรค์ในการเขียน
โปรแกรมต่าง ๆ (พัลลพ ไชยประโคม , 2562, 
สัมภาษณ์) 

บทเรียนออนไลน์ (Online) คือ การเรียนรู้
แบบออนไลน์ การศึกษา เรียนรู้ผ่าน เครือข่าย

คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต
(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้
เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เนื้อหาของบทเรียนซึ่ งประกอบด้วย ข้อความ 
รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยัง
ผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และ
เพื่อนร่วมช้ันเรียนทุกคน (สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์, 
2556) 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ดังนี้ Java เป็น
ภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดย
สามารถทํางานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจาก
คลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออ
บเจ็คอย่างสมบูรณ์ และถูกออกแบบมาให้พร้อม
สําหรับการใช้งานมากที่สุด ซึ่งมีเมธอดและคลาส
ต่างๆ อํานวยความสะดวกให้ใช้มากมาย โดยภาษา 
Java นั้นมีความตั้งใจว่าจะทําให้นักพัฒนาออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมน้อยลง นั่นคือการเขียนเพียง
ครั้งเดียว แต่นําไปใช้งานได้ทุกที่หรือทุกแพลตฟอร์ม 
Java นั้นโดยปกติแล้วจะคอมไพล์เป็น bytecode ที่
สามารถรันได้ใน Java virtual machine (JVM) 
ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์นั้นๆ และใน ปี 
2016 ภาษา Java เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและ
ใช้มากที่สุดในโลก 

กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็น
แผนการสอนที่นํามาใช้ในหลักสูตรของครุศาสตร์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม บั ณ ฑิ ต  ข อ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือตั้งแต่ปี  โดยมี  รายละเอียดดังนี้ 
Motivation คือ การกระตุ้นความสนใจก่อนเข้า
บทเรียน อาจจะเป็นการเล่าเรื่อง ที่น่าสนใจ การใช้
คําถามนํา การแสดง หรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้
ผู้เรียน รู้สึกและคิดตามหลัง จากน้ันก็ทําการโยงเรื่อง
ไปสู่ขั้นตอนที่สอง Information คือ ขั้นตอนการให้ 
เ นื้ อห ากั บผู้ เ รี ย น  เป็ นขั้ นตอน เนื้ อหาสา ร ะ 
รายละเอียด และความรู้ต่าง ๆ Application คือ 
ขั้นตอนที่ ต้องการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ขั้นตอน



 
 

Page 171 

นี้ จะถือ  เป็นการสอบผู้ เ รี ยน  อาจใ ช้ข้ อสอบ 
แบบทดสอบ ใช้การถามคําถาม หรือแสดงให้ดูในการ
ปฏิบัติจริง Progress คือ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกับช่วง 
Application เป็นการนําเอาผลของการสอบ การ
ปฏิบัติมาทําการตรวจสอบว่าผ่านตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  แล้วให้ผลย้อนกลับไป ถ้าไม่บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ก็จะรู้ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้เรื่องอะไร 
และก็ทําการแก้ไข แล้วสรุปทําความเข้าใจอีกครั้ง  
(วรรณชัย วรรณสวัสดิ์, 2554, น. 2) 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ

เขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP  

2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 80/80 

4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ลิขิต เกิดมงคล (2558) ทําการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบประมวลสารสนเทศ 
ในอีเลิรนนิ่ง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 
(1) พัฒนาบทเรียนออนไลนแบบประมวลสารสนเทศ
ในอีเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (2) หาคุณภาพ
ของบทเรียนออนไลนแบบประมวลสารสนเทศ ในอี

เลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชใน การ
วิจัย คือ ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และ 
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิค วิธีการ จานวน 3 คน รวม
ทั้งสิ้น 6 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง การวิจัย
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ (1) การพัฒนา บทเรียน
ออนไลนแบบประมวลสารสนเทศในอีเลิรนนิ่ง วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 (2) การหาคุณภาพของบทเรียน
ออนไลนแบบประมวลสารสนเทศในอีเลิร นนิ่ง วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  2 เครื่องมือที่ใช การวิจัย ได แก
บทเรียนออนไลนแบบประมวลสารสนเทศในอีเลิร
นนิ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบประเมินบทเรียน
ออนไลนสําหรับผู เช่ียวชาญดานเนื้อหา และ ดา
นเทคนิค ที่มีตอการพัฒนาบทเรียนออนไลนแบบ
ประมวลสารสนเทศในอีเลิรนนิ่ง วิชาเทคโนโลยี  
 วรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ (2558, น. 71-72) 
บทเรียนออนไลน วิชา การ เขียนโปรแกรม เรื่อง 
คําสั่งวนซ้ํา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก

( ̅= 4.91) และคุณภาพ ดานเทคนิคการผลิตสื่ออยู

ในระดับดีมาก ( ̅= 4.64) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู
วิจัยไดมีการวาง แผนการพัฒนาบทเรียนออนไลน ไว
อย างเป นขั้นเป นตอน ตามแนวคิดของ ADDIE 
Model ทําใหการ พัฒนาบทเรียนมีรูปแบบที่เป
นมาตราฐาน ถูกต อง มีการวิเคราะห หลักสูตร
ตลอดจนเนื้อหาบทเรียน อยางละเอียด โดยรวบรวม
เนื้อหาจากหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน
จากแหลงขอมูลตางๆ รวมทั้งเว็บไซตที่เกี่ยวของ นํา
เนื้อหามาวิเคราะหเปนหนวยยอย มีการออกแบบ
บทเรียนออนไลน โดยนําเนื้อหา วิชา การเขียน
โปรแกรม เรื่อง คําสั่งวนซ้ํา มาเขียนลําดับขั้นเนื้อหา
เปนบทการดําเนินเรื่อง ของบทเรียน (Story Board) 
ซึ่งประกอบดวย เนื้อหา คําอธิบาย ตัวอยาง และ
แบบทดสอบ ซึ่ง สอดคลองกับผลการเรียนรู อีกทั้งผู
วิจัยได ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบ
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บทเรียน ตาม หลักการออกแบบสื่อการสอน ทําให
การออกแบบจอภาพ จัดพื้นที่และองคประกอบของ
จอภาพเพื่อ ใชในการนําเสนอเนื้อหา ภาพ กราฟก 
เสียง สี ตัวอักษร และสวนประกอบอื่นๆ เหมาะสม
กับกลุม ตัวอยาง สอดคลองกับวัตถุประสงค และ
เนื้อหาวิชา จึงทําใหบทเรียนออนไลนมีคุณภาพดาน
เนื้อหา และคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยู ใน
ระดับดีมาก  
 ประไพร จันทะบัณฑิต (2560) บทเรียน
ออนไลน รายวิชา การแปลภาษาจีน-ไทย สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อยูใน

ระดับความพึง พอใจมากที่สุด ( ̅=4.53, S.D.=0.51) 
สามารถแยกรายละเอียดเปนรายขอไดดังนี้ บทเรียน
สามารถ ใชเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา อยูในระดับความ

พึงพอใจมากท่ีสุด ( ̅=4.84, S.D.=0.37) รองลงมา ผู
เรียน สามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาไดดวยตนเอง 

อยู ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  ̅=4.76 , 
S.D.=0.43) รองลงมา บทเรียนสงเสริมใหผู เรียน 
เรียนรูดวยตนเอง และการ Login เขาสูระบบ 
สามารถทําไดงาย อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

( ̅=4.72, S.D.=0.45) บทเรียนมีการแบงบทใน การ
เรียนเปนหนวยๆ และความรูที่ไดสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง 
 อุมาพร นาคะวัจนะ, ไพโรจน์ เบาใจ, 
และสุนทร โคตรบรรเทา (2560, น. 106) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.714 แสดงว่านิสิตมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.40 3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยบทเรียน
อีเลิร์นนิง พบว่า หลังการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) ความคงทนในการเรียนรู้หลังจาก
ฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง และเมื่อเรียนผ่านไป
แล้ว 2 และ 4 สัปดาห์กับการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมทันทีมีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน และ 5) 
นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์
นนิงสําหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ อยู่ในระดับ
มาก 

 อรอุมา  แก้วอุ่น และ ลาวัณย์  ดุลยชาติ 
(2561, น. 70) ที่ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง 
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบโลโก้ 
ด้วยโซทิ้งค์ โลโก้ เมคเกอร์ โปรเฟชชันแนล ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เนื้อหาในบทเรียน 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งทําให้ได้บทเรียน
ออนไลน์ มีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือ 1. ส่วน
ผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) 
หน้าบทนํา 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) 
หน้าเพิ่มผู้เรียน 5) ลบผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน 7) 
หน้าเว็บบอร์ด และ 2. ส่วนผู้เรียน ประกอบด้วย 1) 
หน้าบทนํา 2) เข้าสู่ระบบ 3) หน้าวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  4) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 5) หน้า
บทเรียน ได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา (2) ขั้นศึกษา
ข้อมูล (3) ขั้นพยายาม (4) ขั้นสําเร็จผล 6) หน้า
แบบทดสอบหลังเรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด 8) หน้า
รายงานผล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยADDIE Model 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ดําเนินการ
โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจําแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยกําหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จาก เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบMIAPโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
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4. ขั้นการทดลองใช้ (Implementation) 
นําบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเป็น
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 จํานวน 3 คน นําไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  5/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตําบลลําห้วยหลัว 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 32 คน และ
ประเมินความพึงพอใจ 

5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาคํานวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิ ทธิภาพ และค่ าประสิ ทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดทํารายงานการวิจัย5. ขั้นการ
ประเมินผล (Evaluation) นําผลที่ได้จากการทดลอง
ใช้ มาคํานวณทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ร้ อยละ  ค่ าประสิทธิภาพ และค่ า
ประสิทธิผล และสรุปผลการวิจัยพร้อมกับจัดทํา
รายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียน
ออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

3.  แบบประเมินช้ินงานผู้เรียนของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษา Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MIAP 
 

3. ประชากร 
1.  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตําบลลําห้วยหลัว อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 2 ห้อง รวมจํานวน 
61 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 32 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม วิธีการจับสลากโดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วย
ในการเลือก 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนี
ประสิทธิผลโดยนําผลที่ ได้ เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558, น. 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความ
ว่ามีระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความ
ว่ามีระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความ
ว่ามีระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความ
ว่ามีระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความ
ว่ามีระดับที่สุด 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลก าร พัฒนา บท เ รี ยน  ผู้ วิ จั ย ไ ด้

ดําเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาในบทเรียน 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ได้บทเรียน
ออนไลน์ มีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน
ผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ได้ออกแบบตามแนวคิด
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มีขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสนใจปัญหา ขั้นที่ 2 
ขั้นศึกษาข้อมูล  ขั้นที่ 3 ขั้นพยายามขั้นที่ 4 ขั้น
สําเร็จผล และกระบวนการ ADDIE Model ดังนี ้
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       1.หน้าผูดู้แลระบบ       2. หน้าหลักบทเรียน 
 

   
        3. หน้าคําช้ีแจง       4. หน้าแบบทดสอบ 

   
     5. หน้าบทเรียน             6. หน้ากิจกรรม 
      

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบMIAP และ
ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
จากนั้นนําผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบ
กับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1 ผลการปะเมินความเหมาะสมของ

บทเรียนออนไลน์  เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

รายการ  S.D. ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1. การจัดวางรูปแบบ
ของบทเรียนสอนผ่าน
เว็บ 

4.17 0.39 มาก 

2. ความเหมาะสม
ของตัวอักษรที่ใช้ 

4.50 0.52 มากที่สุด 

3.การนําทางและการ
เชื่อมโยง 

4.33 0.52 มาก 

4.เครื่องมือสื่อสารบน
เว็บ 

4.56 0.53 มากที่สุด 

5.แบบทดสอบ 4.33 0.62 มาก 
6.การออกแบบการ
เรียนการสอนตาม
กระบวนการเรียนรู ้

4.08 0.29 มาก 

โดยรวม 4.32 0.50 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขยีนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรยีนรู้แบบ MIAP 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.32, S.D. = 0.50)  
 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบMIAP ที่
พัฒนาขึน้ กับเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน
เมืองสมเด็จ จํานวน 32 คน โดยมีการทดสอบ
ระหว่างเรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นนําผลการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน

ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้
แบบ MIAP 

ประสิทธ ิ
ภาพของ
วิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระหว่าง
เรียน 
(E1) 

32 10 286 8.94 89.38 

หลัง
เรียน 
(E2) 

32 10 260 8.13 81.25 
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จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มีค่า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/ E2 เท่ากับ 
89.38 /81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80)  

 
4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้นตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

ผู้วิจัยดํา เนินการทดลองใช้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAPที่
พัฒนาขึ้น กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที  5/1 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ จํานวน 32 คน โดยมีการ
ทดสอบก่อน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นนําผลการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนมลัติมเีดีย 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน 

ดัชนี
ประสิทธผิล 

ร้อยละ 

32 10 132 260 0.68 68 
 

จากตารางที่ 3 ผลการดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP  
มีค่าเท่ากับ 0.68 คิดเป็นร้อยละ 68 หมายความว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับความก้าวหน้า
ทางการเรียนสูง 
     

5. ผลการศึ กษาความพึงพอใจ  ของ
บทเรียนออนไลน์ การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP   

ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตามกระบวนการ

เรียนรู้แบบ MIAP หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามความพึงพอใจมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ี

มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP   

รายการ  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.ลําดับขั้นในการ
นําเสนอเนื้อหา 

4.78 0.42 มากที่สุด 

2.ความน่าสนใจในการ
ดําเนินเรื่อง 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3.ภาพการ์ตูนท่ีใช้
ประกอบบทเรยีน 

4.72 0.52 มากที่สุด 

4.ความถูกต้องของ
เนื้อหาท่ีใช้ 

4.91 0.30 มากที่สุด 

5.เสียงดนตรีที่ใช้
ประกอบบทเรยีน 

4.81 0.40 มากที่สุด 

6.รูปแบบของตัวอักษรที่
ใช้การนําเสนอ 

4.72 0.52 มากที่สุด 

7.สีของพื้นหลังบทเรียน 4.81 0.40 มากที่สุด 
8.ปุ่มต่างๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.78 0.42 มากที่สุด 

9.การใช้งานบทเรียน 
ง่าย และสะดวก ไม่มีข้อ
ติดขัด 

4.78 0.42 มากที่สุด 

10.ได้ทบทวนความรู้ทํา
ให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.78 0.49 มากที่สุด 

11.เสียงเพลงประกอบ
เหมาะสม 

4.84 0.37 มากที่สุด 

12.แบบทดสอบใช้ง่าย 4.84 0.37 มากที่สุด 
โดยรวม 4.81 0.47 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.81, S.D. = 0.47) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ผู้ศึกษาได้
ทําการศึกษาได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาใน
บทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ได้
บทเรียนออนไลน์ มีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือ 
ส่วนผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้เรียน ได้แก่ 1. ส่วน
ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 1) หน้าบทนํา 2) หน้าเข้า
สู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) ลบผู้เรียน 5) เพิ่ม
ผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด และ 2.
ส่วนของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) หน้าบทนํา 2) 
สมัครสมาชิก 3) เข้าสู่ระบบ 4) คําช้ีแจงบทเรียน 5) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) 
หน้าบทเรียนได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา (2) ขั้นศึกษา
ข้อมูล (3) ขั้นพยายาม (4) ขั้นสําเร็จผล 8) หน้า
แบบทดสอบหลังเรียน 9) หน้ารายงานผล 10) หน้า
เว็บบอร์ด เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียน
ออนไลน์ได้ออกแบบบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิด
กระบวนการ ADDIE Model และ กระบวนการ
เรียนรู้ MIAP สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรอุมา  
แก้วอุ่น และ ลาวัณย์  ดุลยชาติ (2561, น. 70) ที่ผู้
ศึกษาได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การออกแบบโลโก้ ด้วยโซทิ้งค์ โลโก้ 
เมคเกอร์ โปรเฟชชันแนล ตามกระบวนการเรียนรู้
แบบ MIAP เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งซึ่ ง ทํ า ให้ ไ ด้ บท เ รี ย นออน ไลน์  มี
ส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือ 1. ส่วนผู้ดูแลระบบ
และส่วนของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) หน้าบทนํา 2) 
หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) หน้าเพิ่ม
ผู้เรียน 5) ลบผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน 7) หน้าเว็บ
บอร์ด และ 2. ส่วนผู้เรียน ประกอบด้วย 1) หน้าบท
นํา 2) เข้าสู่ระบบ 3) หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4) 

หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 5) หน้าบทเรียน ได้แก่ 
(1) ขั้นสนใจปัญหา (2) ขั้นศึกษาข้อมูล (3) ขั้น
พยายาม (4) ขั้นสําเร็จผล 6) หน้าแบบทดสอบหลัง
เรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด 8) หน้ารายงานผล  
 2 .  ผลการศึ กษาการประ เมิ น ค วาม
เหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP ผลการประเมินความเหมาะสม
ของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยการหา
ความเหมาะสมจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 

คน มีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก (  ̅ =4.32 
และ S.D. = 0.50) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า
บท เ รี ย นออน ไลน์ มี ก า ร กํ า หนด เนื้ อห าและ
วัตถุประสงค์  ทําการออกแบบตามแนวกระบวนการ
เรียนรู้และผ่านการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถนําไปใช้
ทดลองได้ ซึ้งสอดคล้องกับ ลิขิต เกิดมงคล (2558) ที่
ไดพัฒนา บทเรียนออนไลนแบบประมวลสารสนเทศ
ในอีเลิรนนิ่ง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพเฉลี่ยที่ไดจาก
การประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหามีคุณภาพอยู

ใน ระดับมาก (  ̅= 4.43, S.D. = 0.64) 
 3 .  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่
ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและ
นําคะแนนจากการทํากิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมาคํานวณค่า
ประสิทธิภาพโดยค่าตัวเลขที่คํานวณได้จากสูตรแล้ว
แปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์โดยรวมเป็นไป
ตามเกณฑ์ 89.38/81.25 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินจาก
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ผู้เ ช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขจนสามารถนําไป
ทดลองใช้จึงส่งผลต่อการทํากิจกรรมและการเรียนรู้
ของผู้เรียนทําให้คะแนนงานและคะแนนทดสอบอยู่
ในระดับสูง ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  วรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ (2558, น. 71) บทเรียน
ออนไลน วิชา การเขียนโปรแกรมเรื่อง คําสั่งวนซ้ํา มี
ประสิทธิภาพ(E1/E2) เทากับ 88.57/87.20 ซึ่งเป
นไปตาม เกณฑที่กําหนด คือไมต่ํากวา 80/80 
 4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มี
ค่าเท่ากับ 0.68 หมายความว่า หลังการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์แล้ว นักเรียนมีอัตราความก้าวหน้า
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 68 โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล ค่า
ตัวเลขตั้งแต่ 0.60 – 0.79 หมายถึงความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ, 2546 : 1-3) เหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ถูกออกแบบให้เป็น
สื่ อ ก า ร เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา มี
ลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาในการสอสามารถนํากลับมา
เรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุมาพร นาคะวัจนะ, 
ไพโรจน์ เบาใจ, และสุนทร โคตรบรรเทา (2560, น. 
114) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บ เรื่อง การสร้าง
งานนําเสนอ อยู่ในระดับความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 71.40  
 5. จากผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP จากผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ต่อบทเรียนออนไลน์ที่ผู้ศึกษาที่สร้างขึ้น พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Java เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ย ( ̅= 4.80,S.D.=0.43) เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีการสร้าง
เป้าหมายที่ท้าทายให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพร จันทะบัณฑิต. 
(2560) เรื่ อ ง  บทเรียนออนไลน รายวิ ชาการ
แปลภาษา จีน-ไทย สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ผลปรากฏวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจ ตอบทเรียนออนไลน รายวิชาการ
แปลภาษาจีน-ไทย สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏหมู่บานจอมบึง มีคาเทากับ ( ̅= 4.53, S.D. = 
0.51) อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนําการศึกษาไปใช้ 
1.1  ควรมีการแนะนํานักเรียนก่อนเรียน 

ผู้วิจัยควรเน้น ให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาคําแนะนํา
การ ใช้บทเรียนให้เข้าใจก่อน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
ขัน้ตอนในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

1.2  ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ควร
มีการดูแลเรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อม 
อยู่อย่างเสมอ เพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้งาน
บทเรียนออนไลน์ 
2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.1  ควรมีการนํา บทเรียนออนไลน์มาใช้ใน
การพัฒนาความสามารถอ่ืนๆ ในรายวิชาต่าง ๆ 

 
  



 
 

Page 178 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั. กรุงเทพฯ. 
ประไพร จันทะบณัฑิต. (2560). การพฒันาบทเรียนออนไลน รายวิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สําหรับนกัศึกษา

มหาวิทยาลยั ราชภัฏหมบูานจอมบึง. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู
บานจอมบึง 

พวงน้อย แสงจันทร์. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสําหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. เอกสารอัดสําเนาเย็บเล่ม 

พัลลพ ไชยประโคม. (2562). สัมภาษณ์. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562. 
ลิขิต เกิดมงคล. (2558). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบประมวลสารสนเทศในอีเลริ์นนิ่ง รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม. พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. 

วรรณชัย วรรณสวสัดิ์. 2554. การจัดทําแผนการสอน. สบืค้น 10 มิถุนายน 2562, จาก 
http://ced.kmutnb.ac.th/wws/ Teaching_methods/chapter13-wws.pdf 

วรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ. (2558). การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่องการเขียนโปรแกรมคําสั่งวนซ้ําเพื่อใชในการจัดการ
เรียนรูร้่วมกับเทคนิคโพสต-อิท โนต  สําหรับนักเรียนระดบัชน้ัมัธยมศึกษาปที่ 5. ปริญญาตรี มหา
วิทยาลยัราชภัฏลําปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน์. (2556). การสร้างบทเรียนออนไลนผ์่านระบบ e-learning. สืบค้น 26 พฤษภาคม2562, 
จาก http/www.upus-solution.com/comtent.php?ct=id33 

อุมาพร นาคะวัจนะ, ไพโรจน์ เบาใจ, และสุนทร โคตรบรรเทา. (2560). การพัฒนาบทเรยีนอีเลริ์นนิงสําหรับการ
ฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสบืค้นฐานข้อมูลออนไลน์. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิ
โรฒ. สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อรอุมา แก้วอุ่น และลาวัณย์  ดลุยชาติ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรม
โซทิ้งค์. เมคเกอร์ โปรเฟซชันแนล ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP. การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งท่ี5, 2 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จังหวัดสารคาม. 

อัญญปารย์  ศิลปนลิมาลย์. (2558). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศกึษาตามรูปแบบ ADDIE. ขอนแก่น:   
โรงพิมพ์แอนนาซอฟเซต. หน้า 30-34. 

http://ced.kmutnb.ac.th/wws/


 

Page 179 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมเีดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

The Development of Multimedia Instruction on Mechanism, Electrical 
and Electronics for Matthayomsuksa 1 based on  

Creativity - Based Learning (CBL) 
จักรกฤษณ์ มั่นใจ1   

อัญญปารย์ ศิลปนลิมาลย์2  

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น , 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนมัลติมีเดีย 
แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย แบบประเมินช้ินงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาพบว่า  
1.  ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 16 

องค์ประกอบ ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

2.  ความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.49, S.D. = 
0.52)  

3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/90.00 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 80/80  

4. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.75 คิดเป็น
ร้อยละ 75 และ  

5)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.56, S.D. 
= 0.53) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนมัลติมีเดีย, กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ  
 

 

 

 

 

1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were 1) to develop of multimedia instruction on 

mechanism, Electrical and electronics for matthayomsuksa 1 based on creativity - based learning 
(CBL), 2 to evaluate the appropriate of multimedia instruction, 3) to evaluate the efficiency of the 
multimedia instruction, 4) to study the effectiveness index of multimedia instruction and 5) to 
study the satisfaction of students who learned with the multimedia instruction. The samples 
subjects were 30 students matthayomsuksa 1/5 at nongkungsriwittayakran school, Nongkungsri 
district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the multimedia instruction, an evaluation form an achievement test, a 
satisfaction questionnaire and task evaluation from. The research statistics used were percentage, 
mean, standard deviation, efficiency and effectiveness index. 
 The findings were as follows 
  1) The development of multimedia instruction on mechanism, electrical and 
electronics for matthayomsuksa 1 based on creativity - based learning (CBL) had 16 components,  

  2) The appropriation of the multimedia instruction was high level ( ̅ = 4.49, S.D. = 
0.52),  
  3) The efficiency of the multimedia instruction was 86.67/90.00 higher than defined 
criteria (80/80),  
  4) The effectiveness index of multimedia instruction was high learning (0.75 or 75%) 
and  
  5) The satisfaction of student for using of multimedia instruction was at the highest 
level  

( ̅ = 4.56, S.D. = 0.53). 
 
Keyword:  multimedia instruction, mechanism, electrical and electronics, efficiency, 

effectiveness index, satisfaction. 
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บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าเข้ามา

มีบทบาทในการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะในด้าน
ธุรกิจ ด้านสาธารณสุขทางทหาร และความมั่นคง 
ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารการ
จัดการในองค์กร อีกท้ังเพิ่มระดับความส าคัญมากขึ้น 
ในแต่ละปีมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวางกลยุทธ์หาความ
ได้เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงใช้เป็น
ช่องทางส าหรับเผยแพร่สารสนเทศขององค์กรมาก
ขึ้นด้วย ในส่วนของการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก็มีบทบาทที่ส าคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือ
หลัก และเครื่องมือสนับสนุนที่ต้องการจัดหา และ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตาม
ลักษณะการศึกษา และเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมี
การเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อ
การ เปลี่ ยนแปลง เทคโนโลยี (พระราชบัญญัติ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 18-19) 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ นายพีรพัฒน์  
จิณรักษ์ ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และตัวแทน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 3 คน ที่
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ (พีรพัฒน์ จิณรักษ์ และตัวแทน
นักเรียน : สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2562) และในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของโรงเรียนหนองกุงศรีวิทาคาร จากเดิมครูท าการ
สอนแบบปฏิบัติโดยการฉายโปรเจคเตอร์แล้วให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติตามแต่ยังพบปัญหาระหว่างการ
สอนคือ นักเรียนตามไม่ทันในขณะสอนเมื่อสอนเกิด
ความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการเรียน นักเรียน
จึงไม่เข้าใจในเนื้อหา ไม่สามารถส่งงานตามก าหนดได้ 

และให้ความสนใจในเนื้อหาค่อนข้างน้อย นักเรียนจึงไม่
มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน ทั้งนี้คุณครูและนักเรียนมี
ความต้องการสื่อมัลติมีเดียเพราะเป็นสื่อที่ทันสมัย 
และเข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นการน าเสนอเนื้อหาความรู้ใน
ลักษณะที่หลากหลายประกอบด้วย ข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ นักเรียนสามารถใช้
บทเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถตอบ
โต้กับบทเรียนมัลติมี เดียได้ เสมือนการเรียนใน
ห้องเรียนปกติ และท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามาก
ยิ่งข้ึน (ณัฐกร สงคราม, 2558, น. 11) 
 อีกทั้ง การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ใน
ปัจจุบันมีการคิดค้นวิธีการหรือรูปแบบ เพื่อที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่ติดเป็น
นิสัย รวมทั้งมีคุณลักษณะที่สังคมต้องการด้วย เช่น 
เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความ
ซื่อสัตย์ มีน้ าใจเกิดขึ้นพร้อมกับการฝึกทักษะการคิด 
และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย วิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็น
ว่าจะให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย คือ 
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity – based 
Learning: CBL) (Luechaipanit, 2015) ซึ่งในการวิจัย
เรื่องนี้ผู้วิจัยของใช้ช่ือว่า “การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน” เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียน และ
ได้ฝึกคิดตลอดเวลาหลักของการเรียนวิธีนี้ได้พัฒนา
มาจากการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
based Learning) และแนวทางการพัฒนาความคิด
สร้ า งส รรค์ แบบการคิ ด แนวขนาน  ( Parallel 
Thinking) ของเอ็ดเวิร์ดเดอโบโน (Edward De 
Bono) การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
1) กระตุ้นความสนใจ 2) ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตาม
ความสนใจ 3) ค้นคว้าและคิด 4) น าเสนอ และ 5) 
ประเมินผล ส่วนการประเมินผลนั้นประเมินด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะน าการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity - Based Learning : CBL) มาใช้ควบคู่
กับการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า

https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=606365&Area_CODE=101724
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=606365&Area_CODE=101724
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=606365&Area_CODE=101724
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และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้จะได้น าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ดว้ยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 

มัลติมี เดียเป็นการใช้สื่อหลายรูปแบบมา
น าเสนอสารสนเทศที่ต้ องการซึ่ งมัลติมี เดี ย มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ 
(2552) 

1)  ตัวอักษร (Text) ข้อความหรือตัวอักษร 
จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในมัลติมี เดีย เช่น 
ตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือ จดหมาย และหนังสือพิมพ์ 

ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของมัลติมีเดีย ระบบ
มัลติ มี เ ดี ยที่ น า เ สนอผ่ านจอภาพของ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์  นอกจากจะมีรูปแบบ และสีของ
ตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้ว ยัง
สามารถก าหนดคุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ 
(โต้ตอบ) ในระหว่างการน าเสนอได้ด้วย 

2)  รู ป ภ า พ  ( Images)  แ ล ะ ก ร า ฟิ ก 
( Graphic)  เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ที่ มี บ ทบ า ทต่ อ
ระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร
เช่น ภาพถ่าย (Photograph) แผนภูมิ (Map) แผนที่ 
(Map) โลโก้ (Logo) และภาพร่าง (Sketch) เป็นต้น 
เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วย
การมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอด
ความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร 
ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจ ากัดทางด้านความ
แตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่อ
ความหมายได้ทุกชนชาติ รูปภาพจะแสดงอยู่บนสื่อ
ชนิดต่ า งๆ เ ช่น  โทรทัศน์  หนั งสื อพิมพ์  หรื อ
วารสารวิชาการ 

3)  เ สี ย ง  ( Sound)  เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ 
ที่ส าคัญของมัลติมีเดีย โดยจะจัดเก็บอยู่ในรูปของ
สัญญาณดิจิตอล ซึ่งสามารถเล่นซ้ ากลับมาได้ โดยใช้
โปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับท างานด้าน
เสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจ และ
สอดคล้องกับเนื้อหาในการน าเสนอ จะช่วยให้ระบบ
มั ลติ มี เ ดี ย เ กิ ดความสมบู รณ์ แบบมากยิ่ ง ขึ้ น 
นอกจากน้ียังช่วยสร้างความน่าสนใจ และน่าติดตาม
ในเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากเสียง
จะมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่ง 
ดังนั้นเสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับ
มัลติมีเดีย ซึ่งเสียงที่น ามาใช้มีหลายรูปแบบ เช่น 
เสี ย งจากวิ ทยุ  (Radio)  เครื่ อ ง เ ล่ นแผ่ น เสี ย ง 
(Gramophone) เสียงที่เกิดจากการบันทึก (Record) 
และเสียงที่มาจากเทป (Audio Cassette) เป็นต้น 
บางทีการไม่ใช้เสียง อาจมีความเหมาะสมกว่าการใช้
เสียง ควรหลีกเลี่ยงการบรรยายข้อความที่ปรากฏบน
จอภาพเสียงประกอบ 
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4)  วีดีโอ (Video) เป็นองค์ประกอบของ
มัลติมี เดียที่ส าคัญเป็นอย่างมาก เช่น โทรทัศน์ 
(Television) และวีดีโอเทป (Video Cassette) เป็น
ต้น เนื่องจากวีดีโอในระบบดิจิตอลสามารถน าเสนอ
ข้อความ หรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 
ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์ มากกว่าองค์ประกอบ
ชนิดอื่น ๆ ปัญหาหลักของการใช้วีดีโอประกอบใน
ระบบมัลติมีเดีย คือ การสิ้นเปลืองทรัพยากรของ
พื้นที่บนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการ
น าเสนอวีดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) 
จะต้องประกอบด้วยจ านวนภาพไม่ต่ ากว่า 30 ภาพ
ต่อวินาที ถ้าหากการประมวลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่าน
กระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อน การ
น า เ ส น อ วี ดี โ อ  เ พี ย ง  1  น า ที  อ า จ ต้ อ ง ใ ช้
หน่วยความจ ามากว่า 100 MB ส่งผลให้ไฟล์มีขนาด
ใหญ่เกินไปท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง
ตามไปด้วย จนกระทั่งเทคโนโลยีการบีบอัดขนาด
ของภาพได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาพ
วีดีโอสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
กลายเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบมัลติมีเดีย 
(Multimedia System) 

5)  แ อ นิ เ ม ช่ั น  ( Animation)  ห ม า ย ถึ ง 
ภาพกราฟิกท่ีมีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
เคลื่อนที่ของอะตอมภายในของโมเลกุล ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างสรรค์จิตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การ
ผลิ ตภาพ เคลื่ อน ไหวจะต้ อ ง ใ ช้ โปรแกรมที่ มี
คุณสมบัติเฉพาะทาง ซึ่งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับขนาด
ของไฟล์ที่ต้องการใช้พื้นที่  ในการจัดเก็บมากกว่า
ภาพนิ่งหลายเท่า 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของมัลติมีเดียเป็น
การใช้สื่อหลายรูปแบบมาน าเสนอสารสนเทศ ที่
ต้องการซึ่งเราสามารถเลือกใช้สื่อในหลากหลาย
รูปแบบ โดยอาจเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นควรค านึงถึงความเหมาะสม ไม่เยอะหรือน้อย
จนเกินไป ซึ่งองค์ประกอบของมัลติมี เดียมีดังนี้ 
ตัวอักษร รูปภาพ เสียง วีดีโอ และแอนิเมชัน เป็นต้น 

2. เ นื้ อ ห า  เ ร่ื อ ง  ก ล ไ ก  ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2561, น. 49-52) 

เ มื่ อ สั ง เ ก ต เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ พ บ เ ห็ น ใ น
ชีวิตประจ าวัน จะพบว่าบางอย่างมีการใช้กลไก
ท างาน เช่นลูกบิดประตู ที่เปิดกระป๋อง จักรยาน ล้อ
รถ บางอย่างใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  เ ช่น 
หลอดไฟ พัดลม สัญญาณไฟ และบางอย่างใช้ทั้ง
กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ประตู เปิดปิด
อัตโนมัติ รถไฟฟ้า หากเราเข้าใจการท างาน จะช่วย
ให้สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ได้ 

เรื่องที่ 1 กลไก (Mechanism) หมายถึง 
ส่วนของอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ส่งผ่าน การเคลื่อนที่ท า
ให้เปลี่ยนต าแหน่งจากต้นทางไปยังปลายทาง หรือ
ท าหน้าที่ เปลี่ยนทิศทาง ความเร็ว ลักษณะการ
เคลื่อนที่  นอกจากช่วยผ่อนแรงแล้วยังช่วยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และท าได้ตามที่เราต้องการ 
กลไกต้องมีการควบคุมการท างานเสมอ เช่น รถยนต์ 
รถจักรยาน ต้องใช้กลไกในการขับเคลื่อน มีระบบ
ควบคุมความเร็วหรือเคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการ การท างานของกลไกต้องอาศัยอุปกรณ์หรือ
ช้ินส่วนเป็นตัวท า ให้ เกิดการท างาน ในที่นี้ จะ
ยกตัวอย่างล้อและเพลา ซึ่งเป็นกลไกอย่างง่ายที่พบ
เห็นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 

ล้อและเพลา เป็นกลไกที่ช่วยผ่อนแรงในการ
ท างานประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอก 2 อันที่มีขนาด
แตกต่างกันและอยู่ติดกัน โดยวัตถุที่มีขนาดใหญ่
เรียกว่าล้อ และวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า เรียกว่าเพลา 
เมื่อล้อหรือเพลาหมุนจะท าให้อีกส่วนหมุนตาม 

เรื่องที่ 2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ไฟฟ้า คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งเกี่ยวข้องกับ

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอน น ามาใช้
ประโยชน์ท าให้เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ได้ 
เช่น แสงสว่าง ความร้อนเสียงการเคลื่อนที่ ตัวอย่าง
การน าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
แสงสว่างท่ีเกิดจากหลอดไฟ ความร้อนที่เกิดจากเตา
รีดหรือหม้อหุงข้าว 
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  อิเล็กทรอนิกส์  คือ การควบคุมการ
เคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ได้ปริมาณหรือทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าตามต้องการ นั่น
คือเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการ
เคลื่อนที่ของไฟฟ้านั่นเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี
หลายชนิดที่พบท่ัวไป เช่น หลอด LED ตัวต้านทาน 
  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กันในการสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะมีอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกัน
อยู่มีส่วนที่ให้กระแสไฟฟ้า ผ่านครบวงจรเรียกว่า 
วงจรไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่ือมต่อกันภายในวงจรไฟฟ้าด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดหรือหน้าที่ของอุปกรณ์นั้น เพื่อท า
หน้าที่ควบคุมปริมาณหรือทิศทางของกระแสไฟฟ้า 
หากขาดไฟฟ้าก็จะท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่
สามารถท างานได้ 
3. การประยุก ต์ใช้ รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ในบทเรียนมัลติมี เ ดีย  

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และวรวรรณ นิมิตรพงษ์
กุล (2562, หน้า 83-84) กล่าวว่า จากงานวิจัย CBL 
พบว่า กระบวนการ 8 ข้อนี้มีผลต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ครูจะช่วยให้ผู้ เรียน
แล้วคิดได้ โดยน ากระบวนการ 8 ข้อไปออกแบบการ
สอน CBL ตามความเหมาะสมผู้สอนสามารถ
ผสมผสานกระบวนการเหล่านี้ออกมาเป็นขั้นตอนที่
เ หม า ะสม กั บ เ นื้ อห า  ปั ญหา  แล ะบริ บท ไ ด้ 
กระบวนการ 8 ข้อที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์มีดังนี้ 

1.  สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ 
(inspiration) 

2.  เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล 
แยกแยะ และน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ (self - 
study) 

3.  สอนเมื่อมีการถาม โดยส่วนมากจะเป็น
การสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่มในช่วงเวลาที่ผู้สอน
เดินให้ค าปรึกษา มากกว่าการสอนรวม (Coaching)  

4.  เปิดโอกาส และให้เวลาผู้เรียนหาทาง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ( individual problem 
solving) 

5.  ใช้เกมเป็นตัวช่วยเรื่องการเรียนรู้ ใน
ห้องเรียน (Game - Based learning: GBL) 

6.  แบ่งกลุ่มท าโครงงานในเวลาเรียน (team 
project) 

7.  ให้น าเสนอผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่
หลากหลาย (Creative Presentation) 

8.  ใช้การวัดผลแบบไม่เป็นทางการและการ
วัดผลแบบหลายมิติ (informal assessment and 
multidimensional assessment) 

กระบวนการ 8 ข้อนี้เราน ามาออกแบบการ
สอนตามแนวทาง CBL ตามความเหมาะสมของ
ผู้สอนและเรื่องที่จะได้สอน ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในบทเรียน
มัลติมีเดียครั้งนี้ อาจจะจัดเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้

จุรีนาต เสโคตร และนคินทร พัฒนชัย 
(2558, น. 88) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
มั ลติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  บทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.52,  
S.D. = 0.57)  

มงคล เรียงณรงค์ และลัดดา ศิลาน้อย 
(2559, น. 144) วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นกระตุ้นให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ 2) ขั้นตั้งปัญหารายบุคคล 3) ขั้นกิจกรรม
กลุ่ม 4) ขั้นน าเสนอผลงาน และ 5) ขั้นประเมินผล  

สุรีย์ ศรีบุญเรือง (2559, หน้า 88-90) ได้
ศึกษาวิจั ย เรื่ อง  พัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอร์
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มัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กุล่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 88 
คน ได้มาโดยการ สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เท่ากับ 91.09/89.61 

ศศิธร อินทร์สีดา และอัญญปารย์ ศิลปนิล
มาลย์ (2560, หน้า 89-93) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
สร้างวีดีโอด้วยโปรแกรม Microsoft Power point 
2010 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ผลการศึกษาพบว่า 1. 
ความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
สร้างวีดีโอด้วยโปรแกรม Microsoft Power point 
2010 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X=4.15, S.D.= 0.38) 

ทานตะวั น  พิ มพัฒน์  แล ะอัญญปารย์           
ศิลปนิลมาลย์ (2561, หน้า 308-314) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียน
ผังงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม draw.io ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) ผลการวิจัยพบว่า 1. ดัชนีประสิทธิผลของ
บ ท เ รี ย น มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ พั ฒ น า ขึ้ น  ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (0.76) คิดเป็นร้อยละ 
76 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ADDIE 
Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการ
โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย

ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จาก เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
      4. ขั้นการทดลองใช้ (Implementation) 
น าบทเรียนมัลติมี เดี ย เรื่ อง กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ย่อยที่ ไ ม่ ใ ช่กลุ่ มตั วอย่ างจริ ง เป็นนัก เ รี ยน ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จ านวน 3 คน น าไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน และประเมินความ
พึงพอใจ 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิ ทธิภาพ และค่ าประสิ ทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
1. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

 2. แบบประ เมิ นความ เหมาะสมของ
บทเ รี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  กล ไก  ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

3. แบบประเมินช้ินงานจากการท ากิจกรรม
ในบทเรียนมัลติมี เดีย  เรื่ อง  กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
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 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
และหลังเรียน เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

3.  ประชากร 
1.  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 6 ห้อง ท้ังหมด 245 คน 

2.  กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  คื อ  นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน 
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับฉลากหน่วย
เลือกเป็นห้องเรียน 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ , 
2558, หน้า 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความ
ว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความ
ว่ามีความเหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความ
ว่ามีความเหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความ
ว่ามีความเหมาะสมน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความ
ว่ามีความเหมาะสมที่สดุ 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลกา ร พัฒนาบท เ รี ยน  บท เ รี ย น

มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน  มีคุณสมบัติ ครอบคลุมด้าน
มัลติมีเดีย ได้แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง มีการโต้ตอบกับผู้เรียนตลอดบทเรียน 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 จากภาพที่ 1 บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
กล ไก  ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ส าหรั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน ประกอบด้วย 1) หน้าแรกของบทเรียน 2) หน้า
เนื้อหาขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 3) หน้าเนื้อหาขั้น
ที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 4) หน้า
เนื้อหาขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด 5) หน้าเนื้อหาขั้นที่ 4 
น าเสนอ 6) หน้าเนื้อหาข้ันท่ี 5 ประเมิลผล 
 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็น โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน แสดง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการปะเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนมลัติมเีดีย 

รายการ  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการด าเนิน
เร่ือง 

4.41 0.50 มาก 

2. ภาพ ภาษา เสียง และ
วีดีโอ 

4.29 0.43 มาก 

3. ตัวอักษร และส ี 4.47 0.46 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.63 0.44 มากที่สุด 
5. การจัดการบทเรียน
มัลติมีเดีย 

4.19 0.68 มาก 

โดยรวม 4.49 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 1 บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 

กล ไก  ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ส าหรั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความ
เหมาะสมของบทเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก (  ̅ = 4.49, S.D. = 0.52) 
 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน 

ผู้วิจัยด า เนินการทดลองใช้บทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้ า งส ร รค์ เ ป็ น ฐ าน ที่ พัฒนาขึ้ น กั บ เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
จ านวน 30 คน โดยมีการทดสอบระหว่างเรียน และ
หลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  
แสดงดังตารางที่ 2 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลตมิีเดยี 

ประสิทธิ
ภาพของ
วิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ระหว่าง
เรียน 
(E1) 

30 10 260 8.67 86.67 

หลังเรียน 
(E2) 

30 10 270 9.0 90.00 

 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนมัลติมี เดีย เรื่อง  กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/ E2 มีค่า
เท่ากับ 86.67/90.00 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) 
 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ
บทเ รี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  กล ไก  ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

ผู้วิจัยด า เนินการทดลองใช้บทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที 1/5 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร    
จ านวน 30 คน โดยมีการทดสอบก่อน และหลังการ
เรียนรู้  จากนั้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดัง
ตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนมลัติมเีดีย 

จ านวน 
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนแบบ 
ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

คะแนน
แบบ 

ทดสอบ
หลังเรียน 

ดัชนี 
ประสิทธิ 

ผล 

ร้อยละ 

30 10 178 260 0.75 75 
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จากตารางที่  3  ผลการศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วย
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า บทเรียน
มัลติมีเดีย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้สูงมาก ร้อยละ 75 
 

5. ผลการศึ กษาความพึงพอใจ ของ
บทเ รี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  กล ไก  ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามความพึง
พอใจมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนท่ี

มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
รายการ  S.D. ระดับความ

เหมาะสม 
1.บทเรียนมีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจ 

 
4.67 

 
0.61 มากที่สุด 

2.การแบ่งหัวข้อของเนื้อหา
ชัดเจนไม่สับสน 

 
4.60 

 
0.56 มากที่สุด 

3.การน าเสนอเนื้อหาง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ 

 
4.63 

 
0.49 มากที่สุด 

4.ปริมาณของเนื้อหาก าลังดี 
ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 

 
4.63 

 
0.57 มากที่สุด 

5.ส่วนน าเข้าบทเรียน มีความ
เร้าใจและน่าสนใจ 

 
4.43 

 
0.56 มาก 

6.สีสันของบทเรียน และ
ความสวยงามบนหน้าจอ 

 
4.40 

 
0.56 มาก 

7.ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย 4.40 0.56 มาก 
8.ภาพประกอบมีความ
สวยงามคมชัด 

 
4.47 

 
0.57 มาก 

9.ปุ่มต่างๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

 
4.57 

 
0.50 มากที่สุด 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
รายการ  S.D. ระดับความ

เหมาะสม 
10.การใช้งานบทเรียน ง่าย 
และสะดวก ไม่มีข้อติดชัด 

 
4.50 

 
0.51 มากที่สุด 

11.ได้ทบทวนความรู้ท าให้
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

 
4.50 

 
0.51 มากที่สุด 

12.เสียงประกอบเหมาะสม 4.50 0.57 มากที่สุด 
13.แบบทดสอบใช้ง่าย 4.50 0.51 มากที่สุด 
14.ระยะเวลาในการศึกษา
บทเรียน 

4.67 0.48 
มากที่สุด 

15.ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน 4.97 0.18 มากที่สุด 

โดยรวม 4.56 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ด้วยการเรียนรู้ แบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
กล ไก  ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ส าหรั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น

ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.56, SD. 
= 0.53 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 

กล ไก  ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ส าหรั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้บทเรียนที่มี 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระตุ้นความสนใจ 2) ตั้งปัญหา
และแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 3) ค้นคว้าและคิด 4) 
น าเสนอ และ 5) ประเมินผล บทเรียนจึงมี 16 
องค์ประกอบ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ศึกษา และ
ผู้วิจัยได้น าการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 



 
 

Page 189 

เหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้ศึกษาออกแบบ 
บทเรียนมัลติมีเดีย ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน เช่นเดียวกับผู้วิจัย สอดคล้องกับ มงคล 
เรียงณรงค์ และลัดดา ศิลาน้อย (2559, น. 144) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
ขั้นกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ 2) ขั้นตั้งปัญหา
รายบุคคล 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4) น าเสนอผลงาน 5) 
ประเมินผล เช่นเดียวกัน 

2 .  ผลการศึ กษาการประ เมิ นความ
เหมาะสมบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น
โดยการหาความเหมาะสมจากการประเมิน โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ 4.49, S.D. = 0.52) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่า ในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
เนื้อหา วัตถุประสงค์ ท าการออกแบบ โดยเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
และด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอน โดยการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนการ
สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสอดคล้องกับ ศศิธร 
อินทร์สีดา และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2560, น. 
89-93) ได้ศึกษาวิจัย เรื่ อง  การสร้างวีดี โอด้วย
โปรแกรม Microsoft Power point 2010 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) ผลการศึกษาพบว่า 1. ความ
เหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
วีดีโอด้วยโปรแกรม Microsoft Power point 2010 
ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X=4.15, S.D.= 0.38) เช่นเดียวกัน 
 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง และน าคะแนนจากการท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรยีน 
มาค านวณค่าประสิทธิภาพ โดยค่าตัวเลขท่ีค านวณได้
จากสูตร แล้วแปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์ 
โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ 86.67/90.00 เหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่ า  บทเรียนมัลติมี เดี ยที่พัฒนาขึ้น 
ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมให้อยู่ในระดับ
มาก จึงส่งผลต่อการท ากิจกรรมและการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท าให้คะแนนช้ินงานและคะแนนทดสอบอยู่
ในระดับสูง ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ สุรีย์ 
ศรีบุญเรือง (2559, น. 88-90) ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เท่ากับ 91.09/89.61 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ท่ี 80/80 เช่นเดียวกัน 
 4. จากผลการศึกษาประสิทธิผลของ
บท เ รี ย นมั ลติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  กล ไ ก  ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยน าคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลั ง เ รี ยนมาวิ เคราะห์หาดั ชนี
ประสิทธิผล พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
มั ลติ มี เ ดี ยมี ค่ า เท่ ากั บ  0.75 หรื อ ร้ อ ยละ  75 
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
หลังจากบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในระดับสูง เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 80/80 ส่งผลต่อ
ดัชนีประสิทธิผล ทั้งนี้ในการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน ที่เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิรงิ 
และได้ช้ินงานที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
จึงท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ใน
ระดับสู ง  สอดคล้องกับ  ทานตะวัน  พิมพัฒน์ 
และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2561, น. 308-314) 
ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การ
เขียนผังงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม draw.io ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ (SSPC) ผลการศึกษาพบว่า 1 . ดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ส่งผล
ต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (0.76) คิดเป็น 
ร้อยละ 76 เช่นเดียวกัน 
 5. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นัก เรี ยนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 ที่ มีต่ อบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บท เ รี ย นมั ลติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  กล ไ ก  ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ 4.56, S.D. =0.53) เหตุ
ที่ เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนมัลติมี เดียที่
พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมให้อยู่
ในระดับมาก จึงส่งผลต่อการท ากิจกรรม และการ
เรียนรู้ของนักเรียน ท าให้คะแนนทดสอบอยู่ในระดัง
สูง ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ จุรีนาต เสโคตร 
และนคินทร พัฒนชัย (2558, น.88) ได้ศึกษาวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.52, S.D. = 0.57) 
เช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 

กล ไก  ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ส า หรั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน มีข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ ดังนี ้

1. การน าบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ด้วยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ไปใช้นั้น
ครูผู้ สอนควรพิจารณาความเหมาะสม ความ
สอดคล้องของกิจกรรมเนื้อหา ความคิดรวบยอดของ

กิจกรรม และมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตร 
ภายในโรงเรียนของท่านเสียก่อน เนื่องจากบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา หลักสูตรของโรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ลักษณะของนักเรียนท่ีผู้ศึกษาได้น าไปทดลอง 

 2. การใช้บทเรียนมัลติมีเดีย นักเรียนควร
ศึกษาวิธีการใช้ตามค าช้ีแจงการใช้งานบทเรียนให้
เข้าใจก่อนใช้บทเรียน 
 3. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ควร
ออกแบบให้ง่ายต่อการควบคุมบทเรียน จะช่วยให้
การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจ และส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี 
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The Development of an e-Learning based on STEM Education on Pseudo 
Code and Flowchart with Microsoft Office Visio 2016 

จรรยาภรณ์ ศิริพันธ์1,  

นคินทร พัฒนชัย2  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ 

การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016  2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
ตามแนวสะเต็มศึกษา 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามแนวสะเต็มศึกษา 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของผู้เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามแนวสะเต็มศึกษา และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน        
อีเลิร์นนิ่งตามแนวสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 26 
คน โรงเรียนนามนพิทยาคม อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ ง แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง       
แบบประเมินช้ินงาน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาพบว่า  
 1) ได้บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม

ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 มี 2 ส่วนคือ ผู้ดูแลระบบ และผู้เรียน  
 2) ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและกาสร้างผังงาน 

ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55, S.D. = 0.56)  
 3) ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน 

ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 มีประสิทธิภาพ 83.33/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด80/80  
 4) ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการ

สร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 โดยความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง มีค่าเท่ากับ 0.77 
หรือ ร้อยละ 77 และ 

  5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  ̅ = 4.57, S.D. = 0.54 ) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนอิเลิร์นนิง, การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา,  รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน,  
              โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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Abstract 
The purpose of this research were 1) to develop of an e-Learning based on STEM 

Education on Pseudo Code and Flowchart with Microsoft Office Visio 2016, 2) to study the 
appropriate of an e-learning based on STEM Education, 3) to study the efficiency of an e-learning 
based on STEM Education, 4) to study the effectiveness index of an e-learning based on STEM 
Education, and 5) to study the learner's satisfaction with an e-Learning based on STEM Education. 
The sample subjects were 26 students in mathayomsuksa 1/3 at Namon-pittayakom school, 
Namon district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The 
instruments used in this study were an e-learning, the appropriate assessment form of an e-
learning, worksheet assessment form, an achievement test and a questionnaire on satisfaction 
towards of an e-learning. The statistics used in data analysis were means, standard deviation, 
percentage, efficiency and effectiveness index. 

The results showed that  
 1) an e-Learning based on STEM Education on Pseudo Code and Flowchart with 

Microsoft Office Visio 2016 had 2 major components : administrator and student.  
 2) the appropriate of an e-Learning based on STEM Education on Pseudo Code and 

Flowchart with Microsoft Office Visio 2016 was at the highest level (  ̅ = 4.55, S.D. = 0.56).  
 3) the efficiency of an e-Learning based on STEM Education on Pseudo Code and 

Flowchart with Microsoft Office Visio 2016 was 83.33/90.00 higher than efficiency criteria 80/80.  
  4) the effectiveness index of the students learning with e-learning based on STEM 
Education on Pseudo Code and Flowchart with Microsoft Office Visio 2016 was 0.77 or 77%  

 5) the students were satisfied with teaching and learning with an e-Learning based on 
STEM Education on Pseudo Code and Flowchart with Microsoft Office Visio 2016 was at the 

highest level (  ̅ = 4.57, S.D. = 0.54).  
 

Keyword : e-Learning, STEM Education, Pseudo Code and Flowchart, Microsoft Office Visio 2016
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บทน า 
ในปัจจุบันบทเรียนอี เลิร์นนิง  เป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนเพราะ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการน าเสนอบทเรียนจากต าราเอกสารให้มาอยู่
ในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ 
โดยเป็นการน าเอาสื่อประสม ตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และเสียง รวมถึงการมี
ปฏิ สั มพั นธ์  นั กศึ กษาที่ เ รี ยนด้ วยกันทั้ งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม ผนวกเข้ากับเนื้อหาของ
บทเรียน รวมถึงให้เข้ากับระบบเครือข่าย ซึ่งถือเป็น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนทาง
ช่วยให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา จากการสัมภาษณ์ 
คุณครูเทวัญ ภูพานทอง ครูผู้สอนในรายวิทยาการ
ค านวณ โรงเรียนนามนพิทยาคม  อ าเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ์  (เทวัญ ภูพานทอง, สัมภาษณ์ 22 
กุมภาพันธ์ 2562) พบว่า ในรายวิชาวิทยาการ
ค านวณเป็นหลักสูตรใหม่ ยังขาดสื่อที่หลากหลาย มี
การน า เสนอบทเรียนในรูปแบบใช้สื่อ (Power 
Point) จึงท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และผู้เรียน
ขาดความรู้ในเรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน 
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016  
และผู้เรียนยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นสื่อการเรยีนการสอน
ในลักษณะเป็นสื่อประสมประกอบ ด้วยภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก เสียงและข้อความต่าง 
ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้บ่อยครั้งเท่าที่
ต้องการ สามารถเรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียนซ้ าได้
นอกเหนือเวลาเรียน และสามารถสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ ท าให้ลดเวลาเรียน และลด
ภาระของครู ทั้งนี้มีการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง
ตามเทคนิคการสอนแบบ    สะเต็มศึกษา หมายถึง 
เทคนิคการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สห
วิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ

หรือผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และ
การท างาน ซึ่งเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษานั้นมี
ดังนี้ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา ขั้นที่ 2 การ
ค้นหาแนวคิด ขั้นที่ 3 การวางแผนพัฒนา ขั้นที่ 4 
การทดสอบประเมินผล และ ขั้นที่ 5 การน าเสนอ
ผลลัพธ์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2560, ออนไลน์) การน าไปประยุกต์ใช้ 
โดยใช้หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบการ
จัดการ เรี ยนการสอนโดยใ ช้ปัญหา เป็ นหลั ก 
(Problem - Based Instruction) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและท้าทาย
การคิดของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อ
แก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากผู้สอนไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด
การใฝ่ (จ ารัส อินทลาภาพร และคณะ, 2558, หน้า 
65) 

จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
แนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผัง
งาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 
เพื่อน ามาใช้เป็นสื่อการสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง รหัสจ าลองและการ
สร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 ได้ดียิ่งขึ้น  อันจะส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นต่อไ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว

สะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน 
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016  

2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน        
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ
การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 
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3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน           
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ
การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 

4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วรัญญา รุ่งเรือง, เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ 

และ กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ (2562) ได้ท าการวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่นทาง
ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง 
เรื่องลักษณะเด่นทางดนตรี ในวัฒนธรรมตะวันตก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เ รื่อง
ลักษณะเด่นทางดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่ม
ส า ระการ เ รี ย น รู้ ศิ ล ปะ  ส า ห รั บนั ก เ รี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อบทเรียน อีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่น
ทางดนตรี ในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน    ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 80 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัย คือ บทเรียนอี
เลิร์นนิง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์
นนิง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที 
(t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน
อีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/84.83 2) 
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅  = 4.66, S.D. = 0.48) 
พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์, ไพโรจน์ เบาใจ 

และพูลศรี เวศย์อุฬาร (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิง
ตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่าย
คอมพิว เตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.17/86.89 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (2) มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
.7796 ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
77.96 (3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) 
ความคงทนในการเรียนรู้หลังจากเรียนด้วยบทเรียนอี
เลิร์นนิง เมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ 4 
สัปดาห์กับการทดสอบหลังเรียนทันทีมีผลการเรียนรู้
ไม่แตกต่างกันอย่ามีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นส่งผลต่อความคงทนในการ
เรียนรู้ และ (5) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนแบบอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับมากเพราะคุณค่าที่ได้
จากประสบการณ์ เรี ยนแบบอี เลิร์นนิ ง ดั งนั้น 
บทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เพื่อ
การเรียนการสอนต่อไปในอนาคตได้ 

อัฟนาน อัลมุสตอฟา ทนงศักดิ์ โสวรัสสตา
กุล และศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี  (2559) ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
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อินเตอร์เน็ต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกระบวนการจัดการเรียนการ 
สอนที่ ใ ช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา มีกระบวนการ
ออกแบบเชิง วิศวกรรม ทั้งหมด 5 ขั้นดังนี้ 1) ขั้น
ระบุปัญหา (Identify a Challenge) 2) ขั้นค้นหา
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) 3) ขั้นวางแผน
และพัฒนา (Plan and Develop) 4) ขั้นทดสอบ
และประเมินผล (Test and Evaluate) 5) ขั้น
น าเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) คุณภาพ
ของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านกิจกรรม

การเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( ̅ 
= 4.54, S.D. = 0.58) 

ธนพงษ์ ไชยลาโภ อกลักษณ์ โภคทรัพย์
ไพบูลย์ และ ปริญญ์ โสภา, (2559) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง : การ
ออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 
ผลการวิจัยพบว่า จากผลการทดลองภาคสนามมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 93.13/92.17 ซึ่งอยู่สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีค่าความยากง่าย (P) เฉลี่ย
เท่ากับ 0.27 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (D) เฉลี่ย
เท่ากับ 0.20 - 0.71 และค่า ความเช่ือมั่นเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยน าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนมาเปรียบเทียบ พบว่าผลต่างของคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อน
เรียน โดยมีค่าเท่ากับ 62.01 ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 60 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ได้คะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.58 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก 
 อาฐิภาพรรณ บุญมี (2559) ได้ท าการวิจัย    
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้าง
งานกราฟิก โดยทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน ผลการวิจัยพบว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิก 

โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งหมด 5 ชุด มี
ประสิทธิภาพ 85.50/89.25สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้มีความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.60,   S.D = 0.47) 
           สุเมธา ปานพริ้ง และเอกนฤน บางท่าไม้ 
(2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอี
เลิร์นนิงเรื่อง การสร้างวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบอีเลิร์นนิง เรื่อง 
หลักการออกแบบการสร้างวิดีทัศน์ เพื่อการเรียนการ
สอนวิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 84.13/91.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 2. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ อี
เลิร์นนิงเรื่อง หลักการออกแบบการสร้างวิดีทัศน์เพื่อ
การเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการศึกษา
ผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ เรียนด้วย
บทเรียนแบบอีเลิร์นนิง เรื่อง หลักการออกแบบการ
ส ร้ า ง วิ ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  วิ ช า 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 อยู่ใน
ระดับดีมาก 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการ เรียน แบบอี เลิร์นนิงเรื่ อง 
หลักการออกแบบการสร้างวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการ
สอน วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ADDIE Model 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
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1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการ
โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรยีนอี
เลิร์นิง จาก เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนอีเลิร์นนิง ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน 
และแบบทดสอบหลังเรียน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนบทเรียนอีเลิร์
นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการ
สร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4. ขั้นการทดลองใช้ (Implementation) 
น าบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเป็นนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 3 คน น าไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนนามนพิทยาคม อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 26 คน และประเมินความพึงพอใจ 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิ ทธิภาพ และค่ าประสิ ทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรยีน
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ

การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 

3.  แบบประเมินช้ินงานจากการท ากิจกรรม
ในบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเตม็ศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนามนพิทยาคม ต าบลหลักเหลี่ยม อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 3 ห้อง รวมจ านวน 
76 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/3 โรงเรียนนามนพิทยาคม ต าบลหลักเหลี่ยม 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ห้อง รวม
จ านวน 26 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดย
วิธีการจับสลาก 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่  ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลโดย
น าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 วิ เคราะห์ผลการประ เมิ นความ
เหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

ผู้ศึกษาน าคะแนนจากแบบประเมิน
ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็ม
ศึกษา ที่ได้จากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิล
มาลย์, 2558, หน้า 105) 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า 
มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
มาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า 
ปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า 
น้อย  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า 
น้อยที่สุด 

5.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน  
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง รหัสจ าลอง
และการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ วิสิโอ 2016   

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมินผล
งานที่ได้จากนักเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้
สถิติค่าร้อยละเทียบกับเกณฑ์ผลลัพธ์ได้จากทดสอบ
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 
7-20) 

หากต่ าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ให้
ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการ สอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  

หากค่าที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 
ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ า
จนกว่าจะถึงเกณฑ์  

หากสู งกว่ า เกณฑ์ ไม่ เ กิ น  +2.5 ก็
ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ท่ีตั้งไว้  

หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 ให้
ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่นตั้งไว้ 80/80 ก็ให้  
ป รั บ ขึ้ น เ ป็ น  85/85 ห รื อ  90/90 ต า ม ค่ า
ประสิทธิภาพที่ทดสอบประสิทธิภาพได้ 

5.3 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง 
รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

ผู้วิจัยน าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลโดย
การแปลความหมายใช้เกณฑ์ดังนี้ (เผชิญ กิระการ , 
2546, หน้า 1-3) 

ค่ า ตั ว เ ล ข ตั้ ง แ ต่  0 . 8 0  – 1 . 0 0 
หมายความว่า ก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก 

ค่าตัวเลขตั้ งแต่  0.60 – 0.79 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 

ค่ า ตั ว เ ล ข ตั้ ง แ ต่  0 . 5 0  – 0 . 5 9 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ปานกลาง 

ค่ า ตั ว เ ล ข ตั้ ง แ ต่  0 . 3 0  – 0 . 4 9 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรียนรู้น้อย 

ค่ า ตั ว เ ล ข ตั้ ง แ ต่  0 . 0 1  – 0 . 2 9 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรียนรู้น้อยมาก 

ค่ า ตั ว เ ล ข ตั้ ง แ ต่     -1  – 0 . 0 0 
หมายความว่า ไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

5.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา 
เ ร่ือง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ 
ดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558, หน้า 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 
หมายความว่า  มีความพงึพอใจมากท่ีสุด   

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 
หมายความว่า  มีความพึงพอใจมาก   

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 
หมายความว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง    

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 
หมายความว่า  มีความพึงพอใจน้อย    

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 
หมายความว่า  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
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ผลการศึกษา 
1. ผลการพัฒนาบทเรียน อีเลิร์นนิงตาม

แนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผัง
งาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว 
สะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน 
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 
ทฤษฎี หลักการเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลการ
พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016  มี 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนของนักเรียน และ ส่วนผู้ดูแลระบบ  
 

 
ภาพที่ 1 หน้าบทน าของบทเรียนอีเลิร์นนิง 

 จากภาพท่ี 1 หน้าบทน าของบทเรียนอีเลิร์
นนิงประกอบด้วย หน้าหลัก ติดตอ่สอบถาม ลงช่ือ
เข้าใช้ และสมคัรสมาชิก   

 
ภาพที่ 2 หน้าผู้ดูแลระบบ 

 จากภาพที่ 2 หน้าแรกผู้ดูแลระบบ หลัก
หลัก เพิ่มผู้เรียน ออกจากระบบ 
 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม ของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

ผู้วิจัยน าบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 พร้อม
แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
มั ลติ มี เ ดี ยแบบสะ เต็ มศึ กษา  ที่ พัฒนาขึ้ น ให้
ผู้เช่ียวชาญประเมิน แล้วน าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ 
พบว่าความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว
สะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน 
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55, S.D. = 
0.56) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของ

บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้าง
ผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

รายการ  ̅   S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการด าเนิน
เร่ือง 

4.52 0.51 มาก 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.48 0.75 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.53 0.64 มากที่สุด 
4. แบบทดสอบ 4.56 0.51 มากที่สุด 
5. การพัฒนาบทเรียน        
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง รหัสจ าลอง
และการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

4.63 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.56 มากที่สุด 

Click here to enter text. 
 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของบทเรียน         

อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ
การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016    

ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม



 

Page 200 

ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 ได้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 26 คน ผู้วิจัยได้ท าการนัดหมาย
กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงที่
สร้ างขึ้น โดยบทเรียนที่ ใ ช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) แนะน า
แถบเครื่องมือ Microsoft Visio 2016 2) แนะน า
การใช้งาน Microsoft Visio 2016 และ 3) การ
เขียนรหัสจ าลองและการสร้าง  ผังงาน เรื่องการถอน
เงิน พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ E1/E2 
เท่ากับ 80/80 ปรากฏว่า ผลค่าคะแนนที่ได้จากการ
ท า แบบประเมินผลงาน หรือ E1 เท่ากับ 83.33 และ
ค่าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังบทเรียน 
หรือ E2 เท่ากับ90.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว ้แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม

แนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ
ก า ร ส ร้ า ง ผั ง ง า น  ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016    

 
ประสิทธ ิ
ภาพของ
วิธีการ 

กลุ่ม 
ตัว 

อย่าง 

 คะ 
แนน 
เต็ม 

คะ 
แนน 
รวม 

คะแนน

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระหว่าง
เรียน 
(E1) 

26 1
5 

325 12.5 83.33 

หลังเรียน 
(E2) 

2
6 

1
0 

234 9 .00 

 
4. ผลการศึกษาดัชนีบทเรียนอีเลิร์นนิง 

ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้าง
ผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 
2016   
               ดัชนีประสิทธิผลหรือค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน            
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ
การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016   จากการน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่ เรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 มีค่าเท่ากับ 0.77 
หรื อ ร้ อ ย ละ  77  หมา ยคว ามว่ า  นั ก เ รี ย น มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 อยู่ในระดับสูง 
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน 
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 
2016 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 

26 10 146 234 0.77 77 

 
5. ผลการศึ กษาความพึงพอใจ ของ

นักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016    

ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 ซึ่งใช้
ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียน
นามนพิทยาคม อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 26 คน ได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57, S.D. = 
0.54) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.บทเรียนมีความ
น่าสนใจ และดึงดูดใจ 

4.62 0.64 มากที่สุด 

2.การแบ่งหัวขอ้ของ
เนื้อหาชัดเจนไม่สับสน 

4.58 0.58 มากที่สุด 

3.การน าเสนอเนื้อหาง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

4.ปริมาณของเนื้อหา
ก าลังดี ไม่มาก ไม่น้อย
เกินไป 

4.62 0.50 มากที่สุด 

5.ส่วนน าเข้าบทเรียน มี
ความเร้าใจและน่าสนใจ 

4.46 0.58 มาก 

6.สีสันของบทเรียน และ
ความสวยงามบนหน้าจอ 

4.42 0.58 มาก 

7.ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้
ง่าย 

4.50 0.58 มากที่สุด 

8.ภาพประกอบมีความ
สวยงามคมชัด 

4.50 0.58 มากที่สุด 

9.ปุ่มต่าง ๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.54 0.51 มากที่สุด 

10.การใช้งานบทเรียน 
ง่าย และสะดวก ไม่มีข้อ
ติดชัด 

4.54 0.51 มากที่สุด 

11.ได้ทบทวนความรู้ท า
ให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.54 0.51 มากที่สุด 

12.เสียงประกอบ
เหมาะสม 

4.54 0.58 มาก 

13.แบบทดสอบใช้ง่าย    
14.ระยะเวลาใน
การศึกษาบทเรียน 

4.69 0.47 มากที่สุด 

15.ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาบทเรียน       
อีเลิร์นนิง  4.96 0.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.54 มากที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะ
เต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ได้บทเรียนที่มีกิจกรรมตามแบบ
สะเต็มศึกษามี 2 ส่วน คือ ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ 
ส่วนของผู้ เรียนประกอบด้วย 1) หน้าบทน าของ
บทเรียนอีเลิร์นนิง 2) หน้าลงทะเบียนเรียน 3) หน้า
เข้าสู่ระบบ 4) หน้าค าแนะน าบทเรียน 5) หน้า
วัตถุประสงค์ 6) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 7) หน้า
สาระการเรียนรู้ 8) หน้ารายการแถบเมนู 9) หน้าขั้น
การระบุปัญหา 10) หน้าขั้นการค้นหาแนวคิด 11) 
หน้าขั้นการวางแผนและพัฒนา 12) หน้าขั้นการ
ทดสอบประเมินผล 13) หน้าการน าเสนอผลลัพธ์ 
14) หน้าแบบบทสอบหลังเรียน 15) หน้าคะแนนรวม 
16) หน้าผู้พัฒนา และส่วนของผู้ดูแลระบบ
ประกอบด้วย 1) หน้าลงช่ือเข้าใช้ 2) หน้าข้อมูล
ผู้เรียน 3) หน้าให้คะแนนผู้เรียน 4) หน้าเพิ่มผู้เรียน 
5) หน้าแก้ไขผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า 
บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา ได้ออกแบบตาม
เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหลักการ
เรียนการสอนท่ีมีลักษณะของการบูรณาการการเรียน
การสอนทั้ง 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ในชีวิตประจ าวัน 
(สมเกียรติ เพ็ญทอง, 2560, ออนไลน์) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อัฟนาน อัลมุสตอฟา ทนงศักดิ์ 
โสวรัสสตากุล และศิริรัตน์เพ็ชร์แสงศรี (2559) ได้
ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกระบวนการจัดการเรียนการ 
สอนที่ ใ ช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา มีกระบวนการ
ออกแบบเชิง วิศวกรรม ทั้งหมด 5 ขั้นดังนี้ 1) ขั้น
ระบุปัญหา (Identify a Challenge) 2) ขั้นค้นหา
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) 3) ขั้นวางแผน
และพัฒนา (Plan and Develop) 4) ขั้นทดสอบ
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และประเมินผล (Test and Evaluate) 5) ขั้น
น าเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) 

2.  ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิง
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้าง
ผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 
2016 ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอี
เลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ
การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการหาความ
เหมาะสมจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน มี

ความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55, 
S.D. = 0.56)  เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียน
ค่าเฉลี่ย อีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา มีการก าหนด
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ การออกแบบให้มีความ
น่าสนใจโดยใช้กราฟิก เสียงบรรยายได้ดีขึ้น อีกทั้งได้
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ โดยแก้ไขปรับปรุง
ตามค าแนะน า สามารถน าไปใช้ทดลองต่อไปได้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัฟนาน อัลมุสตอฟา 
ทนงศักดิ์ โสวรัสสตากุล และศิริรัตน์เพ็ชร์แสงศรี 
(2559) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยกระบวนการ
จัดการเรียนการ สอนที่ใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของบทเรียนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.58) 
3.  ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของ

บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 ผลการวิเคราะห์
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.33/90.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการของ

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิธีการสร้าง
บทเรียน อีเลิร์นนิง มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พัฒนาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
จึงท าให้บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษามี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ 
วรัญญา รุ่งเรือง, เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ และ กฤธยา
กาญจน์ โตพิทักษ (2562) ได้ท าการวิจัย   การ
พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่นทางดนตรี
ในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียน อีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.33/84.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
เช่นกัน  

4.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้าง
ผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 
2016 จากผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและ
การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.77 หรือ
ร้อยละ 77 หมายความว่า หลังการเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมี เดี ยแบบสะเต็มศึกษา นัก เรี ยนมีอัตรา
ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ ในระดับสูง โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนี
ประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.6 – 0.79 หมายถึง 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ , 
2546, หน้า 1-3) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า 
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 ถูกออกแบบให้
เป็นสื่อการเรียนที่มีความสะดวกในการเรียนรู้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา มี
ลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาในการสอน สามารถน ากลับมา
เรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของพุทธมนต์ อัจฉริยนนท์, 
ไพโรจน์ เบาใจ และพูลศรี เวศย์อุฬาร (2561) ได้ท า
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
สภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ .7796 ท าให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 77.96 เช่นกัน 

5.  ความพึ งพอ ใจของนั ก เ รี ยนที่ มี ต่ อ
บทเรียน อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัส
จ า ลองและการสร้ า งผั ง ง าน  ด้ วย โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 จากผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา ที่สร้างขึ้น 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57, S.D. = 

0.54) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้วิจัยได้พัฒนา
บทเรียน อีเลิร์นนิง โดยอาศัยหลักการการน าเสนอ
เนื้อหาจะเป็น รูปภาพ ข้อความ และผู้เรียนสามารถ
ทราบผลความก้าวหน้า ของตนเองทันทีเมื่อตอบ
เสร็จ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถของ
ตนเอง และการแก้ไขข้อบกพร่องด้วย ท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้ 
และถ้าผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจ จะช่วยให้การ
เรียนการสอนประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อาฐิภาพรรณ บุญมี (2559) ได้ท า
การวิจัย การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดยทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ ช้ินงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง 
โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงานที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นทั้งหมด 5 ชุด มี และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความพึงพอใจของ

ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.60,  
S.D = 0.47) เช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการศึกษาไปใช้ 

1.1  การน าบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะ
เต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 ไปใช้นั้น 
ครูผู้ สอนควรพิจารณาความเหมาะสม ความ
สอดคล้องของกิจกรรมเนื้อหา ความคิดรวบยอดของ
กิจกรรมและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร ภายใน
โรงเรียนของท่านเสียก่อน เนื่องจากบทเรียนอีเลิร์
นนิง ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รหัสจ าลองและการ
สร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
วิสิโอ 2016 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา หลักสูตรของโรงเรียนนามนพิทยาคม และ
ลักษณะของนักเรียนท่ีผู้วิจัยได้น าไปทดลอง 

1.2  การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็ม
ศึกษา ผู้เรียนควรศึกษาวิธีการใช้ตามค าแนะน าการ
ใช้บทเรียนให้เข้าใจก่อนใช้บทเรียน 

1.3  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็ม
ศึกษา ควรออกแบบให้ง่ายต่อการควบ 
2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2.1  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่
กระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วย
ตนเองจึงควรพัฒนารูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ที่
ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

2.2  ควรศึกษาพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 

The Development of e-Learning based on Constructionism Theory 
on Creating Questionnaire with Google Form 

 

สิริพร ชาตะรักษ์1   
นคินทร พัฒนชัย2  

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 2) ศึกษาความเหมาะสมของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น 3)  ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ 80/80 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์ นนิงที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึง
พอใจของผู ้ เ รียนที่มีบทเรียนอีเลิร ์นนิงที่พัฒนาขึ ้น  กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6/3 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 21 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก หน่วยเลือกเป็นหมู่เรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ บทเรียนอีเลิร์นนิง แบบ
ประเมินความเหมาะสม แบบประเมินช้ินงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนี
ประสิทธิผล 

ผลการศึกษาพบว่า  
1.  ได้บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ สร้างสรรค์ช้ินงาน

เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่  ผู้เรียน และ ผู้ดูแลระบบ  

2.  ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.21, S.D. = 
0.50)  

3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.33/86.19 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด 80/80  

4.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.72 

คิดเป็นร้อยละ 72 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ 
= 4.66, SD = 0.50) 
 
ค าส าคัญ :  บทเรียนอีเลิร์นนิง, ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสรา้งสรรค์ช้ินงาน,  
 การสร้างแบบสอบถาม Google Form 
 
 

 
 

1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop of an e-Learning on based on 
constructionism theory creating questionnaire with google form, 2) to study the appropriate of e-
Learning, 3) to study the efficiency of e-Learning 4) to study the effectiveness index of e-Learning 
and 5) to study the satisfaction of students who learned with the e-Learning. The samples 
subjects were 21 students in mathayomsuksa 6/3 at Kungcharoen-pittayakom school, Srithat 
district, Udonthani province. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the e-Learning, appropriate assessment form, task evaluation from, an 
achievement test and satisfaction questionnaire. The research statistics used were mean, 
standard deviation, percentage, E1/E2 and effectiveness index 
 The findings were as follows: 
  1. An e-Learning on based on constructionism theory creating questionnaire with 
google form had 2 components include student and administrator 

  2. The appropriate of the e-Learning was in high level ( ̅ = 4.21, S.D = 0.50),   
  3. The efficiency of the e-Learning was in efficiency at 93.33/86.19 is higher criteria 
80/80. 4) The effectiveness index of the e-Learning was in high learning 0.72 or 72% and  
  5. The satisfaction of student for using of the e-Learning was in the highest level  

( ̅ = 4.66, S.D. = 0.50). 
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บทน า 
ในปัจจุบัน  บทเรียนอี เลิ ร์นนิ ง เป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนเพราะ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการนําเสนอบทเรียนจากตําราเอกสารให้มาอยู่ใน
รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ 
โดยเป็นการนําเอาสื่อประสม ตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และเสียง รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ นักศึกษาที่เรียนด้วยกันทั้งแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม ผนวกเข้ากับเนื้อหาของบทเรียน รวมถึง
ให้เข้ากับระบบเครือข่าย ซึ่งถือเป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนทางช่วยให้นักศึกษา
เกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติม เพิ่มขีด
ความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปิยภัทร โกษาพันธุ , 2557,      
หน้า 62) 

จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนในรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ในรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ยังขาดสื่อที่หลากหลาย 
ผู้เรียนขาดความสนใจเนื้อหาในบทเรียน ครูผู้สอนจึง
อยากให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และก้าวทันเทคโนโลยี เช่น 
การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form และ
ผู้เรียนยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมี
ความต้องการสื่อการเรียนการสอนที่สามารถทบทวน
เนื้ อหาและฝึกปฏิบัติต ามได้นอกเหนือจากใน
ห้องเรียน เช่น บทเรียนอีเลิร์นนิง (สันติ ศรีคุณแก้ว, 
2562, สัมภาษณ์) 

บทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นสื่อการเรียนการสอน
ในลักษณะเป็นสื่อประสมประกอบ ด้วยภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อน ไหว ภาพกราฟิก เสียงและข้อความต่าง ๆ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้บ่อยครั้งเท่าที่
ต้องการสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนซ้ําได้
นอกเหนือเวลาเรียนและสามารถสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลได้ ทําให้ลดเวลาเรียน และลดภาระ
ของครู (ทิศนา แขมมณี, 2554, สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
           การสร้างแบบสอบถามด้วย Google form 
หมายถึง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้
สําหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถ
นําไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น 
การทําแบบฟอร์มสํารวจความคิดเห็น การทํา
แบบฟอร์มสํารวจความพึงพอใจ การทําแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น 

ทฤษฎี การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ทฤษฎี Constructionism มีสาระสําคัญที่ว่าความรู้
ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
แต่ความรู้ เกิดขึ้นและถูกสร้างโดยผู้เรียนเอง การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผุ้เรียนได้ลงมือกระทํา
ด้วยตนเอง (Learning by Doing) บ่งบอกว่าการจะ
ให้การศึกษากับเด็กขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเช่ือว่า
ความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากเราเช่ือว่าความรู้เกิด
จากการที่เด็กพยายามจะสร้างความรู้ขึ้นเองการให้
การศึกษาก็จะต้องประกอบด้วยการดึงเอาความรู้นี้
ออกมาจากเด็กด้วยการขอให้เด็กทํากิจกรรมต่าง ๆ 
หรือตอบคําถามที่จะใช้ความรู้นั้นและให้โอกาสเด็กมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะทําให้เกิดกระบวนการ สร้าง
ความรู้ในทางตรงข้ามถ้าเราเช่ือว่าความรู้เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ภายนอกการให้การศึกษาก็จะต้อง
ประกอบด้วยการให้ประสบการณ์ที่ถูกต้องกับเด็ก
แสดงให้เด็กเห็นถึงวิธีที่ถูกต้องที่จะทํากิจกรรมต่าง ๆ 
หรือบอกคําตอบท่ีถูกต้องให้กับเด็ก วิธีนี้คือการศึกษา
ในสมัยก่อนนั่นเองซีมัวร์ พาเพิร์ท (Papert) ได้กล่าว
ว่าการศึกษาที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอนที่ดีให้
ครูสอนเด็กแต่มาจากการให้โอกาสที่ดีที่เด็กจะได้สร้าง
ความรู้การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากเด็กได้มีส่วน
ในการสร้างสิ่ งที่มีความหมาย ยกตัวอย่างเ ช่น
โครงงานต่าง ๆ ของนักเรียนที่คิดค้นขึ้นเองจากการ
รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
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ภาษาไทย โครงงานประดิษฐ์สิ่งที่เหลือใช้ เป็นต้น 
(ลักขณา สริวัฒน์ 2557, หน้า 188) 

จากความสําคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างตน้ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form เพื่อนํามาใช้เป็นสื่อการสอน ทําให้
ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงานสร้างแบบสอบถามด้วย Google 
Form ได้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form 

2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน           
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน       
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form  

4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน         
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน      
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กมลชนก เช้ือเมฆ (2558, หน้า 171)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิทยาและเจคติ

ของนักเรียนต่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.69) 
กิตติยา ปลอดแก้ว (2559) ที่ได้ศึกษา เรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บสนับสนนุ
การเรียนรู้ร่วมกันตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู ผล
การศึกษาพบว่า บทเรียนการสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น
มีส่วนประกอบ คือ 1) หน้าผู้เรียน 2) หน้าผู้สอน      
3) เนื้อหา 4) กลุ่ม 5) กิจกรรมการเรียนการสอน     
6) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 7) การประเมินผล 

 จันทนา บุตรดา (2558) ได้ศึกษาการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่ อง การคิด
วิเคราะห์ เขียนเชิงสร้างสรรค์บทร้อยกรอง โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพเพื่อวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพชุด 
กิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนบ้านแสนขัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ จํานวน 27 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์บท
ร้อยกรอง โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม และแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมข้อมูลโดยหา

ค่ า เฉลี่ ย  (  ̅)  บาร์ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน ( SD) 
ผลการวิจัยพบว่า  ได้ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เขียนเชิงสร้างสรรค์
บทร้อยกรองโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ในการสร้ างสรรค์ ช้ินงาน สํ าหรับนัก เ รี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 4 หน่วย คือกลอนสุภาพ
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กาพย์ยานี 11 กลอนดอกสร้อยโคลงสี่สุภาพแล้วจะใช้
เวลา 4 ช่ัวโมง รวมใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 16 
ช่ัวโมง และชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.98/84.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมี
ความพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ฐิภาพรรณ บุญมี (2559, หน้า 62) การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดย
ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน 2) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดย
ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เลือก
เรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชางานกราฟิกและการ
นําเสนอ จํานวน 20 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
โปรแกรมสร้างงานกราฟิก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม 3) แบบประเมิน
ช้ินงานเรื่องโปรแกรมสร้างงานกราฟิกและ 4) แบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้ 
E1/E2 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ทั้งหมด 5 ชุด มีประสิทธิภาพ 85.50/89.25 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมสร้างงาน
กราฟิก โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดย
การสร้างสรรค์ช้ินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 

วาสนา จันทร์ลา (2562, หน้า 55) การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์

ด้วยการถอดบทเรียนหลัง ปฏิบัติการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนกับ
หลังเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียน
หลั งปฏิ บั ติ การ  3)  ศึ กษาวิ ธี ปฏิ บั ติ ที่ ส่ งผลต่ อ
ความสําเร็จในการทําผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วย
การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 4) เปรียบเทียบ
คะแนนผลงาน สร้างสรรค์ก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยอีเลิร์นนิง
คอร์สแวร์ ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 5) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ต่ออี เลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง
ปฏิบัติการ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จํานวน 
30 คน ได้มาโดยการโดยการสุ่มอย่างง่าย จาก 6 
ห้องเรียน โดยวิธีการจับสลาก เพื่อเข้ากลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์
ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3) แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ 4) 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่า  t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) อี
เลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลัง ปฏิบัติการ
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.72 /87.17 2) 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) วิธี
ปฏิบัติที่ส่งผลต่อ ความสําเร็จของการทําผลงาน
สร้างสรรค์ ดังนี้ ศึกษาบทเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ โปรแกรมอย่างชัดเจน การฝึกฝนเพื่อให้ทราบ
วิธีการทํางานหรือข้อจํากัดทําให้ทํางานได้อย่าง 
คล่องแคล่ว สนับสนุนคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต 
เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ 4) นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์
ด้วยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
อยู่ในระดับมาก 
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 อัจฉราพร  บาบุญ (2558, หน้า 183) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง 
วิธีการถ่ายโอนข้อมูล สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการ สอนด้วยบทเรียน e-Learning เรื่อง
วิธีการถ่ายโอนข้อมูล สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53, S.D. = 
0.50) 

อุมาพร นาคะวัจนะ และคณะ (2560)     
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอี
เลิร์นนิงสําหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่องการ
สืบค้นฐาน ข้อมูลออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพไม่ต่ํากว่า 
80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน      
อีเลิร์นนิง 3) เปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน
อ่านและหลังการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลริน์นิง 
4) ศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู้ ต่อบทเรียน         
อีเลิร์นนิง เมื่อเรียนจบและเว้นว่างไป 2 สัปดาห์ และ 
4สัปดาห์ และ 5)ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
การเรียนด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิง งานวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัยช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 30 
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบบังเอิญสําหรับการ
ฝึกอบรม แบบร่วมมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) บทเรียนอีเลิร์นนิงสําหรับการฝกึอบรมแบบร่วมมอื 
เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู้ 3) แบบประเมินคณุภาพสําหรับผู้เช่ียวชาญ 2 
ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และการฝึกอบรม และด้านอี
เลิร์นนิง และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน
แบบอีเลิร์นนิง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) บทเรียนอีเลิร์นนิงสําหรับการฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/83.11 ซึ่งเป็น 
ไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.714 แสดงว่านิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

71.40 3) เมื่อเปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 
พบว่า หลังการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมอย่ า งมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05        
4) ความคงทนในการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรมด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิง และเมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 2 และ 4 
สัปดาห์กับการทดสอบหลังการฝึกอบรมทันทีมีผลการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 5) นิสิต มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงสําหรับการฝึกอบรมแบบ
ร่วมมือ อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ADDIE Model 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ดําเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจําแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลโดยกําหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน อี
เลิร์นนิง จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนอีเลิร์นนิง ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆ ในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4.  ขั้นการทดลองใช้ (Implementation) นํา
บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การ
สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form ไปทดลองใช้
กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเป็นนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จํานวน 3 คน นําไปทดลองกับ
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กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อําเภอศรีธาตุ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จํานวน 21 คน และประเมินความพึงพอใจ 

5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําผลที่
ได้จากการทดลองใช้ มาคํานวณทางสถิติ โดยใช้
ค่ า เ ฉลี่ ย  ส่ ว น เบี่ ย ง เ บ น  ม า ต ร ฐ าน  ร้ อ ย ล ะ 
ค่าประสิทธิภาพ และค่าประสิทธิผล และสรุป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดทํารายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน
เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้ า งสรรค์ ช้ิน เ รื่ อ ง  การสร้ า ง
แบบสอบถามด้วย Google Form 

3.  แบบประเมินช้ินงานจากการทํากิจกรรม
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google 
Form 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถาม
ด้วย Google Form 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่องการ
สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อําเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานีมีทั้งหมด 4 ห้อง รวมทั้งหมด 89 คน 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6/3 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อําเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี จํานวน 21 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบ
กลุ่มโดยวิธีการจับสลาก 

 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ได้ แก่  ร้ อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบน

มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลโดย
นําผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  

4.1 วิ เ ค ร าะห์ ผล กา รป ร ะ เ มิ น คว าม
เหมาะสมบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เร่ือง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google 
Form 

ผู้วิจัยนําคะแนนจากแบบประเมินความ
เหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็มศึกษา ที่
ได้จากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสม
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบ
กับเกณฑ์ ดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558, หน้า 
105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50–5.00 หมายความว่า 

มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–4.49 หมายความว่า 

มาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50–3.49 หมายความว่า 

ปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50–2.49 หมายความว่า 

น้อย  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.49 หมายความว่า 

น้อยที่สุด 
4.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน            

อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เร่ือง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form 

ผู้วิจัยนําคะแนนจากแบบประเมินผล
งานที่ได้จากนักเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้
สถิติค่าร้อยละเทียบกับเกณฑ์ผลลัพธ์ได้จากทดสอบ
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 
7-20) 

หากต่ําจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ให้
ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการ สอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  
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หากค่าที่ได้ต่ํากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 
ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ํา
จนกว่าจะถึงเกณฑ์  

หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับ
ว่า สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 ให้
ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่นตั้งไว้ 80/80 ก็ให้  
ปรับขึ้นเป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามค่าประสิทธิภาพ
ที่ทดสอบประสิทธิภาพได้ 

4.3 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เร่ือง 
การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 

ผู้วิจัยนําคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลโดย
การแปลความหมายใช้เกณฑ์ ดังนี้ (เผชิญ กิระการ, 
2546, หน้า 1-3) 
 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.80–1.00 หมายความว่า 
ก้าวหน้าในการเรยีนรูสู้งมาก 
 ค่าตัวเลขตั้งแต ่0.60–0.79 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 
 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.50–0.59 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ปานกลาง 
 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.30–0.49 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้น้อย 
 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.01–0.29 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้น้อยมาก 
 ค่าตัวเลขตั้งแต่ -1–0.00 หมายความว่า 
ไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู ้

4.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
เร่ือง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 
 ผู้วิจัยนําคะแนนจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้       
(อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558, หน้า 105) 

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50–5.00 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด     
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–4.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจมาก       
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50–3.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจปานกลาง      
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50–2.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจน้อย       
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการ พัฒนาบทเ รียน  ผู้ วิ จั ย ไ ด้

ทําการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องได้บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
ได้บทเรียนอีเลิร์นนิงมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนผู้
ดูและระบบและส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงได้ออกแบบตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ คือ 
ขั้นที่ 1 ขัน้สํารวจตรวจค้น ขั้นที่ 2 ข้ันการทดลอง  
ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรูจากการกระทํา ขั้นที่ 4 ขั้นการ
ทําเพื่อที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้  และกระบวนการ 
ADDIE Model ดังนี ้
 

 
1.หน้าผู้ดูแลระบบ 

 
2. หน้าหลักบทเรยีน 

 
        3. หน้าคําช้ีแจง               

 
  4. หน้าแบบทดสอบ 

 
5. หน้าบทเรียน 

 
    6. หน้ากิจกรรม 
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2. ผลการศึกษาความเหมาะสม ผู้วิจัยนํา
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Formพร้อมแบบสอบถาม
ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน 
แล้วนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ พบว่าความเหมาะสม

บทเรียนอีเลิร์นนิงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.21, 
S.D. = 0.50) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการปะเมินความเหมาะสมของบทเรียน
อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการดําเนิน
เร่ือง 

4.20 0.48 มาก 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.00 0.45 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.20 0.41 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.33 0.55 มาก 
5. การพัฒนาบทเรียน 
อีเลิร์นนิง 

4.27 0.50 มาก 

 
3. ผลกา รศึ กษ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอ ง

บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form 

แสดงดังตารางที่ 2 ผู้วิจัยดําเนินการทดลอง
ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การ
สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form ที่พัฒนาขึ้น 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนกุงเจริญ
พิทยาคม จํานวน 21 คน โดยมีการทดสอบระหว่าง
เรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นนําผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล ผลค่าคะแนนท่ีได้จากการทํา แบบประเมินผล

งาน หรือ E1 เท่ากับ 93.33 และค่าคะแนนที่ได้จาก
การทําแบบทดสอบหลังบทเรียน หรือ E2 เท่ากับ 
86.19 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงดัง
ตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน   

อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form  

ประสิทธ ิ
ภาพของ
วิธีการ 

กลุ่ม
ตัว 

อย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ร้อย

ละ 

ระหว่าง
เรียน 
(E1) 

21 30 588 28.00 93.33 

หลังเรียน 
(E2) 

21 10 181 8.61 86.19 

 
4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานเร่ือง 
การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้บทเรียน       
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงานเรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form ที่พัฒนาขึ้น กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/3 โรงเรียนกุงเจริญ
พิทยาคม จํานวน 21 คน โดยมีการทดสอบก่อน และ
หลังการเรียนรู้ จากนั้นนําผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล พบว่า
ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.72 คิดเป็นร้อยละ 72 
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง อยู่ในระดับ
ความก้าวหน้าทางการเรียน แสดงดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

ดัชนี
ประ
สิทธ ิ

ผล 

ร้อย
ละ 

21 10 106 181 0.72 72 

 
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจ บทเรียน         

อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงานเรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form 

ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google 
Form หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้น
นําผลการสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ =4.63, S.D. = 0.57)  
แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ 
              มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี    
              การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ 
              ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ช้ิ น ง า น เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง 
             แบบสอบถามด้วย Google Form 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1.บทเรียนมีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจ 

4.71 0.46 มากที่สุด 

2.การแบ่งหัวขอ้ของเนื้อหา
ชัดเจนไม่สับสน 

4.71 0.46 มากที่สุด 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

3.การนําเสนอเนื้อหาง่ายต่อ
การทําความเข้าใจ 

4.57 0.51 มากที่สุด 

4.ปริมาณของเนื้อหากําลังดี 
ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 

4.52 0.51 มากที่สุด 

5.ส่วนนําเข้าบทเรียน มี
ความเร้าใจและน่าสนใจ 

4.57 0.60 มากที่สุด 

6.สีสันของบทเรียน และ
ความสวยงามบนหน้าจอ 

4.52 0.51 มากที่สุด 

7.ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย 4.76 0.44 มากที่สุด 
8.ภาพประกอบมีความ
สวยงามคมชัด 

4.81 0.40 มากที่สุด 

9.ปุ่มต่าง ๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.81 0.40 มากที่สุด 

10.การใช้งานบทเรียน ง่าย 
และสะดวก ไม่มีข้อติดชัด 

4.52 0.51 มากที่สุด 

11.ได้ทบทวนความรู้ทําให้
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.76 0.44 มากที่สุด 

12.เสียงประกอบเหมาะสม 4.71 0.46 มากที่สุด 
13.แบบทดสอบใช้ง่าย 4.71 0.56 มากที่สุด 
14.ระยะเวลาในการศึกษา
บทเรียน 

4.48 0.60 มาก 

15.ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาบทเรียน      
อีเลิร์นนิง เร่ือง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google 
Form  

4.67 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 4.66 0.50 มากที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form ศึกษาได้ทําการศึกษาได้พัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิงเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ได้บทเรียนอีเลิร์นนิง มี
ส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนผู้ดูแลระบบ และ
ส่วนของผู้ เรียน ได้แก่  1.  ส่วนของผู้ดูแลระบบ         
1) หน้าบทนํา 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 
4) หน้าเพิ่มผู้เรียน 5) ลบผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน      
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7)  หน้า เว็บบอร์ด  และ 2 .  ส่ วนผู้ เ รี ยน ได้แก่             
1) หน้าบทนํา 2) เข้าสู่ระบบ 3) หน้าวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  4) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 5) หน้า
บทเรียน ได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา (2) ขั้นศึกษา
ข้อมูล (3) ขั้นการเรียนรูจากการกระทํา (4) การทํา
เพื่อท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ 6) หน้าแบบทดสอบหลัง
เรียน 7) หน้าคะแนนหลังเรียน 8) หน้าผู้พัฒนา เหตุที่
เป็นเช่นน้ีอาจเพราะว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงได้ออกแบบ
ตามแนวคิดกระบวนการ ADDIE Model และ ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้ างสรรค์ ช้ินงานมาใ ช้ในการ
ออกแบบทเรียนแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัย 
กิตติยา     ปลอดแก้ว (2559) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผา่นเว็บสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกันตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู ผล
การศึกษาพบว่า บทเรียนการสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น
มีส่วนประกอบ คือ 1) หน้าผู้เรียน 2) หน้าผู้สอน 3) 
เนื้อหา 4) กลุ่ม 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) 
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 7) การประเมินผล 

2.  ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม
ด้วย Google Form ผลการประเมินความเหมาะสม
ของการพัฒนา บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form  ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการหาความเหมาะสมจากการ
ประเมินโดยผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน มีความคิดเห็น

โดยรวมในระดับมาก (  ̅ =4.21 และ S.D. = 0.50) 
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงมีการ
กําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ทําการออกแบบตาม
แนวกระบวนการเรียนรู้และผ่านการประเมินจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไขจน
สามารถนําไปใช้ทดลองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กมลชนก เช้ือเมฆ (2558 , หน้า 171) การศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิทยา และเจคติของ
นักเรียนต่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ ในระดับผลการวิจัยพบว่า มีความ

เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.41, S.D. = 
0.69) 

3.  ผลการวิ เ ค ราะห์ประสิ ทธิภ าพของ
บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การ
สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form  ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างและนําคะแนนจากการทํากิจกรรม
ระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
มาคํานวณค่าประสิทธิภาพโดยค่าตัวเลขที่คํานวณได้
จากสูตรแล้วแปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์
โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 93.33/86.19 อาจเป็น
เพราะว่า กิจกรรมระหว่างเรียนเป็นการฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ ช้ินงาน ทําให้
นักเรียนมีความสนใจและสามารถทํากิจกรรมได้ จึงทํา
ให้คะแนนจากการทํากิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียน ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสนา จันทร์ลา (2562, หน้า 55) ได้ทําการวิจัย 
การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ด้วยการถอดบทเรียน
หลังปฏิบัติการของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลกา รวิ จั ยพบว่ า  มี ค่ า ปร ะสิ ทธิ ภ าพ เท่ า กั บ 
88.72/87.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
เช่นกัน 

4. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การสร้างแบบสอบถาม
ด้วย Google Form  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอี
เลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
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ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google Form ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
มีค่าเท่ากับ 0.72หมายความว่า หลังการเรียนด้วยบท
อีเลิร์นนิงแล้ว นักเรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ 72 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 
0.60 – 0.79 หมายถึง ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 
(เผชิญ กิจระการ, 2546, หน้า 1) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่าบทเรียน อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form
หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
หลังจากบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับสูง เหตุที่เป็น
เช่นนี้ เพราะบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นมีการ
นําเสนอกรอบแนวคิดล่วงหน้าหรือ ซึ่งเป็นเทคนิคช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ 
อุมาพร นาคะวัจนะ (2561, หน้า 106) ได้ทําการวิจัย 
เรื่ อง การพัฒนาบทเรียนอี เลิร์นนิงสําหรับการ
ฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ เมื่อหาค่าประสิทธิผลได้เท่ากับ .71 ซึ่ ง
หมายความว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นคิดเป็น  ร้อยละ 71.40 จึงทําให้ผู้ เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 

5.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การ
สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form  จากผล
ก า ร ศ ึก ษ า ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง น ัก เ ร ีย น ชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ ้นงาน  ที่สร้างขึ ้น พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู ้ด ้วยตนเองโดยการสร ้า งสรรค์ชิ ้น งาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.66, S.D. = 
0.50) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้วิจัยได้พัฒนา

บทเรียนอีเลิร์นนิง โดยอาศัยหลักการการนําเสนอ
เนื ้อหาจะเป ็น  ร ูปภาพ ข ้อความ และผู ้เ ร ียน
สามารถทราบผลความก้าวหน้า ของตนเองทันที
เ มื ่อ ต อ บ เ ส ร ็จ  เ พื ่อ ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ไ ด ้เ ร ีย น รู ้ถ ึง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เ อ ง  แ ล ะ ก า ร แ ก ้ไ ข
ข้อบกพร่องด้วย ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ 
เข้าใจ ในเรื ่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้ และถ้าผู ้เรียน
ได้รับผลที่น่าพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการสอน
ประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อัจฉราพร  บาบุญ (2558, หน้า 183) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง วิธีการถ่าย
โอนข้อมูล สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้เรียนนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การ สอนด้วยบทเรียน e-Learning เรื่องวิธีการถ่าย
โอนข้อมูล สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.53, S.D. = 0.50) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการศึกษาไปใช้ 

1.1  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดย
ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเรื่อง การ
สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form พบว่า 
นักเรียนมีความกระตือรือร้น เนื่องจากเป็นการเป็น
การเรียนรู้ โดยใช้อุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายที่
ทันสมัย นักเรียนจึงสนใจมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
เป็นอย่างดี 

1.2  การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนและอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนว่ามีปัญหาหรือ
มีความเร็วพอที่จะทําให้เรียนบทเรียนออนไลน์ได้พอ
หรือไม่ 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

The Development of Online Tutorials on Graphic  
Creation with Gimp based on Inquiry Cycles (5Es) 

 
ปรางทิพย์ วงษาเนาว์1   

ลาวัณย์ ดุลยชาติ2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม  

Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน
ออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 4) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นและ  5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2/8 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  จํานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก หน่วยเลือกเป็นหมู่เรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ใบงานฝึกปฏิบัติ และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้เรียนสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่  ผู้เรียน และ ผู้ดูแลระบบ 2) 

ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  ̅ = 4.16, S.D. = 0.44) 3) 
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.67/ 81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
80/80 4) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.69 คิดเป็น

ร้อยละ 69 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 
4.75, S.D. = 0.48) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, งานกราฟฟิก, โปรแกรม Gimp, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop online tutorials on Graphic Creation 

with Gimp based on Inquiry Cycles (5Es), 2) to study the appropriate of online tutorials 3) to 
study the efficacy of online tutorials, 4) to study the effectiveness index of online tutorials and 5) 
to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. The samples subjects 
were 30 students mathayomsuksa 2/8 at Samdetpittayakom School, Samdet district, Kalasin 
province. They were selected by cluster random sampling. The research instruments were the 
online tutorial, the appropriate assessment form an achievement test, task evaluation from and 
questionnaire. The research statistics used were percentage, mean, standard deviation, E1/E2 and 
effectiveness index 

Result of the research were as follows 1) the development of online tutorials on Graphic 
Creation with Gimp based on Inquiry Cycles (5Es) has 2 components include student and 

administrator, 2) the appropriate of the online tutorials was in high level ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.44), 3) 
the efficacy of the online tutorials was in efficacy at 88.67/ 81.33 is according to a defined criteria 
80/80, 4) the effectiveness index of the online tutorials was in high learning 0.69 or 69%, and 5) 

the satisfaction of student for using of the online tutorial was in the highest level ( ̅ = 4.75, S.D. = 
0.48). 
 
Keyword: Online lessons, Graphic, Gimp, efficiency, effectiveness index, satisfaction. 
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บทน า 
ด้วยนโยบายขับ เคลื่ อนประเทศ 4.0 

จําเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน 
โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
ในวิชาที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่ง สสวท. ได้
ข านรั บน โยบายดั งกล่ า ว  เ นื่ อ งจ าก เล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรและข้อมูลจาก
การวิจัยพัฒนาท่ีทํามาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความพร้อม
ในการเสนอการใช้หลักสูตรดังกล่าว ควบคู่กันไปกับ
วิชาภูมิศาสตร์ที่ดําเนินการโดย สพฐ. เพื่อตอบรับกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้ได้ลดความซ้ําซ้อนของเนื้อหา เน้นการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา เพิ่มการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (พรพรรณ ไวทยางกูร, 
2560; ออนไลน์) 

จากที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนประจํา
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2561 
ที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจํารายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน พบว่า มีระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง บริเวณโรงเรียน และภายใน
ห้องเรียน รวมไปถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งาน อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว หากแต่ในการจัดการเรียนการสอน การ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้นครูผู้สอนยังขาดสื่อ
ที่หลากหลายและเทคนิคต่างๆในการจัดการเรียน
การสอน (ธวัลรัตน์ หลักคํา, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 
2562) 

การเรียนออนไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน หลายคน
ขวนขวายหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษช่วง
หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน หรือวันหยุด กล่าวได้ว่า
ทุกวันนี้ใครๆ ก็อยากหาความรู้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและ
ด้วยเหตุนี้จึงทําให้การเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมากในยุคอินเตอร์เน็ตการเรียนออนไลน์
เป็นการเรียนแบบไม่ได้จํากัดสถานที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหนเวลาเท่าไหร่บนโลกใบนี้การเรียนออนไลน์ทํา
ให้คุณสามารถเข้าถึงบทเรียนและความรู้ต่างๆ ได้
ง่ายและรวดเร็ว (ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย (2559: 41) 

โปรแกรม Gimp คือ GIMP ย่อมาจาก 
GNU Image Manipulation Program (จีเอ็นยู 
อิมเมจ มานิพูเลชัน โปรแกรม) เป็นโปรแกรมตกแต่ง
ภาพเช่นเดียว กับ Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆที่
ทํางานเกี่ยวกับด้านกราฟฟิก (ทักษิณา สุขพัทธ , 
2559: 32) 

กระบวนการ เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ได้สรุปไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
คว ามสนใจ  ( Engagement) เ ป็ นกา รนํ า เ ข้ า สู่
บทเรียนซึ่งอาจเกิดความสนใจ ความสงสัย จาก
เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจใคร่รู้  นําไปสู่ประเด็นที่จะศึกษาค้นคว้าให้
ชั ด เ จ น ยิ่ ง ขึ้ น  ขั้ น ที่  2 สํ า ร ว จ แ ล ะ ค้ น ห า
(Exploration) เป็นการทําความเข้าใจในประเด็นที่
ศึกษาวิธีการศึกษาอาจเป็นการตรวจสอบ การ
ทดลอง การปฏิบัติ การสืบค้นความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลอย่างพอเพียงในการที่จะใช้ในขั้นต่อไป ขั้น
ที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการ
นําข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล 
และนําเสนอในรูปของภาพวาด ตาราง แผนภูมิ การ
ค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นการสนับสนุนหรือโต้แย้ง
สมมติฐานก็ได้ผลที่ได้สามารถสร้างความรู้และช่วย
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้  ขั้ น ที่ 4 ข ย า ย ค ว า ม รู้
(Elaboration) เป็นการนําความรู้ ที่ สร้ างขึ้น ไป
เช่ือมโยงกับความรู้ เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้า
เพิ่ม เติมหรือนําข้อสรุ ปไปอธิบายสถานการณ์
เหตุการณ์ต่างๆ ทําให้เกิดความรู้ที่กว้างขึ้น ขั้น
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ที่ 5 ประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ (ชัยชนม์ หลักทอง, 
2559: 11) 

กราฟฟิก คือ ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อ
ความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย 
กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อ
ความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสาร 
ต้องการ การวาดเขียน (Graphikos) และการเขียน 
(Graphein) กราฟิก จึงหมายถึงศิลปะหรือศาสตร์
แ ข น ง ห นึ่ ง  ที่ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย โ ด ย ใ ช้
เส้น ภาพเขียน สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ซึ่งมีลักษณะ
เห็นได้ชัดเจน เข้าใจความหมายได้ทันที และถูกต้อง
ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ (รัตนา วงศ์ภูงา; ออนไลน์)  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน
ออนไลน ์เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ตามเกณฑ์ที่กําหนด  80/80 

4.  เพื่ อศึกษาดั ชนีประสิทธิ ผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp 
ตามกระบวนการเรียนรูแ้บบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es     

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วัชราภรณ์  เพ็งสุข (2559: 1) ได้ทําการศึกษา

วิจัย เรื่อง บทเรียนออนไลน์  การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์   วิชาคอมพิวเตอร์สํ าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี การ
วิจัยในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียน 
ออนไลน์วิชาคอมพิว เตอร์สํ าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ประชากรที่ใช้ใน การวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรี ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียน อนุบาล
สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดย ใช้
การสุ่มที่ได้มาจากการสุ่มสองขั้นตอน (Two-Stage 
Random Sampling) จํานวน 45 คน  เครื่องมือที่
ใช้ใน การวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยบทเรียน ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้
บทเรียนออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์  แบบทดสอบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ และแบบสํารวจ ความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชา 
คอมพิวเตอร์ 

ณัฐฐินันท์ กังแฮ, กุสุมา ใจสบาย, กรวรรณ 
สืบสม (2560: 1) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 
1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑ์ 
80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 4) 
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เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์กับนักเรียนที่
เรียนแบบปกติ และ 5) ศึกษา ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีธรรม 
ราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 81 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน กลุ่มควบคุม 39 คน 
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 1) บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 2) 
แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน ออนไลน์ 3) 
แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบ ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ 
มีประสิทธิภาพ 87.54/80.05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน  ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าเกณฑ  ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .054) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  

ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย (2559: 41) ได้ทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 1) เพื่อพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชาการออกแบบ
ตกแต่งภายใน 1 เรื่อง หลักการจัดวางเครื่องเรือน
ภายในบ้านพักอาศัย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัด
วางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัยและ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาการ
ออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่อง
เรือนภายในบ้านพักอาศัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 

ศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 และ 
3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบตกแต่ง โปรแกรม
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
จํานวน 2 ห้อง มีนักศึกษาจํานวน 34 คน คัดเลือก
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลาก จํานวน 1 ห้องเรียนจํานวน 
นักศึกษา 22 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยเนื้อหาวิชาการออกแบบ
ตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลัก การจัดวางเครื่องเรือน
ภายในบ้านพักอาศัยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลัง
เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการประเมิน
ประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า 
1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ52.20/61.52 2) กลุ่ม
ตัวอย่างมีดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
19.50 และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางสรุปได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มี
ค่าประสิทธิภาพ ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
สามารถช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทาง
พัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.50 ดังนั้น 
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต้องมี
ความหลากหลายในการนําเสนอและมีการสร้าง
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

สุรินทร์ เพชรไทย (2560: 74) ได้ทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้อี เลิร์นนิ่ ง 1) 
พัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้00 อีเลิร์นนิ่ง 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน
บทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนา 
เว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่ง และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์รายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่ง โดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จํานวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์
นนิ่งสร้างด้วยระบบการจัดการ เรียนรู้ผ่านเว็บ LMS 
ในการสร้างเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน 
เรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์โดย ใช้อีเลิร์นนิ่ง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์และค่าเฉลี่ย 

( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการ ทดสอบ
ค่าที (paired samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
บทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์โดยใช้  อีเลิร์นนิ่ ง มีประสิทธิภาพ 
80.75/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนบทเรียน ออนไลน์
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์
นนิ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 3) นักศึกษาโดยเฉลี่ยมีความพึง
พอใจต่อการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชากา ร
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่งอยู่ใน
ระดับดี 

ชั ย วั ฒ น์  ย ะ ปั ญ ญ า  ( 2558: 146)  ไ ด้
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ วิชา
หลักการภาพยนตร์และโทรทัศน 1) เพื่อพัฒนา
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องวิวัฒนาการ 
ของสื่อภาพยนตร์ วิชาการหลักการภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ 
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ 
วิชาหลักการภาพยนตร์และโทรทัศน์มีประสิทธิภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องวิวัฒนาการ
ของสื่อภาพยนตร์ วิชาหลักการภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือบทเรียน

ออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลป
ศาสตร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม ตัวอย่างรวม 20 
คน โดยคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ วิชา หลักการ
ภ า พ ย น ต ร์ แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น์  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
80.33/82.20 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่
พัฒนาขึ้น สามารถนํา ไปใช้งานในการเรียนการสอน
ได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ดําเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจําแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยกําหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จาก เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การออกแบบภาพโมเดล 3 มิติ  ด้วยโปรแกรม 
Google Sketch Up ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ
MIAPโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
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4.  ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation) 
นําบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบภาพโมเดล 
3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ย่อยที่ ไ ม่ ใ ช่กลุ่ มตั วอย่ า งจริ ง เป็นนัก เ รี ยน ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จํานวน 3 คน นําไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
โรงเรียนนามนพิทยาคม อําเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ จํานวน 23 คน และประเมินความพึงพอใจ 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาคํานวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้ อยละ ค่า
ประสิทธิภาพ  และค่ าประสิทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดทํารายงานการวิจัย5. ขั้นการ
ประเมินผล (Evaluation) นําผลที่ได้จากการทดลอง
ใช้ มาคํานวณทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ร้ อยละ  ค่ าประสิทธิภาพ และค่ า
ประสิทธิผล และสรุปผลการวิจัยพร้อมกับจัดทํา
รายงานการวิจัย 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1.  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงาน

กราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม 
Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es   

3.  แบบประเมินช้ินงานผู้เรียนของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม 
Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es   

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิก

ด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 12 ห้อง รวมจํานวน 
480 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/8 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตําบลสมเด็จ 
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 30 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยนําผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ , 
2558: 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
มีระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
มีระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
มีระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
มีระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
มีระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผู้วิจัย

ได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาใน
บทเรียน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ได้
บทเรียนออนไลน์ มีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ 
ส่วนผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่าบทเรียนออนไลน์ได้ออกแบบตาม
แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5Es และกระบวนการ ADDIE Model 
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1.หน้าผู้ดูแลระบบ               2. หน้าหลักบทเรียน 
 
 
 
 
 
 

3. หน้าคําช้ีแจง              4. หน้าแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 

  5. หน้าบทเรียน                   6. หน้ากิจกรรม 
 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน
ออนไลน์ เรื่องการสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม 
Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es  แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการปะเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างงาน
กราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5Es 

 

รายการ  ̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. การจัดวาง
รูปแบบของ
บทเรียนสอนผ่าน
เว็บ 

4.08 0.26 มาก 

รายการ  ̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

2. ความเหมาะสม
ของตัวอักษรที่ใช้ 

4.17 0.39 มาก 

3. การนําทางและ
การเช่ือมโยง 

4.33 0.52 มาก 

4. เครื่องมือสื่อสาร
บนเว็บ 

4.33 0.50 มาก 

5. แบบทดสอบ 4.17 0.52 มาก 
6. การออกแบบ
การเรยีนการสอน
ตามกระบวนการ
เรียนรู ้

4.07 0.40 มาก 

โดยรวม 4.16 0.44 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงาน
กราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.44) 
 
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ การสร้าง

งานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  

ผู้ วิ จั ยดํ า เนินการทดลองใ ช้บทเรี ยน
ออนไลน์ เรื่องการสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม 
Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้  5Es ที่พัฒนาขึ้น  กับเรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่2/12โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
จํานวน 30 คน โดยมีการทดสอบระหว่างเรียน และ
หลังการเรียนรู้ จากนั้นนําผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  

 
 ตารางที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการ

พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม 
Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
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การ
ทดสอบ 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

E1 30 10 266 8.86 88.67 
E2 30 10 244 8.13 81.33 

 

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม 
Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es มีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ E1/ E2 เท่ากับ 88.67/ 81.33 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) 
 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล การ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิก
ด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  

ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ที่พัฒนาขึ้น กับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/12โรงเรียนสมเด็จ
พิทยาคม จํานวน 30 คน โดยมีการทดสอบก่อน 
และหลังการเรียนรู้  จากนั้นนําผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล  แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดั ชนีประสิทธิ ผลของ

บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ การสร้างงานกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้
แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

ดัชนี
ประสทิธิ

ผล 

ร้อยละ 

30 10 120 244 0.69 69 
 

จากตารางที่ 3 ผลการดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es มีค่าเท่ากับ 0.69 

คิ ด เป็ นร้ อ ยละ  69หมายความว่ า  นั ก เ รี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ อยู่ในระดับความก้าวหน้าทางการเรียนสูง 
 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของ
บทเรียนออนไลน์  การสร้างงานกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ของนักเรียนที่มีต่อวิเคราะห์ความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ การสร้างงาน
กราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นนําผล
การสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม 
Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

 

รายการประเมิน  ̅ S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ความสอดคล้องของเนื้อหา 
ภาพและวีดีโอที่นําเสนอ 

4.77 0.43 มากที่สุด 

ความสอดคล้องระหว่าง
ปริมาณของภาพกับ
ปริมาณของเนื้อหา 

4.77 0.43 มากที่สุด 

ขนาดของภาพที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบ
บทเรียน 

4.80 0.41 มากที่สุด 

ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบ
บทเรียน 

4.73 0.45 มากที่สุด 

เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบ 4.60 0.67 มากที่สุด 
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รายการประเมิน  ̅ S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

บทเรียน 
รูปแบบของตัวอกัษรที่ใช้
การนําเสนอ 

4.60 0.73 มากที่สุด 

สีของตัวอักษรโดยรวม 4.80 0.41 มากที่สุด 
สีของพื้นหลังบทเรียน 
โดยรวม 

4.77 0.43 มากที่สุด 

สีของภาพและกราฟิก 
โดยรวม 

4.67 0.48 มากที่สุด 

ความชัดเจนของคําสั่ง 4.63 0.56 มากที่สุด 
ความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกบัเนื้อหา 

4.52 0.47 มากที่สุด 

การปฏิสัมพันธ์ภายใน
บทเรียน 

4.83 0.49 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด 4.75 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.75, S.D. = 0.48) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้  5Es ผู้ ศึ กษาได้ทํ าการศึกษาได้พัฒนา
บทเรียนออนไลน์เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้ได้บทเรียนออนไลน์ มี
ส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือ คือส่วนผู้ดูแลระบบ
และส่วนผู้เรียน ผู้ดูแลระบบได้แก่ 1) หน้าบทนํา 2) 
หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) ลบผู้เรียน 
และส่วนผู้เรียน ได้แก่ 1) หน้าบทนํา 2) สมัคร
สมาชิก 3) เข้าสู่ระบบ 4) คําช้ีแจงบทเรียน 5) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) 
หน้าบทเรียนได้แก่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้น
สํารวจและค้นหา (3) ขั้นสรุปและอภิปรายผล (4) 
ขั้นขยายความรู้ (5) ขั้นประเมิน 8) หน้าแบบทดสอบ
หลังเรียน 9) หน้าเว็บบอร์ด 10) หน้ารายงานผล 
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนออนไลน์ได้
ออกแบบตามแนวคิดกระบวนการ ADDIE Model 

และทฤษฎีการกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5Es สอดคล้องกับ นรากร ศิริกุล และ รศรงศ์ พัฒนา
อนุสรณ์ (2559: 56) ที่ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่ อง เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ ง ทํ า ใ ห้ ไ ด้ บ ท เ รี ย น ออน ไ ล น์  มี
ส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนคือ 1. ส่วนผู้ดูแลระบบ
และส่วนของผู้เรียน ได้แก่ 1) หน้าบทนํา 2) หน้าเข้า
สู่ระบบ 3) หน้ารายงานผล 4) หน้าเพิ่มผู้เรียน 5) ลบ
ผู้เรียน 6) แก้ไขผู้เรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด และ 2. 
ส่วนผู้เรียน ได้แก่ 1) หน้าบทนํา 2) เข้าสู่ระบบ 3 ) 
หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4) หน้าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 5) หน้าบทเรียน ได้แก่ (1) ขั้นสนใจปัญหา 
(2) ขั้นศึกษาข้อมูล (3) ขั้นพยายาม (4) ขั้นสําเร็จผล 
6) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด   9) 
หน้ารายงานผล  

2.  ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp 
ตามกระบวนการเรียนรูแ้บบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยการหาความ
เหมาะสมจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มี

ความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก (  ̅ =4.16, S.D. 
= 0.44) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียน
ออนไลน์มีการกําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์  ทํา
การออกแบบตามแนวกระบวนการเรียนรู้และผ่าน
การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถนําไปใช้ทดลองได้ ซึ้ง
สอดคล้องกับ กฤษณะชัย ไชยเทพ และ รศรงศ์ 
พัฒนาอนุสรณ์ (2559,บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่อง
บทเรียนออนไลน์เรื่อง การออกแบบกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ผลการวิจัย
พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( ̅= 4.40, S.D. = 0.51) 
3.  ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วย
โปรแกรม Gimp ตามกระบวนการเรียนรู้แบบการ

http://cms.dru.ac.th/jspui/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%2C+%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและนําคะแนนจากการ
ทํากิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนมาคํานวณค่าประสิทธิภาพโดยค่าตัว
เลขที่คํานวณได้จากสูตรแล้วแปลความหมายค่า
เทียบกับเกณฑ์โดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ 88.67/ 
81.33 เหตุที่ เป็นเช่นนี้เพราะบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินจากผู้ เ ช่ียวชาญและ
ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถนําไปทดลองใช้จึงส่งผลต่อ
การทํากิจกรรมและการเรียนรู้ของผู้ เรียนทําให้
คะแนนงานและคะแนนทดสอบอยู่ในระดับสูง ส่งผล
ต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์           
ยะปัญญา (2558: บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์  เรื่อง
วิ วัฒนาการของสื่ อภาพยนตร์  วิ ชาหลักการ
ภาพยนตร์และโทรทัศน ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 80.33/82.20 

4.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp 
ตามกระบวนการเรียนรูแ้บบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบทเรียน ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.69 หมายความว่า 
หลังการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แล้ว นักเรียนมี
อัตราความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 69 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนี
ประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.60 – 0.79 หมายถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ , 
2546,น.1-3) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียน
ออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นสื่อมีความหลากหลายทางด้าน
เนื้อหา อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ กิจกรรมการสอนและ
เกม ถูกออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนที่มีความสะดวก
ในการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลา มีลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเรียนเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาในการสอสามารถ
นํากลับมาเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความ
ต้องการสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กฤษณะชัย 

ไชย เทพ และ รศงค์  พัฒนาอนุสรณ์  (2559 : 
บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟฟิก
ด้วยโปรแกรม Adobe photoshop CS6 อยู่ใน
ระดับความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.78 
คิดเป็นร้อยละ78 

5.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงาน
กราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es จาก
ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีผู้ศึกษาที่
สร้างขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้าง
งานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Gimp ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.75, S.D. = 0.48) เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีการสร้าง
เป้าหมายที่ท้าทายให้ เกิดแรงจูงใจในการเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา ณ เชียงใหม่  
(2561 : บทคัดย่อ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ออนไลน์  เรื่ อง  การสร้างภาพเสมือนจริ งด้วย
โปรแกรมออรัสมา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.55 , S.D.=0.53) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการศึกษาไปใช้ 

1.1  บทเรียนออนไลน์ สามารถนําไปใช้
ในการสอนซ่อมเสริมสําหรับผู้เรียนท่ีมีปัญหาเรื่องผล
การเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพทางการเรียน
สูงขึ้น 

1.2  ผู้เรียนสามารถนําบทเรยีนออนไลน์ 
ไปเรียนรู้ด้วนตนเอง ตามศักยภาพของตนเองได้ทุก
สถานท่ีและทุกเวลา โดยผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการศึกษาบทเรียน 
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2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
2.1  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ควร

จะพัฒนาบทเรียน ในเนื้อหาสาระอื่นๆให้หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

2.2  ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยการเรียนอ่ืนๆ ของรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนครบตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนระบบปฎิบัตกิารแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ 

The Development of Android Application on the Data Type Conversion 
for Matthayomsuksa 1 based on Constructivisit Theory. 

 
เสาวลักษณ์ โพธ์ิหล้า1   

อัญญปารย์ ศิลปนลิมาลย์2  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เรื่อง การ

แปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) ศึกษาความเหมาะสมของแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น 3) 
ศึกษาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคช่ัน
ที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  
29 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แอพพลิเคช่ัน แบบประเมินความเหมาะสม 
แบบประเมินช้ินงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 11 องค์ประกอบ 2) ความเหมาะสมของแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.39) 3) ประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.69/83.79 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 4) ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น ต่อ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.76 คิดเป็นร้อยละ 76 และ5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันพัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.35, S.D. = 0.66) 
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคช่ัน, การแปลงชนิดข้อมูล, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ 
 

 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop of android application on the conversion 

of data types mathayomsuksa 1 base on constructivisit theory  2) to evaluate the appropriate of 
application 3) to evaluate the efficiency of the application 4) to study the effectiveness index of 
application and 5) to study the satisfaction of students who learned with the application. The 
samples subjects were 29 students mathayomsuksa 1/3 at Yangtaladwittayakran school, 
Yangtalad district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The 
research instruments were the application, an appropriate evaluation form, worksheet evaluation, 
an achievement test and a satisfaction questionnaire. The research statistics used were 
percentage, mean, standard deviation, efficiency and effectiveness index. 

The research findings showed that the 1) Android application on the conversion of data 
types mathayomsuksa 1 base on constructivisit theory had 11 components 2) The appropriation 

of an application was high level ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.39) 3) The efficiency of the application was 
80.69/83.79 in average based on the standard criteria (80/80) 4) The effectiveness index of 
application was high learning (0.76, 76%) and 5) The satisfaction of student for using of 

application was high level ( ̅ = 4.35, S.D. = 0.66). 
 
Keyword: application, Data Type Conversion, efficiency, effectiveness index, satisfaction 
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บทน า 
ในปัจจุบันนี้ ระบบการศึกษาก าลังมุ่ งสู่

การศึกษาท่ีอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสื่อกลาง อาทิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ 
สถานศึกษาต่างๆ ในประเทศทั้งในระดับโรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ต่างได้มีการน าการ
จัดการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ เข้ามาใช้กันอย่าง
กว้างขวาง (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติ
โกมล และเสกสรร แย้มพินิจ, 2546) การเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก และยังไม่มี
การน ามาใช้ประโยชน์มากนัก สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน์ เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ซึ่งการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ใน
รู ป แ บ บ นี้  จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว 
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้
ต่างๆ ได้ทั่วโลกที่มีอยู่อย่างมากมายบนเครือข่าย 
คอมพิ ว เ ตอร์  ( สั นติ  วิ จั ก ร ขณาลัญฉ์ , 2547) 
ตลอดจนสามารถขยายเวลาเรียนได้ทั้ง 24 ช่ัวโมง 
โดยไม่จ ากัดสถานที่เรียน และขอบเขตของเนื้อหา 
สามารถขยายการเรียนการสอนตามความต้องการ 
ของผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (ยืน ภู่วรวรรณ และ
สมชาย น าประเสริฐชัย, 2546) 

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ นางนิรัญดา ภูโอบ 
ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และตัวแทนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 คน โรงเรียนยาง
ตลาดวิทยาคาร และปัญหาที่พบในการจัดการเรียน
การสอน ผู้ เรียนในห้องเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันและการสอนนั้นเน้นอธิบายอ้างอิงจากใน
หนังสือท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจการ
เรียน อีกทั้งโรงเรียนได้ครูและนัก เรียนมีความ
ต้องการแอพพลิเคช่ัน เพราะเป็นสื่อที่น่าสนใจและ
ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

แอพพลิเคชันแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ
ได้แก่ แอพพลิเคชันระบบ เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานใน
ระบบเพื่อเป็นตัวรองรับแอพพลิเคชันอื่นๆที่มีไว้
ส า ห รั บ ใ ช้ ง า น อี ก ที่ ห นึ่ ง เ รี ย ก อี ก อ ย่ า ง ว่ า 
ระบบปฏิบัติการ ปัจจุบันมีอยู่หลายระบบด้วยกันที่
บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นเพื่อรองรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บ
เล็ตของบริษัตนเองโดยเฉพาะ เช่น ไอโอเอส ( iOS) 
ของบริษัทแอปเปิ้ล แอนดรอย (Android) ของ
บริษัทกูเกิ้ล เป็นต้น แอพพลิเคชันอีกประเภทหน
ได้แก่แอพพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการ ของ
ผู้ใช้ แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มและมีการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆหลักๆ ได้แก่ แอพพลิเคชันในกลุ่มเกม,
แอพพลิเคช่ันในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ ,และ
แอพพลิเคช่ันในกลุ่มมัลติมีเดีย (สุชาดา พลาชัย
ภิรมย์ศิล. 2554: 110-115) 

ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ผู้ศึกษาจึงได้น า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีล าดับ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนดังนี้   
1) ขั้นน า เข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียม ความพร้อม
ของนักเรียน ให้นักเรียนทราบจุดประสงค์ และ
เป้าหมายของการเรียนแต่ละครั้ง รวมทั้งได้การ 
ทบทวนความรู้ ประสบการณ์เดิมและทักษะที่จ า 
เป็นที่ นักเรียนเคยผ่านการเรียนรู้มาแล้ว วัลลภา 
อารีรัตน์ (2545) ที่กล่าวในหลักการสอนคณิตศาสตร์
ว่า ในการสอนเนื้อหาใหม่แต่ละครั้งครูต้องค านึงถึง
ความ พร้อมของผู้เรียน ทั้งความพร้อมด้านวุฒิภาวะ
และเนื้อหา 2) ขั้นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เป็น 
ขั้นด า เนินการที่จะท า ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และเกิด 
ทั ก ษะ ก า ร แ ก้ ปั ญห า ทา งคณิ ตศ า สต ร์  ต า ม
กระบวนการ แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของกรมวิชาการ 
ประกอบด้ วย  3 ขั้ นตอน ดั งนี้  (1) ขั้ น เ ผ ชิญ
สถานการณ์ปัญหาและ แก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
ราตรี โพธิ์เลิง (2551) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ 
ปัญหาตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถ 
สร้ า งค ว า ม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง  แ ละ พัฒน าทั กษะ
กระบวนการ แก้ปัญหาด้วย (2) ขั้นไตร่ตรองระดับ
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กลุ่ม สมศรี  คงวงษ์ (2542) ที่พบว่า นักเรียนที่
วารสารศึกษาศาสตร์  ฉบับวิ จั ยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - 
กันยายน 2555 15 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์และการสอน แบบร่วมมือ และ(3) ขั้น
เสนอ แนวทางแก้ปัญหาต่อทั้งช้ัน วัลลภา อารีรัตน์
(2532) ที่กล่าวว่า ครูไม่ควรจ ากัดวิธีคิดของนักเรียน 
ควรแนะวิธี คิดที่หลากหลาย 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่
นักเรียนอภิปรายร่วม กันเพื่อสรุปแนวคิด หลักการ
และ มโนมติของในเรื่องที่เรียน และมีครูคอยแนะน า 
เพิ่มเติม แนวคิด หลักการและมโนมติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อจะได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
ต่อไป เกื้อจิตต์ ฉิมทิม (2547) ที่กล่าวว่า การสรุป
บทเรียนเป็น หัวใจของของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง โดยมีครูถามน า ให้นักเรียนได้
อภิปรายจนได้ข้อสรุป แล้วจึงเขียนข้อสรุป 4) ขั้นฝึก
ทักษะและการน า ไปใช้เป็นขั้นที่ ผู้เรียนจะได้น า 
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ปัญหาใหม่ 
โดยการท า แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในแต่ละ
แผนการจัดการ เรี ยนรู้  ซึ่ ง เป็น สถานการณ์ที่
หลากหลาย สุลัดดา ลอยฟ้า (2536) ที่กล่าวใน การ
ฝึกทักษะนั้นควรเน้นวิธีการที่หลาก หลายในการคิด
ค านวณ เน้นวิธีที่หลากหลายในการฝึก 5) ขั้นวัดและ
ประเมินผล เป็นขั้นประเมิน ความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ ผู้เรียนทราบถึง
ความสามารถของตนเอง สามารถวินิจฉัย  และ
ข้อบกพร่องของตนเองได้ถูกต้อง และเกิดแรงจูงใจ 
ในการพัฒนาตนเอง  

จากความเป็นมาและความส าคัญจัดการ
เรียนการสอนต้องอาศัยในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เ พื่ อ พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น บ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนา
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนา
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
พัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.  แอพพลิเคชั่น 

1.1 แอพพลิ เคชัน เป็นโปรแกรมที่
ออกแบบมาช่วยให้สามารถท าสิ่งต่างๆ เช่น สร้าง
เอกสาร แก้ ไขรูปภาพ และฟังเพลงได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน 

1.2 ส่วนประกอบของแอพพลิเคชั่น 
1)  Activity คือ หน้าจอที่ติดต่อ

กับผู้ใช้ทั้งนี้ในแต่ละแอพพลิเคชันอาจจะมีมากกว่า 1 
หน้าจอ 

2)  Service คือ งานหรือบริการ
ต่างๆ ที่ท างานอยู่เบื้องหลัง เช่น ที่เปิดดนตรีอยู่
ขณะที่ ผู้ใช้งานท างานอื่นๆ หรือใช้แอพพลิเคชัน
อื่นๆ ไปด้วย 

3)  Broadcast and Intent 
Receiver คือ การตอบสนองซึ่งโดยปกติแล้ว 
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Broadcast Receiver จะเป็นการตอบสนองต่อการ
เกิดอีเวนต์ของระบบในวงกว้าง เช่น การประกาศ
เตือนว่า แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว เป็นต้น 

4)  Content Provider คือ ส่วน
ของการให้บริการข้อมูลส าหรับแต่ละแอพพลิเคชัน 

2. การแปลงชนิดข้อมูล 
2.1 ชนิดของข้อมูล คือ ช่ือที่ถูกก าหนด

ขึ้นเพื่อให้เก็บค่าในหน่วยความจ า ส าหรับน าไปใช้
งานในโปรแกรม ซึ่งอาจจะถูกใช้จากการรับข้อมูล
เก็บค่าคงที่ ข้อความ หรือผลลัพธ์การท างาน ในการ
ก าหนดช่ือ ตัวแปรต้องเป็นช่ือท่ีไม่ตรงกับค าสงวน 

2.2 ประโยชน์ของชนิดข้อมูล  
1)  ช่วยให้สามารถท าความเข้าใจ

ล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรมหรือระบบใดๆ
ได้อย่างรวดเร็ว 

2)  ช่วยแสดงล าดับขั้นตอนการ
ท างาน ท าให้สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นระบบ
ไม่สับสน นอกจากนี้ผังงานยังเป็นอิสระต่อภาษาที่ใช้ใน
การ เขียนโปรแกรม กล่าวคือจากผังงานเดียวกัน
สามารถน าไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดก็ได้ 

2.3 ประเภทของชนิดข้อมูล 
1)  Number ข้อมูลที่เป็นตัวเลข

ตัวเลข ซึ่งจะแบ่งออกเป็น Integer Float และ 
Complex 

2)  Boolean เป็นข้อมูลที่ประกอบ
ไปด้วย 2 ค่า คือ True และ False 

3)  String เป็นข้อมูลตัวอักขระ
หลายตัวที่เรียงต่อกันอยู่ และจะอยู่ในเครื่องหมาย 
double quote หรือ single quote 

4)  List เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบการ
เก็บข้อมูลเป็นชุดที่เรียงต่อกันข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ใน
เครื่องหมาย [ ] สามารถได้หลายค่าในตัวแปร
เดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันหรือต่างกัน 

5)  Tuple เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบ
การเก็บข้อมูลเหมือนกับ List ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะอยู่
ในเครื่องหมาย () แต่จะแตกต่างจาก List คือไม่เรา
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Tuple ได้ 

6)  Set เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บเป็นชุด
ข้อมู ลที่ ไ ม่ ซ้ ากัน  โดยข้อมู ลทั้ งหมดจะอยู่ ใ น
เครื่องหมาย {} 

7)  Dictionary เป็ นข้ อมู ลที่ ถู ก
เก็บไว้เป็นรายการโดยแต่ละรายการจะมีคู่ของค่า 
key และ value ซึ่งในแต่ละรายการข้อมูล key 
จะต้องไม่ซ้ ากัน  ข้อมูลแบบ dictionary จะใน
เครื่องหมาย {} 

3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
3.1 การออกแบบโครงสร้างบทเรยีน  

เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้น
ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาด้วยสถานการณ์
ปัญหา (problem) และมีภารกิจให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปแก้ปัญหามีธนาคารความรู้ (Data Bank) 
ที่เอื้อใหผู้้เรียนได้สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและฐานการ
ช่วยเหลือ (Scaffolding) ที่จะเป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนเจอสภาพปัญหาที่ซับซ้อนมีการ
โค้ช (Coaching) ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ผู้ เรียนต้องการค าแนะน าและมีการร่วมมือกัน
แก้ปัญหา (Collaboration) 

3.2 การล าดับการเรียนการสอน การ
จัดล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของซอฟต์แวร์ทางการศึกษา 
การออกแบบในขั้นนี้ผู้ออกแบบจะต้องยึดกลยุทธ์
ด้านการเรียนการสอนไว้ เป็นหลัก อาจจะเป็น
ขั้นตอนแบบ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หรือ
ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ ก็ได้ 

4. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์  (2553 : 

บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนามัลติมีเดีย
บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แนวคิด
ในการพัฒนาตน ผลการวิจัย พบว่า มัลติมีเดียบน
เครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องแนวคิดใน
การพัฒนาตน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 
1 สถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 2 ธนาคารความรู้ ขั้นที่ 3 
ฐานการช่วยเหลือ ขั้นที่ 4 การโค้ช และขั้นที่ 5 การ
ร่วมมือกันแก้ปัญหา และผู้เช่ียวชาญประเมินว่า มี
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คุณภาพอยู่ ในระดับเหมาะสมมาก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้
ด้วยมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
มัลติมี เดี ยหลั ง เรียนสู งกว่ าก่อนเรียนอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ธนวัฒน์ พันธ์ชัย และ นคินทร พัฒนชัย 
(2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ผลของวิจัย
พบว่ า  บทเ รี ยนมั ลติ มี เ ดี ย  ที่ พัฒนาขึ้ นมี  15 
องค์ประกอบ คุณภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก        

( ̅ =4.31, S.D. =0.51) และผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนมัลติมี เดียโดยรวมอยู่ ในระดับมาก           

( ̅ =4.44, S.D.=0.64) 
พงศธัช จันทร์ขอนแก่น และ สวียา         

สุรมณี (2560: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
อินเตอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ 
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เ รื่ อ ง  กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บการ ใ ช้
อินเตอร์เน็ต ส าหรับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่า
เท่ากับ 0.73 

ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล (2559: 
บทคั ด ย่ อ )  ไ ด้ ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า รพัฒน า
แอพพลิเคช่ันชุดการเรียนรู้ภาษาส าหรับเด็กบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผลการศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเพื่อ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันชุดการเรียนรู้ส าหรับเด็กบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่

ในระดับมาก ( ̅ = 4.39, S.D = 0.08) ส่วน
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคอยู่ในระดับ

มาก ( ̅  = 4.08, S.D = 0.25), ( ̅  = 4.00, S.D = 
0.21) ตามล าดับ 

รุ้งนภาพร ภูชาดา และสวียา สุรมณี 
(2558 : 132 )  ได้ ศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ ง  การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บแล็ต เรื่อง 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของ
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บแล็ตที่พัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.68) 
ปิยะธิดา โสมศรี  และสวียา สุรมณี 

(2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษา 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/85.33 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

อมรรัตน์  ศรีแก้ว และสวียา สุ รมณี 
(2559: 54-61) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง การพัฒนา
แอฟพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบ
สารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
แท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ 0.64 ซึ่งมีอัตราความก้าวหน้า
ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

อภิชาติ ค าปลิว ชนินทร เฉลิมสุข และ
เกรียงศักดิ์ เช่ือมสมบัติ (2559: บทคัดย่อ) ได้ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคช่ันแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 
ความเป็นจริงเสมือน ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 4.43, S.D. =0.52) เช่นกัน 
พีระพล พลนาคู และอัญญปารย์ ศิลปะ

นิลมาลย์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง หลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผล
การศึกษาพบว่า ความเหมาะสมของแอพพลิเคช่ัน
เพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ 
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ในระดับมาก ( ̅ = 4.49, S.D. = 0.56) 3) ดัชนี
ประสิทธิผลของแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง หลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ ในระดับสูงมีค่า
เท่ากับ 0.78 หรือ ร้อยละ 78  4) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอน ดรอยด์ เรื่อง หลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

( ̅  = 4.61, S.D. = 0.39) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จาก เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
แอพพลิเคช่ัน ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การเรียนรู้
ต่างๆในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของแอพพลิ เค ชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4.  ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation) 
น าแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเป็น
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จ านวน 3 คน 

น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 29 คน 
และประเมินความพึงพอใจ 

5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิทธิ ภาพ และค่ าประสิทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมแอพพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลง
ชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

3.  แบบประเมินช้ินงานของนักเรียนที่มีต่อ
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 8 ห้อง ท้ังหมด 332 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 29 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม โดยวิธีการจับฉลาก หน่วยเลือกเป็น
ห้องเรียน 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-
test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
(อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558: 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมที่สดุ 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคช่ัน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ มีคุณสมบัติ ครอบคลุมด้านมัลติมีเดีย 
ได้แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง มีการ
โต้ตอบกับผู้เรียนตลอดบทเรียน 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมลู ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต ์

จากภาพที่ 1 แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ัน
มั ธยมศึกษาปีที่  1 โดยทฤษฎีคอนสตรัคติ วิ สต์ 
ประกอบด้วย 1) หน้าแรกของแอพพลิเคช่ัน 2) หน้า
สถานการณ์ปัญหา 3) หน้าภารกิจ 4) หน้าธนาคาร
ความรู้ 5) หน้าฐานการช่วยเหลือ 6) หน้าการโค้ช 7) 
หน้าการร่วมมือกันแก้ปัญหา 

 
2. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 

แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน แสดงตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการปะเมินความเหมาะสมของ

แอพพลิเคชั่น 
 

รายการ  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการ
ด าเนินเรื่อง  4.10 0.43 มาก 
2. ภาพ ภาษา เสียง 
และวีดโีอ 3.86 0.36 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.13 0.35 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.04 0.34 มาก 
5. การจัดการ
แอพพลิเคชั่น 4.15 0.36 มาก 

รวมทั้งหมด 4.06 0.39 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการการประเมินความ
เหมาะสมของแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสม
ของแอพพลิเคช่ัน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก (  ̅ = 4.06, S.D. = 0.39) 
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3. ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ภ าพ  ขอ ง
แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แอพพลิเคช่ันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ ที่พัฒนาขึ้น กับเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ านวน 29 คน โดยมีการ
ทดสอบระหว่างเรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผล
การเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
แอพพลิเคชั่น 

 

ประสิทธภิาพ
ของวิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระหว่าง
เรียน (E1) 

2
9 

1
0 

234 8.06 80.6
9 

หลังเรียน 
(E2) 

2
9 

1
0 

243 8.37 83.7
9 

 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ของแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 80/83 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) 

 
4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ

แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แอพพลิเคช่ัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที 1/3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ านวน 29 คน 

โดยมีการทดสอบก่อน และหลังการเรียนรู้ จากนั้น
น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
เทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แอพพลิเคชั่น 

 

จ านวน 
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
แบบ 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

คะแนน
แบบ 

ทดสอบ
หลังเรียน 

ดัชนีประ
สิทธิ 
ผล 

ร้อย 
ละ 

29 10 91 234 0.76 76 
 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า แอพพลิเคช่ัน 
ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง          
ร้อยละ 76.00 

 
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของ

แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามความ
พึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อแอพพลเิคชั่น 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. บทเรียนมีความ
น่าสนใจ และดึงดูดใจ 

4.52 0.51 มาก
ที่สุด 

2. การแบ่งหัวข้อของ
เนื้อหาชัดเจนไม่
สับสน 

4.62 0.56 มาก
ที่สุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
3. การน าเสนอ
เนื้อหาง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ 

4.62 0.49 มาก
ที่สุด 

4. ปริมาณของ
เนื้อหาก าลังดี ไม่
มาก ไม่น้อยเกินไป 

4.59 0.50 มาก
ที่สุด 

5. ส่วนน าเข้าบทเรียน 
มีความน่าสนใจ 

3.83 0.60 มาก 

6. สีสันของบทเรียน 
และความสวยงาม
บนหน้าจอ 

4.24 0.64 มาก 

7. ตัวอักษรชัดเจน
อ่านได้ง่าย 

4.62 0.49 มาก
ที่สุด 

8. ภาพประกอบมี
ความสวยงามคมชัด 

4.21 0.68 มาก 

9. ปุ่มต่าง ๆ มีการ
จัดวางเหมาะสม ใช้
งานได้ง่าย 

4.72 0.53 มาก
ที่สุด 

10. การใช้งาน
บทเรียน ง่าย และ
สะดวก ไม่มีข้อติดขัด 

4.48 0.74 มาก 

11. ได้ทบทวน
ความรู้ท าให้เข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น 

3.97 0.63 มาก 

12. เสียงประกอบ
เหมาะสม 

4.17 0.54 มาก 

13. แบบทดสอบใช้ง่าย 3.79 0.77 มาก 
14. ระยะเวลาใน
การศึกษาบทเรียน 

4.59 0.50 มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 4.35 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า 
นัก เรี ยนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิ เค ช่ันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.35, 
SD.=0.66 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผ ล ก า ร พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น บ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ผลการศึกษาได้ท าการศึกษาเนื้อหาใน
แอพพลิเคช่ัน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แอพพลิเคช่ันที่มี 1) หน้าแรกของแอพพลิเคช่ัน 2) 
หน้าแนะน าบทเรียน 3) หน้าลงช่ือเข้าสู่บทเรียน 4) 
หน้าเมนู 5) หน้าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 6) หน้า
แนะน าทฤษฎี 7) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน  8) 
หน้าบทเรียน 8.1) หน้าสถานการณ์ปัญหา   8.2) 
หน้าภารกิจ 8.3) หน้าธนาคารความรู้ 8.4) หน้าฐาน
การช่วยเหลือ 8.5) หน้าการโค้ช 8.6) หน้าหน้าการ
ร่วมมือกันแก้ปัญหา 9) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 
10) หน้าอ้างอิง และ 11) หน้าผู้จัดท า เหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะ ผู้ศึกษาออกแบบสื่อตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เช่นเดียวกับผู้วิจัย สอดคล้องกับ          
อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ (2553: 137) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนามัลติมีเดียบนเครือข่าย ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง แนวคิดในการพัฒนาตน มี 21 
องค์ประกอบ คือ 1) เว็บไซต์ เข้าสู่มัลติมีเดียบน
เครือข่าย 2) หน้าแรกลงทะเบียนเรียนในระบบ 3) 
หน้าลงทะเบียนเรียนในระบบ 4) หน้าเข้าสู่ระบบ 5) 
หน้ า เ ข้ า สู่ บท เ รี ยน 6 )  หน้ า  Introduction 7 ) 
แบบทดสอบก่อนเรียน 8) เมนูของบทเรียน  9) 
ค าแนะน าในการเรียน 10) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
11) หน้าสถานการณ์ปัญหา 12)  หน้าภารกิจ        
13) หน้าส่งภารกิจ 14) หน้าธนาคารความรู้ 15) 
ฐานการช่วยเหลือ 16) ห้องบันเทิง 17) การเรียนรู้
ร่วมมือ 18) แบบทดสอบหลังเรียน 19) การรายงาน
ผลการเรียน 20) ตัวอย่างหน้าค าแนะน า และ21) 
การออกจากระบบ 

2.  ผลการศึกษาการประเมินความเหมาะสม
แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ที่ผู้ศึกษา
พัฒนาขึ้น โดยการหาความเหมาะสมจากการ
ประเมิน โดยผู้เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน มีความคิดเห็น
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โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  ̅ = 
4.06, S.D. = 0.39) เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้ศึกษา
ได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
เนื้อหา วัตถุประสงค์ ท าการออกแบบ โดยเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 
และด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอน จึงส่งต่อความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสม
ของสื่อในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ้งนภาพร 
ภูชาดาและสวียา สุรมณี (2558: 132) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บ
แล็ต เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพของแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บ

แล็ตที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.41, 
S.D. = 0.68) 

3.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพแอพพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และน าคะแนนจากการท า
กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียน มาค านวณค่าประสิทธิภาพ โดยค่าตัว
เลขที่ค านวณได้จากสูตร แล้วแปลความหมายค่า
เ ที ยบ กั บ เ กณฑ์  โ ด ย ร วม เ ป็ น ไ ปต าม เ กณ ฑ์ 
80.69/83.79 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ แอพพลิเคช่ันที่
พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมให้อยู่
ในระดับมาก จึงส่งผลต่อการท ากิจกรรม และการ
เรียนรู้ของนักเรียน ท าให้คะแนนระหว่างเรียนและ
คะแนนทดสอบอยู่ ในระดับสูง จึงส่งผลต่อการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะธิดา โสมศรี และสวียา สุรมณี 
(2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับช้ัน

มัธยมศึกษา 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/85.33 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.  จากผลการศึกษาประสิทธิผลของส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยน าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคช่ัน มีค่าเท่ากับ 0.76 
ห รื อ ร้ อ ยละ  76  ห มายค วามว่ า  นั ก เ รี ย น มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากแอพพลิเคช่ันอยู่
ในระดับสูง  เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ สื่อของผู้ศึกษามี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงท าให้ส่งผล
ต่อ ดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน
ของผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ศรี
แก้ว และสวียา สุรมณี (2559: 54-61) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง เรื่อง การพัฒนาแอฟพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ 0.64 
ซึ่งมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง
เช่นกัน 

5.  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.35, 
S.D. =0.66) เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ เด็กชอบใน
แอพพลิเคชั่นของผู้วิจัย เพราะมีทั้ง ข้อความ รูปภาพ
วีดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหว เด็กสามารถใช้ได้ด้วย
ตัวเอง และเมื่อมีการทดสอบหรือมีการท ากิจกรรม 
เด็กมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาในกลุ่มเฟสบุ๊ค จึงท าให้
เด็กมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิชาติ ค าปลิว ชนินทร เฉลิมสุข และ
เกรียงศักดิ์  เ ช่ือมสมบัติ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ 
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ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคช่ันแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 
ความเป็นจริงเสมือน ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 4.43, S.D. =0.52) เช่นกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
จ า ก ก า ร พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น บ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิด
ข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีข้อเสนอแนะในการน าผล
การศึกษาไปใช้ ดังนี้ 

1.  การน าแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ไปใช้นั้น ครูผู้สอนควรพิจารณาความ
เหมาะสม ความสอดคล้องของกิจกรรมเนื้อหา 
ความคิดรวบยอดของกิจกรรมและมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตร ภายในโรงเรียนของท่านเสียก่อน 
เนื่องจากแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
หลักสูตรของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และลักษณะของนักเรียนที่ผู้
ศึกษาได้น าไปทดลอง 

2.  การใช้แอพพลิเคช่ัน นักเรียนควรศึกษา
วิธีการใช้ตามค าช้ีแจงการใช้งานบทเรียนให้เข้าใจ
ก่อนใช้บทเรียน 

3.  การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ควรออกแบบให้
ง่ายต่อการควบคุมบทเรียน จะช่วยให้การเรียนการ
สอนเกิดความน่าสนใจ และส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้ดี 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
เร่ือง ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The Development of an e-Learning based on Constructivist Theory  
on Technological System for Matthayomsuksa 1 

     
เอมิกา มูลประเสริฐ1   

นคินทร พัฒนชัย2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ

ทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
อีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียน          
อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิง แบบประเมินช้ินงาน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี  
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก            

( = 4.37, S.D. = 0.55) 3) ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.71/83.48 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 4) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น ต่อความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้สูงมาก 0.75 คิดเป็นร้อยละ 75 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.52) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนอีเลิร์นนิง, ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต,์ ระบบทางเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
                                               . 
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 อาจารย์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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Abstract 
The purpose of this study was to 1) to develop e-learning lessons in accordance with 

constructivist theory of technological systems for matthayomsuksa1, 2) to evaluate the 
appropriation of e-learning lessons in accordance with the constructivist theory of technological 
systems for mathayomsuksa 1, 3) to study the efficiency of e-learning lessons according to the 
constructivist theory of technological systems for matthayomsuksa1, 4) to study the effectiveness 
index of learners with e-learning lessons according to the constructivist theory of technological 
systems for mathayomsuksa 1 and 5) to study the students' satisfaction with the e - learning 
lesson according to the constructivist theory of technological system for matthayomsuksa 1. The 
sample subjects were 23 students in mathayomsuksa 1/1 at Namonpittayakom school, Namon 
district, Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The instruments used 
in this study were an e-learning, the appropriate assessment form of an e-learning, worksheet 
assessment form, an achievement test and a questionnaire on satisfaction towards of an e-
learning. The statistics used in data analysis were means, standard deviation, percentage, 
efficiency and effectiveness index. 

The results showed that 1) an e-learning based on constructivist theory on technological 
system for matthayomsuksa 1 had 2 major components : administrator and student, 2) the 
appropriate of an e-learning based on constructivist theory on technological system for 
matthayomsuksa 1 was at high level ( = 4.37, S.D. = 0.55), 3) the efficiency of an e-learning based 
on constructivist theory on technological system for matthayomsuksa 1 was 81.71/83.48 high 
base on efficiency criteria 80/80, 4) the effectiveness index of the students learning with e-
learning based on constructivist theory on technological system for matthayomsuksa 1 was 0.75 
or 75% and 5) the students were satisfied with teaching and learning with an e-Learning based on 
constructivist theory on technological system for matthayomsuksa 1 was at the highest level             

(  = 4.66, S.D. = 0.52). 
 

Keyword : e-Learning, constructivist theory, technological system
  



 

Page 246  

บทน า 
ในปัจจุบัน บทเรียนอี เลิร์นนิงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนเพราะ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการน าเสนอบทเรียนจากต าราเอกสารให้มาอยู่
ในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ 
โดยเป็นการน าเอาสื่อประสม ตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และเสียง รวมถึงการมี
ปฏิ สั มพั นธ์  นั กศึ กษาที่ เ รี ยนด้ วยกันทั้ งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม ผนวกเข้ากับเนื้อหาของ
บทเรียน รวมถึงให้เข้ากับระบบเครือข่าย  ซึ่งถือเป็น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนทาง
ช่วยให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ส่งผล
ให้การจัดการเรียนโดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้
เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 คือ การ
สร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปิยภัทร 
โกษาพันธ,ุ 2557, หน้า 62)  

โรงเรียนนามนพิทยาคม อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนในระดับอ าเภอ เปิด
สอนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากการศึกษาบริบท
ของโรงเรียน พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ระบบ
เทคโนโลยี  (เทวัญ ภูพานทอง,  
สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  ครูผู้สอนรายวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี พบว่า เนื้อหาเรื่อง 
ระบบเทคโนโลยี ยังมีนักเรียนบางส่วนเรียนเรียนไม่
เข้าใจ มีเวลาเรียนไม่เพียงพอท าให้ไม่เกิดความรู้
ความเข้าใจ จึงมีความต้องการสื่อการเรียนการสอนที่
สามารถทบทวนเนื้ อหาและฝึกปฏิบัติต ามได้
นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่น บทเรียนอีเลิร์นนิง 

บทเรียนอีเลิร์นนิง เป็นการใช้เทคโนโลยีที่
มีอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet) เป็น
สื่อกลางในการส่งผ่านเครือข่าย และสร้างการศึกษา
ที่มีปฎิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้
เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เนื้อหาของบทเรียนซึ่ งประกอบด้วย ข้อความ 
รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกส่งไป
ยังผู้เรียนเช่ือมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคนสามารถประเมิน 
ติดตามพฤติกรรมผู้ เรียนได้ เสมือนการเรียนใน
ห้องเรียนจริง โดยในการออกแบบได้น าทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดประกอบกับการ
น าความสามารถและลักษณะของการเช่ือมโยงหลาย
มิติ ซึ่งสามารถน ามาออกแบบเป็นสถานการณ์จ าลอง
ที่เหมือนจริงและดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เปน็
อย่างดี โดยมีหลักการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด
ตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดที่เป็นปัญหา ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน หรือ มีการอภิปราย การต่อรองทางสังคม
และมีผลย้อนกลับทางความคิดที่หลากหลายและ
องค์ประกอบที่ส าคัญคือสถานการณ์ปัญหา แหล่ง
เรียนรู้ ฐานความช่วยคิด การโค้ชและการร่วมมือกัน
แ ก้ ปั ญ ห า   แ ล ะ ใ ช้  โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Dreamweaver CS6   เป็นการสร้างสื่อการเรียน
การสอนการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีคุณสมบัติในการ
ออกแบบและสร้างเว็บเพจ ซึ่งมีเครื่องมือส าหรับการ
วางข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม พร้อม
ทั้ง ๆ มัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อแสดงให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์
ใ ช้ ง า น ไ ด้ ง่ า ย โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง รู้ จั ก ภ า ษ า  HTML, 
JavaScript, CSS หรือภาษาสคริปต์อื่น ๆ แล้วน ามา
แสดงผลทางบราวเซอร์ก็จะเห็นเป็นลักษณะที่ได้จัด
วางไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะส าหรับการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบัน 

จากความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงพัฒนาบทเรียนอี
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เลิร์นนิง เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ตามแนวทฤษฎี
ค อ น ส ต รั ค ติ วิ ส ต์  ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Dreamweaver CS6 และใช้ภาษา php และจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย my sql เพื่อน ามาใช้เป็นสื่อการสอน
ท าให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ได้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน             
อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนอี
เลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์  เ รื่ อ ง  ระบบทาง เทคโนโลยี  ส าหรับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
     

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทิฆัมพร สิงห์ชัยภูมิ และสุมาลี ชัยเจริญ 

(2559, หน้า 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
สารรอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโดยน าแนวคิดและ
หลักการที่ส าคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผสาน

ร่ ว มกั บก าร จั ดก า ร เ รี ย นรู้ บน เ ค รื อ ข่ า ยซึ่ ง มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา
และภารกิจการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (2) 
แหล่งเรียนรู้ (3) ฐานการช่วยคิด (4) การโค้ช (5) 
การร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

มาริตา ชานันโท และอัญญปารย์ ศิลปนิล
มาลย์ (2561, หน้า 22) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ เรื่องการออกแบบ
อุ ป ก ร ณ์ ต ก แ ต่ ง บ้ า น ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  google 
sketchUp ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความ
เหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน
จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = 4.27 , S.D. = 0.91) 
 อรุณ ตั้งมโนกุล (2558, หน้า 100) ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash CS3 วิชา 
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผล
วิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ มี
ประสิทธิภาพ E1=82.38 และ E2=81.11เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

อนุชิต สอนสีดา (2558, หน้า 53) ได้ศึกษา
เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยีวิชา
คอมพิวเตอร์ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลวิจัย
พบว่าผู้เรียนมีดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น มี
ค่าเท่ากับ 0.64 หรือ  ร้อยละ 64 ซึ่งหมายถึงผู้เรียน
มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง 

ธนพงษ์ ไชยลาโภ เอกลักษณ์ โภคทรัพย์
ไพบูลย์ และปริญญ์ โสภา (2559 , หน้า 134) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง : 
การออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์  และ
มัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจต่อบทเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅  
=4.57 , S.D. = 0.54) 

วรัญญา รุ่งเรือง, เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ 
และ กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ (2562) ได้ท าการวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่นทาง
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ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง 
เรื่องลักษณะเด่นทางดนตรี ในวัฒนธรรมตะวันตก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง
ลักษณะเด่นทางดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่ม
ส า ระการ เ รี ย น รู้ ศิ ล ปะ  ส า ห รั บนั ก เ รี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อบทเรียน อีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่น
ทางดนตรี ในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 80 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัย คือ บทเรียน     
อีเลิร์นนิง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียน อีเลิร์
นนิง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที 
(t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน
อีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/84.83 2) 
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง

อยูใ่นระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.66, S.D. = 0.48) 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
1.  ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนามนพิทยาคม ต าบลหลักเหลี่ยม อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 3 ห้อง จ านวน 76 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม ต าบลหลักเหลี่ยม 

อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 23 คน 
คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก 
2.  เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1  บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 

2.2  แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.3  แบบประ เมิ น ช้ิน งานจากการท า
กิจกรรมในบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เรื่ อง ระบบทางเทคโนโลยี  ส าหรับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.5  แบบสอบถามความพึ งพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบ ADDIE 
MODEL  

ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
 

1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการ
โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรยีนอี
เลิร์นนิง จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนอีเลิร์นนิง ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การเรียนรู้
ต่ างๆ ในบทเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
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สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามด้วย 
Google Form โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4.  ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation) 
น าบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์  เ รื่ อ ง  ระบบทาง เทคโนโลยี  ส าหรับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริงเป็นนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 
จ านวน 3 คน น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนนามนพิทยา
คม อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 23 คน 
และประเมินความพึงพอใจ 

5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิ ทธิภาพ และค่ าประสิ ทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่  ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลโดย
น าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  

4.1  วิ เคราะห์ผลการประ เมิ นความ
เหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

ผู้ศึกษาน าคะแนนจากแบบประเมิน
ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็ม
ศึกษา ที่ได้จากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิล
มาลย์, 2558, หน้า 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 
หมายความว่า มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 
หมายความว่า มาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 
หมายความว่า ปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 
หมายความว่า น้อย  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 
หมายความว่า น้อยที่สุด 

4.2  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน          
อีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง รหัสจ าลอง
และการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ วิสิโอ 2016   

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมินผล
งานที่ได้จากนักเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้
สถิติค่าร้อยละเทียบกับเกณฑ์ผลลัพธ์ได้จากทดสอบ
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 
7-20) 

หากต่ าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ให้
ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการ สอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  

หากค่าที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 
ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ า
จนกว่าจะถึงเกณฑ์  

หากสู งกว่ า เกณฑ์ ไม่ เ กิ น  +2.5 ก็
ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  

หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 ให้
ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่น ตั้งไว้ 80/80 ก็ให้ 
ป รั บ ขึ้ น เ ป็ น  85/85 ห รื อ  90/90 ต า ม ค่ า
ประสิทธิภาพที่ทดสอบประสิทธิภาพได้ 

4.3  วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง 
รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

ผู้วิจัยน าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลโดย
การแปลความหมายใช้เกณฑ์ดังนี้ (เผชิญ กิระการ , 
2546, หน้า 1-3) 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.80 – 1.00 
หมายความว่า ก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก 

 ค่าตัวเลขตั้งแต ่0.60 – 0.79 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรูสู้ง 

 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.50 – 0.59 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ปานกลาง 
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 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.30 – 0.49 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้น้อย 

 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.01 – 0.29 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้น้อยมาก 

 ค่าตัวเลขตั้งแต่    -1 – 0.00 
หมายความว่า ไม่มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ 

4.4  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา 
เ ร่ือง รหัสจ าลองและการสร้างผังงาน ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ วิสิโอ 2016 

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง           มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ 
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 
2558, หน้า 105) 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด      
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจมาก       
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง       
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจน้อย        
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 

ผลการวิจัย 

         การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เ ร่ือง ระบบทาง
เทคโนโลยี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา

เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้บทเรียนที่มีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน
ผู้ดูแลระบบและ  ส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงที่สร้างขึ้นมีขั้นตอน
ในการจัดการเรียนรู้  คือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) 
แหล่งเรียนรู้ 3) ฐานการช่วยคิด 4) การโค้ช  5) การ
ร่วมมือกันแก้ปัญหา 
 

 
 ภาพที ่1 หน้าผู้ดูแลระบบ     ภาพที่ 2 หน้าหลกับทเรียน 
 

 
   ภาพที ่3 หน้าจุดประสงค์          ภาพที่ 4 หนา้
แบบทดสอบ 

 
    ภาพที่ 5 หนา้บทเรียน       ภาพที่ 6 หน้าส่งภารกจิ 
 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน            
อีเลิร์นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี  ส าหรับ ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1  โดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ เ ช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรียน 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.37, 

S.D. = 0.55) แสดงตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการปะ เมินความ เหมาะสมของ
บทเรียนอีเลิร์นนิง 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการด าเนิน
เร่ือง 

4.30 0.53 มาก 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.29 0.56 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.47 0.52 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.33 0.55 มาก 
5. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์
นนิงตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เร่ือง ระบบ
ทางเทคโนโลยี ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

4.50 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 4.37 0.55 มาก 
 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน            
อีเลิร์นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์
นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้น 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนามน
พิทยาคม จ านวน 23 คน โดยมีการทดสอบระหว่าง
เรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผลพบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
บ ท เ รี ย น ต า ม เ ก ณ ฑ์  E1 /  E2  มี ค่ า เ ท่ า กั บ 
81.74/83.48 ซึ่ งมีค่ าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ (80/80) แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน      

อีเลิร์นนิง 
ประสิทธ ิ
ภาพของ
วิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ระหว่าง
เรียน (E1) 

23 10 188 8.17 81.74 

หลังเรียน 
(E2) 

23 10 192 8.34 83.48 

 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองบทเรียนอีเลิร์
นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนามน
พิทยาคม จ านวน 23 คน โดยมีการทดสอบก่อน 
และหลังการเรียนรู้  จากนั้นน าผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผลพบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิง ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก ร้อยละ 75.00 
แสดงดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนอีเลิร์นนิง 
จ านวน 
ผู้เรียน 

คะแ
นน
เต็ม 

คะแนน
แบบทด 
สอบก่อน

เรียน 

คะแนน
แบบ 

ทดสอบ
หลังเรียน 

ดัชนี
ประ 

สิทธิผล 

ร้อย
ละ 

30 10 76 192 0.75 75 

 
5. ผลการศึ กษาความพึงพอใจ ของ

บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.66, SD.) = 0.52 
 ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง 
รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1.บทเรียนมีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจ 

4.52 0.59 มากที่สุด 

2.การแบ่งหัวขอ้ของเนื้อหา
ชัดเจนไม่สับสน 

4.57 0.59 มากที่สุด 

3.การน าเสนอเนื้อหาง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ 

4.87 0.34 มากที่สุด 
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รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

4.ปริมาณของเนื้อหาก าลังดี 
ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 

4.78 0.42 มากที่สุด 

5.ส่วนน าเข้าบทเรียน มี
ความเร้าใจและน่าสนใจ 

4.57 0.51 มากที่สุด 

6.สีสันของบทเรียน และ
ความสวยงามบนหน้าจอ 

4.30 0.63 มาก 

7.ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย 4.91 0.29 มากที่สุด 
8.ภาพประกอบมีความ
สวยงามคมชัด 

4.74 0.45 มากที่สุด 

9.ปุ่มต่าง ๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.78 0.52 มากที่สุด 

10.การใช้งานบทเรียน ง่าย 
และสะดวก ไม่มีข้อติดชัด 

4.74 0.45 มากที่สุด 

11.ได้ทบทวนความรู้ท าให้
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.83 0.39 มากที่สุด 

12.เสียงประกอบเหมาะสม 4.26 0.62 มาก 
13.แบบทดสอบใช้ง่าย 4.65 0.49 มากที่สุด 
14.ระยะเวลาในการศึกษา
บทเรียน 

4.65 0.57 มากที่สุด 

15.ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาบทเรียน 
อีเลิร์นนิง  

4.74 0.45 มากที่สุด 

โดยรวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.66 0.52 มากที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่ งท าให้ได้บทเรียนอี เลิร์นนิงเพื่อการเรียนรู้มี
ส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ดูแลระบบและ
ส่วนของ 1. ผู้เรียนส่วนผู้ดูแลระบบ มีส่วนประกอบ
ส าคัญ คือ 1) หน้าหลัก 2) หน้าเพิ่มผู้เรียน 3) หน้า
แก้ไขผู้เรียน 4) หน้าให้คะแนนผู้เรียน 2. ส่วนของ
ผู้เรียน มีส่วนประกอบส าคัญ คือ 1) หน้าบทน าของ
บทเรียนอีเลิร์นนิง 2) หน้าลงทะเบียนเรียน 3) หน้า
เข้าสู่ระบบ 4) หน้าค าแนะน าบทเรียน 5) หน้าทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ 6) หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 7) 

หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 8) หน้าสถานการณ์
ปัญหา 9) หน้าภารกิจ 10) หน้าแหล่งเรียนรู้ 11) 
หน้าฐานการช่วยคิด 12) หน้าการโค้ช 13) หน้าร่วมมือ
กันแก้ปัญหา 14) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 15) หน้า
ตอบภารกิจ 16) หน้าคะแนน 17) หน้าอ้างอิง 18) หน้า
ผู้พัฒนา สอดคล้องกับผลการวิจัย ทิฆัมพร สิงห์ชัยภูมิ 
และสุมาลี ชัยเจริญ (2559, หน้า 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีส่งเสริมการคิด
วิ เคราะห์  เรื่ อง สารรอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโดยน า
แนวคิดและหลักการที่ส าคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหาและ
ภารกิจการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (2) แหล่ง
เรียนรู้ (3) ฐานการ ช่วยคิด (4) การโค้ช (5) การร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหา 

 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้
ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยการหาความเหมาะสมจากการ
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน มีความคิดเห็นโดยรวมใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.37, S.D. = 0.55) เหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่า บทเรียนค่าเฉลี่ย อีเลิร์นนิงตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ มีการก าหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ การ
ออกแบบให้มีความน่าสนใจโดยใช้กราฟิก เสียงบรรยาย
ได้ดีขึ้น อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบความ
เหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ โดย
แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า สามารถน าไปใช้ทดลอง
ต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาริตา ชานันโท 
และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2561, หน้า 22) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง วิจัย การพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ 
เรื่องการออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งบ้านด้วยโปรแกรม 
google sketchUp ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า การประเมิน
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ความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนการ
สอนจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.27 , S.D. = 0.91)  
 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และ
น าคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน มาค านวณค่า
ประสิทธิภาพ โดยค่าตัวเลขที่ค านวณได้จากสูตร 
แล้วแปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์ โดยรวม
เป็นไปตามเกณฑ์  81.74/83.48 เหตุที่ เป็นเช่นนี้
เพราะ บทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสมให้อยู่ในระดับมาก จึงส่งผล
ต่อการท ากิจกรรม และการเรียนรู้ข้องนักเรียน ท าให้
คะแนนใบงานและคะแนนทดสอบอยู่ในระดับสูง
ส่งผลต่อการวิเคราะหป์ระสทิธิภาพของบทเรียนอีเลริ์
นนิงที่พัฒนาขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ ตั้ง
มโนกุล (2558, หน้า 100) ท าการวิจัยเรื่อง การ
พั ฒ น า บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์  เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash CS3 วิชา 
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผล
วิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ มี
ประสิทธิภาพ E1=82.38 และ E2=81.11 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  
 4. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์
นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ไปทดลองใช้
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยน าคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลั ง เ รี ยนมาวิ เคราะห์หาดั ชนี
ประสิทธิผล พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติ มี เ ดี ย  มี ค่ า เท่ ากับ  0.75 หรื อร้ อยละ  75 
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
หลังจากบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับสูง เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถูกออกแบบให้เป็นสื่อการเรียน

ที่มีความสะดวกในการเรียนรู้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา มีลักษณะกระตุ้นให้
นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร เ รี ย น เ พิ่ ม ขึ้ น 
ประหยัดเวลาในการสอน สามารถน ากลับมาเรียน
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และได้
ช้ินงานท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่สูงขึ้น จึงท าให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชิต สอนสีดา (2558, 
หน้า 53) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เทคโนโลยีวิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ผลวิจัยพบว่าผู้เรียนมีดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.64 หรือร้อยละ 64 ซึ่ง
หมายถึงผู้เรียนมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง  

 5. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่ อ
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ระบบทางเทคโนโลยี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยบทเรียนอี เลิร์นนิงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.66, S.D. = 0.52)  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจ
เพราะว่า ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียน อีเลิร์นนิง โดย
อาศัยหลักการการน าเสนอเนื้อหาจะเป็น รูปภาพ 
ข้อความ และผู้เรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้า 
ของตนเองทันทีเมื่อตอบเสร็จ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง
ความสามารถของตนเอง และการแก้ไขข้อบกพร่องด้วย 
ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างถ่องแท้ และถ้าผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจ จะ
ช่วยให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ สอดคล้อง
งานวิจัยของ วรัญญา รุ่งเรือง, เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ 
และ กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ (2562) ได้ท าการวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่นทาง
ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.66, S.D. = 0.48 เช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการศึกษาไปใช้ 

1.1  การน าบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้นั้น ครูผู้สอนควร
พิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องของ
กิจกรรมเนื้อหา ความคิดรวบยอดของกิจกรรมและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรภายในโรงเรียนของ
ท่านเสียก่อน เนื่องจากบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี 
ส าหรับ ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1  เป็นกิ จกรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ปรัชญา หลักสูตรของ
โรงเรียนนามนพิทยาคม และลักษณะของนักเรียนท่ีผู้
ศึกษาได้น าไปทดลอง 

1.2  การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผู้เรียนควรศึกษาวิธีการใช้
ตามค าแนะน าการใช้บทเรียนให้ เข้าใจก่อนใช้
บทเรียน 

1.3  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ควรออกแบบให้ง่ายต่อการ
ควบคุมบทเรียน จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความ
น่าสนใจ และส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด ี
2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่
กระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วย
ตนเองจึงควร พัฒนารูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ที่
ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

2.2  ควรศึกษาพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับนักเรียนในระดับช้ัน
อื่น ๆ เนื้อหารายวิชาอื่น ๆ และกลุมสาระการเรียนรู
อื่น ๆ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 
 construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

 The Development of Online Tutorials on Quatrain with Construct 2   
Programs based on Gagne Learning Theory 

วิศรุต คูณศิริกลุ1  

สุรจักษ์  พิริยะเชิดชูชัย2  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 

construct 2  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น และ5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3/1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ต าบลล าห้วย
หลัว อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก หน่วยเลือกเป็น
ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใบงานฝึกปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ           
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 

  ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2  ตามทฤษฎี

การเรียนรู้ของกาเย่  มีความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.65, 
S.D. = 0.48) 3) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.17/ 85.22 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 80/80 4) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้
สูง 0.79 คิดเป็นร้อยละ 79 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅= 4.72, SD = 0.53) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน,์ โปรแกรม Construct 2, โคลงสีสุ่ภาพ ,ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to The Development of Online Tutorials on 
Quatrain with Construct 2 Programs based on Gagne Learning Theory. 2) to study the appropriate 
of online tutorials 3) to study the efficacy of online tutorials 4) to study the effectiveness index of 
online tutorials and 5) to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. 
The subjects were 23 3/1 at Muang Somdet School HuaiLuo District Karasin Province They were 
chosen by cluster random sampling. The research tools were online tutorial, appropriate 
assessment form, worksheet assessment form, achievement test and Satisfaction questionnaires, 
The statistics were analyzed using percentage, mean, standard deviation E1 / E2 and 
effectiveness index. 
 Result of the research were as follows 1) the Development of Online Tutorials on 
Quatrain with Construct 2 Programs based on Gagne Learning Theory. 2) The appropriate of the 

online tutorials was in the highest level ( ̅ = 4.65, S.D = 0.48)  3) The efficacy of the online 
tutorials was in efficacy at 82.17/85.22 is according to a defined criteria 80/80, 4) the effectiveness 
index of the online tutorials was in the high learning 0.79 or 79%. 5) the satisfaction of student for 

using of the online tutorial was the highest level ( ̅̅ = 4.72, S.D. = 0.53) 
 
Keyword : Online tutorials, Construct 2 Programs, Quatrain, Gagne Learning Theory
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บทน า 
ในปัจจุบันบทเรียนออนไลน์จัดท าขึ้นเพื่อเป็น

สื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบ
ไปด้วยโครงสร้างหลักสตูรค าอธิบายรายวิชาหน่วยการ
เรี ยนรู้ ก ารวางแผนการจัดการเรี ยนรู้  เนื้ อหา 
แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่
สนใจศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง
โดยออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้การเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบ
ดังกล่าวข้างต้นนี้ได้มีผู้จัดท ามาแล้วเป็นจ านวนมาก
โดยอาจใช้ช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น เว็บไซต์ช่วย
สอนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออื่น ๆ   
ซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกันคือเป็นสื่อการ
สอนประเภทเว็บไซต์ช่วยสอน แสดงผลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับผู้จัดท าจะพัฒนาไปใน
รูปแบบใด อรอนงค์ เวชจันทร์ (2558) 
 จากที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ที่ โรงเรียนเมือง
สมเด็จ ต าบลล าห้วยหลัว อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และได้ท าการสัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ า
รายวิชา ภาษาไทย ในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน 
เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ไม่เข้าใจค าศัพท์ต่าง ๆ ในบทเรียน 
และไม่สามารถอธิบายเนื้องเรื่องของบทเรียน เกิด
ความเบื่อหน่าย และพบปัญหาว่าครูผู้สอนมีจ านวน
จ ากัด เพียง 1 ท่าน อีกทั้งมีช่ัวโมงการเรียนการสอน 
และภาระงานด้านอื่นของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ
จ านวนมาก ซึ่งนักเรียนในปัจจุบันมีความสนใจในสื่อ
การสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนจึงต้องการบทเรียน
บทเรียนออนไลน์เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน ในโรงเรียน (สายฝน อุยนันทพิทักษ์, 2562, 
สัมภาษณ์) 

บทเรียนออนไลน์เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มี
อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  ผ่านสื่อกลาง
ในการส่งผ่านเครือข่ายและสร้างการศึกษาที่มี
ปฏิสัมพันธ์ ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียน
ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหา

ของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง 
วิดี โอและมัลติมี เดียอื่น  ๆ จะถูกส่งไปยังผู้ เรียน
เช่ือมโยงระบบเป็นเครือขายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลาและทุกคนสามารถประเมนิ ติดตามพฤติกรรม
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ส มื อน กา ร เ รี ย น ใน ห้ อ ง เ รี ย นจ ริ ง         
(อัญชลี มั่นคง และจุฑามาศ กระจ่างศร, 2558 ) 

ทฤษฎีการ เรี ยนรู้ ของ  โ ร เบิ ร์ ต  กา เย่ 
(Robert Gange) ได้น าเอาแนวแนวความคิด 9 
ประการ มาใช้ประกอบการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์  เพื่อ ให้ ได้บทเรียนที่ เกิดจากการ
ออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึด
หลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอนทั้ง 9 ขั้น ดังนี้   
ขั้นที ่1 เร่งเร้าความสนใจ ขั้นที ่2 บอกวัตถุประสงค์  
ขั้นที่ 3 ทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 4 น าเสนอเนื้อหาใหม่ 
ขั้นที่ 5 ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ ขั้นที่ 6 กระตุ้น  
การตอบสนองบทเรียน ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ  
ขั้นที8่ ทดสอบความรู้ใหม่ ขั้นที ่9 สรุปและน าไปใช้ 

จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาเบื้องต้น 
ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่
สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2  ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย่ ซี่งโปรแกรม construct 2 เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โคลงสี่สุภาพ 

ด้วยโปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ
กาเย่ 

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน
ออนไลน์ โคลงสี่สุภาพด้วยโปรแกรม construct 2         
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรี ยน
ออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพด้วยโปรแกรม construct 
2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 
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4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2        
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน
ออนไลน์ โคลงสี่สุภาพด้วยโปรแกรม construct 2  
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชัยวัฒน์  ยะปัญญา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
วิ วัฒนาการของสื่ อ  ภาพยนตร์  วิชา  หลักการ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์  โดยศึกษาจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาสื่อ ดิจิทัล คณะ
ศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตัวอย่างรวม 
20 คน เพื่อศึกษาพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของ
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องวิวัฒนาการ
ของสื่อภาพยนตร์  วิชา หลักการภาพยนตร์และ
โทรทัศน์  และ วัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง วิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ 
วิชาการหลักการภาพยนตร์ และโทรทัศน์  ผล
การศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพ บทเรียนออนไลน์
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ 
วิ ช า กา รหลั กการภาพยนตร์ แล ะ โทรทั ศน์  มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์  80.33/82.20  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
บทเรียน ออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2558) ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อ โรงเรียนไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนา ทดลองจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
ระบบ การเรียนการสอน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการ
หาประสิทธิภาพของเว็บเพจ รายวิชา แบบทดสอบ 
แบบประเมินระบบการเรียนการสอน และแบบวัดเจต
คติ ผลการวิจัยพบว่าระบบการเรียนการสอนผ่าน
เ ค รื อ ข่ า ยค อม พิ ว เ ตอ ร์ เ พื่ อ โ ร ง เ รี ย น ไทย  มี

ประสิทธิภาพ 90.95/94.44 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ นักเรียนมีเจต
คติที่ ดีมากต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย 

ธัลย์พิฌชา ขาชุ่ม และจิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์ 
(2560)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
เรื่อง การ สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google 
Application โดยศึกษาจาก นักศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมที่เรียนวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted Instruction) ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28 คน เพื่อ
ศึกษาพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google 
Application และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น ผลการศึกษา พบว่า 
1) ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google Application  
มีประสิ ทธิ ภ าพ เท่ ากับ  1.14 ต ามสู ต รการหา
ประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย 
Google Applicationสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับมาก 

อุมาพร แก้วทา (2558 ) ท างานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาเว็บไซต์ ส าหรับนักเรียน 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) หาความ
พึงพอใจของนักเรียน  ที่ได้เรียนตามบทเรียนผ่าน
สมาร์ทโฟน ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  เรื่อง 
การพัฒนาเว็บไซต์ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์
ผ่านสมาร์ทโฟนตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์เฉลีย่
เท่ากับ 82.07/80.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 10.03 และมีค่า S.D. เท่ากับ 1.56 
ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.13 มีค่า S.D. 
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เท่ากับ 1.63 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียน เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 

ณัฐฐินันท์ กังแฮ , กุสุมา ใจสบาย และ
กรวรรณ สืบสม (2560, ออนไลน์) การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์เรื่อง ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหา
ประสิทธิ ภาพบทเ รี ยนออนไลน์  เ รื่ อ ง  ร ะบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑ์ 80/80 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย บทเรียนออนไลน์                     
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 4) เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้
ด้วยบทเรียนออนไลน์กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
และ 5) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศรีธรรม ราชศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 81 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
42 คน กลุ่มควบคุม 39 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 2) แบบประเมินประสิทธิภาพ
บทเรียน ออนไลน์ 3) แบบทดสอบและแบบประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ส ถิ ติ ที่ ใ ช้  ร้ อ ย ล ะ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที่ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์  มี
ประสิทธิภาพ 87.54/80.05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า

นักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.50, S.D. = 0.58) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ADDIE Model 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการตามล าดับดังนี้คู่มือการสอน หนังสือที่
เกี่ยวข้องกับ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ เพิ่มเติม
จากเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ให้สอดคล้องกับ
นักเรียน 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆ ในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของกาเย่ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4.  ขั้นการทดลองใ ช้ ( Implementation)  
น าบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วย
โปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
กาเย่ ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จริง เป็นนัก เร ีย ชั ้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน      
3 คน น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ต าบลล า
ห้วยหลัว อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 23 
คน และประเมินความพึงพอใจ 

5  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล 
ที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู ้ และ 
ค ว า ม พึงพอ ใจของน ัก เ ร ีย นที ่ม ีต ่อ  บท เ ร ีย น
ออน ไล น ์ เ รื ่อ ง  โคลงสี่ สุ ภาพ ด้ วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถิติ คือ  ค่าร ้อยละ 
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ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ วย โปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่   

2.  แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียน
ออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่
สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย่ 

3.  แบบประเมินช้ินงานผู้เรียนของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 
2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่   

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ วย โปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 
3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ ต าบลล าห้วยหลัว อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 5 ห้อง รวมจ านวน 115 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ต าบลล าห้วยหลัว อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 115 คน จ านวน 1 
ห้อง รวมจ านวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
โดยวิธีการจับสลาก 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้ แก่  ร้ อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลโดย
น าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์, 2558, หน้า 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
มีระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
มรีะดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
มรีะดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
มรีะดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
มรีะดับที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
1. ผ ล ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น  ผู้ วิ จั ย ไ ด้

ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาในบทเรียน 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ได้บทเรียน
ออนไลน์ เหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียน
ออนไลน์ได้ออกแบบตามตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกา
เย่ มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ คือ ขั้นที่ 1 เร่งเร้า
ความสนใจ ขั้นที่  2 บอกวัตถุประสงค์  ขั้นที่  3 
ทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 4 น าเสนอเนื้อหาใหม่ ขั้นที่ 
5 ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้  ขั้นที่  6 กระตุ้นการ
ตอบสนองบทเรียน ข้ันท่ี 7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ ขั้นที่ 8 
ทดสอบความรู้ใหม่ ขั้นที่ 9 สรุปและน าไปใช้ และ
กระบวนการ ADDIE Model ดังนี ้
 

    
     1.หน้าแรกบทเรียน                2. หน้าลงช่ือ 
 

   
  3. หน้าบอกวัตถุประสงค์       4. หน้าหลักบทเรียน  
 

   
     5. หน้าบทเรียน             6. หน้าแบบทดสอบ 
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    7. หน้าแบบฝึกหัด     8. หน้าสรุปบทเรียน 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง  การเขียนโปรแกรมภาษา Java 
เบื้องต้น ตามกระบวนการเรียนรู้แบบMIAP และ
ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการปะเมินความเหมาะสมของบทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ ว ย
โปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย่ 

รายการ x  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. การจัดวางรูปแบบ
ของบทเรียนสอน 
ผ่านเว็บ 

4.67 0.49 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสม
ของตัวอักษรที่ใช้ 

4.75 0.45 มากที่สุด 

3. การน าทางและ
การเช่ือมโยง 

4.33 0.52 มาก 

4. เครื่องมือ
สื่อสารบนเว็บ 

4.33 0.52 มากที่สุด 

5. แบบทดสอบ 4.53 0.52 มากที่สุด 
6. การออกแบบ
การเรยีนการสอน
ตามกระบวนการ
เรียนรู ้

4.81 0.40 มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.48 มากที่สุด 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสม

ของบทเรียนออนไลน์  เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วย
โปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ 

กาเย่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.65, S.D. = 
0.48)  

     3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของบทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ วย โปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ที่พัฒนาขึ้น กับเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ จ านวน 23 
คน โดยมีการทดสอบระหว่างเรียน และหลังการ
เรียนรู้  จากนั้นน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน

ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ ว ย
โปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย่ 

ประสิทธิ
ภาพ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระหว่าง
เรียน 
(E1) 

23 10 189 8.22 82.17  

หลังเรียน 
(E2) 

23 10 196 8.52 85.22 

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ วย โปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่มีค่า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ E1/ E2 เท่ากับ 82.17 
/85.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80)  
 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

ผู้ วิ จั ยด า เนินการทดลองใ ช้บทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ วย โปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  ที่
พัฒนาขึ้น กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที  3/1 
โรงเรียนเมืองสมเด็จ จ านวน 23 คน โดยมีการ
ทดสอบก่อน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการ
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เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรยีน

ออนไลน์เรื่อง โคลงสีสุ่ภาพ ด้วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ
กาเย ่

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 

23 10 69 196 0.79 79 
จากตารางที่ 3 ผลการดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  มีค่า
เท่ากับ 0.79 คิดเป็นร้อยละ 79 หมายความว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับความก้าวหน้า
ทางการเรียนสูง 
     

5. ผลการศึ กษาความ พึ งพอใจ  ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ 
ด้วยโปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของกาเย่หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสร็จสิ้น 
จากนั้นน าผลการสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดง
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่

มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ 
ด้วยโปรแกรมconstruct 2 ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของ   กาเย่ 

รายการ x  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. ความสวยงาม ความ
ทันสมัย น่าสนใจของ 

4.67 0.63 มากที่สุด 

รายการ x  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

2. การจัดรูปแบบใน
บทเรียนออนไลน์ง่ายต่อ
การอ่านและการใช้งาน 

4.70 0.47 มากที่สุด 
 

 
3 สีสันในการออกแบบ
บทเรียนออนไลน์มี
ความเหมาะสม 

4.91 0.29 มากที่สุด 

4. เมนูง่ายต่อการใช้
งาน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

5. เสียงดนตรีที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

6. ขนาดตัวอกัษร และ
รูปแบบตัวอกัษร  
อ่านได้ง่ายและสวยงาม 

4.74 0.45 มากที่สุด 

7. ภาพกับเนื้อหามีความ
สอดคล้องกันและ
สามารถสื่อความหมายได้ 

4.65 0.57 มากที่สุด 

8.โดยภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจในการ
ออกแบบบทเรียน
ออนไลน์ในระดับใด 

4.74 0.45 มากที่สุด 

9. การแบ่งหัวข้อของ
เนื้อหาชัดเจนไม่สับสน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

10. การน าเสนอเนื้อหา
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 

4.74 0.45 มากที่สุด 

11. ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล 

4.65 0.49 มากที่สุด 

12. ความเหมาะสมของ
ข้อมูลภายใน 

4.83 0.39 มากที่สุด 

13. โดยภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจในคุณภาพ
ของเนื้อหาระดับใด 

4.78 0.42 มากที่สุด 

14. ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมหลังจากศึกษา
การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์       

4.70 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 4.72 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.72, S.D. = 0.53) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของกาเย่ 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาได้พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ได้บทเรียนออนไลน์ มีส่วนประกอบ
ส าคัญ คือ 1) หน้าแรกของบทเรียนออนไลน์            
2) หน้าเข้าสู่ระบบบทเรียนออนไลน์ 3) หน้าแจ้งผู้เข้า
ใช้งาน 4) หน้าวัตถุประสงค์ของบทเรียนออนไลน์    
5) หน้าแนะน าเครื่องมือในบทเรียนออนไลน์             
6) หน้าหลักบทเรียนออนไลน์ 7) หน้าแนะน าการใช้
งานบทเรียนออนไลน์ 8) หน้าแบบทดสอบ            
ก่อนเรียนบทเรียนออนไลน์ 9) หน้าเนื้อหาเรื่อง                      
10) หน้าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนออนไลน์              
11) หน้าแจ้งคะแนนก่อนเรียนบทเรียนออนไลน์ท า
หน้าที่แสดงคะแนนก่อนเรียน 12) หน้าแบบทดสอบ
หลังเรียนบทเรียนออนไลน์ 13) หน้าส่งคะแนน
บทเรียนออนไลน์เรื่องโคลงสี่สุภาพ 14) หน้าสรุป
บทเรียนออนไลน์ 15) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า 
ผลงานการวิจัยของอัจฉรา บาบุญ , และลาวัณย์     
ดุลยชาติ (2558, หน้า 183) ได้ ศึกษางานวิจัย       
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การถ่ายโอนข้อมูล 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 5 กิจกรรม ได้แก่     
1) การระบุปัญหา 2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง    
3) การวางแผนพัฒนา - การทดสอบประเมินผล และ 
5) การน าเสนอผลลัพธ์ 

2.  ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วย
โปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ   
กาเย่ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยการหาความเหมาะสม
จากการประเมินโดยผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน มีความ
คิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด ( x =4.65 และ   
S.D. = 0.48) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียน

ออนไลน์มีการก าหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ท าการ
ออกแบบตามแนวกระบวนการเรียนรู้และผ่านการ
ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เ ช่ียวชาญ 
ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถน าไปใช้ทดลองได้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วิศรุต พัฒนชัย และสวียา สุรมณี 
(2561, หน้า 173) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การสร้างแอนิเมช่ัน ด้วย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ผลการวิจัยพบว่า 
มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.28, 
S.D. = 0.48) 

3.  ผลการวิ เ ค ราะห์ประสิ ทธิภ าพของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ วย โปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ที่ผู้
ศึกษาพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและน า
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่าง เรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมาค านวณค่า
ประสิทธิภาพโดยค่าตัวเลขที่ค านวณได้จากสูตรแล้ว
แปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์โดยรวมเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80.00/86.09 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบทเรียน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ
และปรับปรุงแก้ไขจนสามารถน าไปทดลองใช้จึงส่งผล
ต่อการท ากิจกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้
คะแนนงานและคะแนนทดสอบอยู่ในระดับสูง ส่งผล
ต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ ตั้งมโนกุล 
(2558 : 100) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe 
Flash CS3 วิชา คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ E1=82.38 และ 
E2=81.11 

4.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  
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ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบทเรียน
ออนไลน์  เ รื่ อ ง  โ คล งสี่ สุ ภ าพ  ด้ วย โปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.79 หมายความว่า หลัง
การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แล้ว นักเรียนมีอัตรา
ความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 79 โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนี
ประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.60 – 0.79 หมายถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ , 
2546, หน้า 1-3) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม 
construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ถูก
ออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนที่มีความสะดวกในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา มี
ลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาในการสอสามารถน ากลับมา
เรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุมาพร นาคะวัจนะ, 
ไพโรจน์ เบาใจ และสุนทร โคตรบรรเทา (2560, หน้า 
114) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บ เรื่อง การสร้าง
งานน าเสนอ อยู่ในระดับความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 71.40 

5. ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลงสี่สุภาพด้วย
โปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ  
กาเย่ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ที่        
ผู้ศึกษาที่สร้างขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง 
โคลงสี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎี 
 

การเรียนรู้ของกาเย่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X   = 4.61, S.D. = 0.61) 
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น    
มีการสร้างเป้าหมายที่ท้าทายให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุธิดา เดชแฟง
และบัชชา สาสวยรื่น (2559, หน้า 196) เรื่อง 
บทเรียน e-learning เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
ส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทย
ชุมพลฯ  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X   = 4.56, S.D. = 
0.24) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการศึกษาไปใช้ 

1.1 การแนะน านักเรียนก่อนเรียน ผู้วิจัย
ควรเน้น ให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาค าแนะน าการ ใช้
บทเรียนให้เข้าใจก่อน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอน
ในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

1.2 ควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนและอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนว่ามีปัญหาหรือ
มีความเร็วพอที่จะท าให้เรียนบทเรียนออนไลน์ได้พอ
หรือไม่ 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2.1  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง โคลง
สี่สุภาพ ด้วยโปรแกรม construct 2 ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของกาเย่ ควรมีความหลากหลายของรูปแบบ 
ทั้ง ภาพ เสียงและวีดีโอ เพื่อไม่ท าให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหนายได้ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา 
เร่ือง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม easelly  

The Development of an Application on Tablet based on STEM 
 Education Learning on Creating Infographics with easelly.  

   

มณีวรรณ แสงแก้ว1  
นคินทร พัฒนชัย2  

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาเรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly 2) ศึกษาความเหมาะสมของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 4) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของผู้เรียนด้วยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4/1 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ แอปพลิเคชัน แบบประเมินความเหมาะสม แบบประเมินช้ินงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ได้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มเรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วย
โปรแกรม ด้วยโปรแกรม easelly  

 2. ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.53)  
 3. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.47/86.47 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80  
 4. ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 0.78 คิดเป็น
ร้อยละ 78 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  

( ̅ = 4.60, SD = 0.52) 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต,การสร้างภาพอนิโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม easelly, สะเตม็ศึกษา 
 
        
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were to 1) develop this application by STEM Learning on 
Creating Info graphics with easelly , 2) study the appropriate of an application, 3) study the 
efficiency of an application, 4) study the effectiveness index of an application and 5) to study the 
learner's satisfaction with an application. The samples subjects were 34 students in 
mathayomsuksa 4/1 at Nernyangprasamakee school, Kham Muang district, Kalasin province. They 
were selected by cluster random sampling. The research instruments were an application, 
appropriate assessment form, task evaluation from, an achievement test and satisfaction 
questionnaire. The research statistics used were mean, percentage, standard deviation, E1/E2 and 
effectiveness index 

 The findings were as follows: 
 1. An application based on STEM education Learning on Creating Infographics with 
easelly,  

 2. The appropriate of an application was in high level ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.53) 
 3. The efficiency of an application was 80.47/ 86.47 is according to defined criteria 
80/80,  
 4. The effectiveness index of an application was in high learning 0.78 or 78% and  

 5. The satisfaction of student for using of the application was in the highest level ( ̅ = 
4.60, S.D. = 0.52). 
 
Keyword: (Application on Tablet, Creating Infographics with easily, STEM Education Learning) 
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บทน า 
ปัจจุบันนี้ ร ะบบการศึกษาก าลั งมุ่ ง สู่

การศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นสื่อกลาง 
อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้
สถานศึกษาต่างๆ ในประเทศทั้งในระดับโรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ต่างได้มีการน าการ
จัดการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ เข้ามาใช้กันอย่าง
กว้างขวาง (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์เกียรติ
โกมล และเสกสรร แย้มพินิจ, 2546) การเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากและยังไม่มี
การน ามาใช้ประโยชน์มากนัก สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน์ เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนใน
รู ป แ บ บ นี้  จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว 
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้
ต่างๆ ได้ทั่วโลกที่มีอยู่อย่างมากมายบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (สันติ วิจักรจณาลัญฉ์, 2547) ตลอดจน
สามารถขยายเวลาเรียนได้ทั้ง 24 ช่ัวโมงโดยไม่จ ากัด
สถานท่ีเรียน และขอบเขตของเนื้อหา สามารถขยาย
การเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลา (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐชัย, 
2546) 

จากที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ า
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2562 
ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อ าเภอเนินยาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพบว่าในรายวิชาสอนเสริม ที่ยังขาดสื่อที่
หลากหลาย และผู้เรียนขาดความรู้ ซึ่งเป็นทักษะ
พื้นฐานที่ผู้เรียนควรมีและผู้เรียนสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการเรียนการสอนได้ (วิชัย อนันเอื้อ, 2562,
สัมภาษณ์) 

แอปพลิเคชันส าหรับการสร้างภาพอินโฟ
กราฟิกคือ EaseIIy เว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างสรรค์
งาน Infographic ที่ได้รับความนิยม ภายในเว็บไซต์
จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยใน การออกแบบ
ช้ินงานและมีแม่แบบส าเร็จให้ซึ่งง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งาน โดยลักษณะของโปรแกรมเป็นการน า
ข้อมูลที่เข้าใจยาก หรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวน
มาก มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้
สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพ
และเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ 
แล้วน ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมา
เป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาใน
การอธิบายเพิ่ม เติม  กราฟิกที่ ใ ช้อาจเป็นภาพ 
ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรมตาราง 
แผนที่ ฯลฯ จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจ
ง่าย สามารถจดจ าได้ นาน ท าให้ การสื่ อสารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา หมายถึง 
แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้  4  
สหวิทยาการ ได้ แก่  วิ ทยาศาสตร์  วิ ศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้
ไปใ ช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง  รวมทั้ งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต และการท างานตามแนวคิดทฤษฎี STEM 
Education โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ ขั้นที่ 1 การ
ระบุปัญหา ขั้นที่ 2 การค้นหาแนวคิด ขั้นที่ 3 การ
วางแผนพัฒนา ขั้นที่ 4 การทดสอบและประเมินผล 
ขั้นที่ 5 การน าเสนอผลลัพธ์ 

โปรแกรม Easelly หมายถึงเว็บไซต์ที่ช่วย
ในการสร้างสรรค์งาน Infographic ที่ได้รับความ
นิยม ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วย
ใน การออกแบบช้ินงานและมีแม่แบบส าเร็จให้ซึ่ง
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ภายหลังจากที่ได้ท า
การออกแบบเสร็จแล้วยังสามารถบันทึกเพื่อ น ามาใช้
งานได้ในรูปแบบของไฟล์ PNG, JPEG และ PDF 
หรือส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ได้อีกด้วย โดย
ลักษณะของโปรแกรมเป็นการน าข้อมูลที่เข้าใจยาก 
หรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจานวนมาก มาน าเสนอใน
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รูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่อง
ได้ด้วยตัวเอง หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง  
ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้เพียงพอ แล้ว
น ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็น
ภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการ
อธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น 
สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ 
ฯลฯ จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย 
ส า ม า ร ถ จ ด จ า ไ ด้ น า น  ท า ให้ ก า ร สื่ อ ส า ร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีข้อดี คือไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการใช้เว็บไซต์ ไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรม มีลูกเล่น
ดี ๆ หลายอย่าง ยืดหยุ่น และใช้งานสะดวกกว่า 
สามารถเผยแพร่ช้ินงานผ่าน Social Network 

จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การ
สร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Easelly โดย
ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลที่ได้จากงานวิจัย จะน าไปสู่การ
การพัฒนาการเรียนการสอน ท าให้ครูประยุกต์ใช้สื่อ
ในการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้

บนเท็บเล็ตตามแนวสะเตม็ศึกษา เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Easelly  

2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแอปพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนเท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่องการสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม 
Easelly  

3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนเท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม 
Easelly  

4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน
ด้วยแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนเท็บเล็ตตามแนว

สะเต็มศึกษา เรื่องการสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วย
โปรแกรม Easelly  

5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนเท็บเล็ตตามแนว
สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วย
โปรแกรม Easelly  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อินทร สวาง (2556, หน้า 3) ไดศึกษา

เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม ชุดทดลองส าหรับ จัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่องไฟฟากระแสตรง 
พบการวิจัยพบวา การทดลอง ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นตรวจสอบจากผลการทดลองเป
นไปตามทฤษฏีและหลักการ ของไฟฟากระแสตรงการ
หาคุณภาพของนวัตกรรมโดยการตรวจพิจารณาของผู
เช่ียวชาญจ านวน 5 ทาน และการหาประสิทธิภาพทาง
การศึกษาตามเกณฑ 80/80 โดยการทดลองสอนใชกลุ
มตัวอยางที่ ไดจากการสุมนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 
โดย ใชเวลาในการสอน 16 คาบ คาบละ 60 นาที 
ผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมมีคุณภาพอยู ในระดับดี
มาก นวัตกรรมมีประสิทธิภาพทางการศึ กษา 
82.65/80.18 และนักเรียนมีผลการเรียนรูดานความรู
และ ทักษะสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
และหลังเรียนอยูสูงกวาระดับดี 

พัชราวาณิ ชวศิน (2558,น.52) ได้ศึกษา
เรื่องศักยภาพของอินโฟกราฟิก (Infographic) ในการ
เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้บทความนี้น าเสนอเรื่ อง
ศักยภาพของอินโฟกราฟิกซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
เรียนรู้ ได้ในสองมิติส าคัญมิติแรกคือการใช้อินโฟ
กราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ
ความเข้าใจและการจดจ าได้ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยผลการใช้อินโฟ
กราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสารจากงานวิจัยของพัชรา
วาณิชวศินผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 94. 99 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าอินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความ
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น่าสนใจความเข้าใจและการจดจ าให้มากยิ่งขึ้นและมิติ
ที่สองคือการใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้สร้าง
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ ผ่ านการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการโดยผลการใช้อินโฟ
กราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยฉบับเดียวกัน
พบว่าอินโฟกราฟิกช่วยสร้างความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4. 82 อย่างไรก็ตามการ
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพควรค านึงถึงบทบาท
ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สื่อสารและสื่อการเรียนรู้ดังนี้ 1) การเพิ่มบทบาท
ให้กับอินโฟกราฟิกในการสร้างปฏิสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 2) การปรับบทบาทผู้สอนให้
จัดการเรียนการสอนเชิงรุกวางแผนก าหนดเนื้อหา
มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาส าคัญเลือกวิธีการและออกแบบ
อิ น โฟกราฟิ กที่ ช่ วย ให้ ก าร เ รี ยนรู้ บร รลุ ต าม
วัตถุประสงค์  3) การเปลี่ยนบทบาทผู้ เรียนให้มี
ปฏิ สั มพันธ์ และมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู้ อย่ าง
กระตือรือร้นซึ่งบทบาทเหล่านี้จะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีรวมทั้งช่วยให้เรียนรู้เนื้อหาที่
จ าเป็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดการเรียนรู้ที่
แท้จริงอันน าไปสู่การเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในที่สุด 

จารีพร ผลมูล, สุนีย เหมะประสิทธิ์ และ 
เกริก ศักดิ์สุภาพ (2558, น.77-78) ไดศึกษาการ 
พัฒนาหน วยการเรียนรู บูรณาการแบบ STEAM 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีศึกษา 
ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพรซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อ 
พัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบ STEAM ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตส านึกอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และความพึ งพอใจของนั ก เ รี ยน และ  ศึ กษา
ประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูแบบแผนการ วิจัย
คือ One-Group Pretest-Posttest Design กลุมเปา
หมายคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียน เมืองหลังสวน 36 จ านวน 33 คน 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสู
งกวา กอนเรียน และผานเกณฑ ที่ก าหนด (รอยละ65) 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จิตส านึกอนุรักษ

สิ่งแวดลอมหลังเรียนสูง กวากอนเรียน และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูผานเกณฑระดับดี
(เฉลี่ย 3.51) อยาง มีวินัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และหนวยการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 81.65/78.33 
ตามเกณฑ 80/80 

ประสาท เนืองเฉลิม (2558, น.55-56) ได้
ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคช่ันการ
จัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนเสมือนจริงบน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาผลการวิจัย
พบว่า ได้ด าเนินการจัดการ เรียนรู้ 6 ขั้นตอน ขั้นการ
ระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา ขั้นออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผน
และด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไข 

รุวัยดา อาบีดีน (2561, น .65) ได ศึกษา
เกี่ยวกับ การการพัฒนาแอปพลิเคชันโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนสามมิติพบการวิจัยพบวา ) แอปพลิเคชัน
โบราณสถานในจังหวัด พระนครศรี อยุธยาด้วยย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนสามมิติประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่1. Activity 2. Broadcast Receiv 
และ 3. Content Provider โดยผลการศึกษา
เหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ3 คน มีความคิดเห็นโดยรวม

ในระดับมาก ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.75) 
 อ ม ร ร ัต น ์ ศ ร ีแ ก ้ว  แ ล ะ  ส ว ีย า  
สุรมณี (2559, น .44) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง การ
พัฒนาแอพพลิเคชั ่น เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เรื่องระบบสารสนเทศ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้แอพพลิเคช่ันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ส าหรับ
ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมด้าน
มัลติมีเดีย ได้แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และมีการ โต้ตอบกับนักเรียนตลอดบทเรียน 
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 2) คุณภาพของ แอพพลิเคช่ันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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3) ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคช่ันเพื่อการ เรียนรู้
บนแท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ 0.64 และ 4) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน
เพื่อการเรียนรู้ บนแท็บเล็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 กุลธิดา ธรรมวิภัชน (2561, น.75) ได้
ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง
ประวัติและผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทย ในซีเกมส์ 
2017 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความพึง
พอใจของกลุ ่มต ัวอย่า งอยู ่ในระ ดับมากที ่ส ุด  

( ̅= 4.51 S.D. = 0.70) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)  ด าเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บเล็ต จากเอกสาร
ต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การเรียนรู้ต่างๆในบทเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนแอปพลิเคชันเพ่ือ
การเรียนรู้บนแท็บเล็ต ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4. ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation)  
น าบทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ย่อยที่ ไ ม่ ใ ช่กลุ่ มตั วอย่ างจริ ง เป็นนัก เ รี ยน ช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 3 คน น าไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 34 คน และประเมินความ
พึงพอใจ 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผลที่
ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่ า เ ฉลี่ ย  ส่ ว น เบี่ ย ง เ บน  มาต ร ฐาน  ร้ อ ยละ  
ค่าประสิทธิภาพ และค่าประสิทธิผล และสรุป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1. การพัฒนาบทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนแท็บเล็ต ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  

2. แบบประเมินความเหมาะสมของ
บทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  

 3. แบบประเมินช้ินงานจากการท ากิจกรรม
ของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การ
สร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บ
เล็ต ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 2 ห้อง จ านวน 67 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 34 คน คัดเลือกโดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับสลาก 
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4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วนเบี่ ย ง เบน

มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลโดย
น าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน  

1)  วิ เคราะห์ผลการประ เมิ นความ
เหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เ ร่ือง การสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วย
โปรแกรม easelly  

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมิน
ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็ม
ศึกษา ที่ได้จากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิล
มาลย์, 2558, หน้า 105) 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50–5.00 หมายความว่า  
มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–4.49 หมายความว่า 
มาก  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50–3.49 หมายความว่า  
ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50–2.49 หมายความว่า 
น้อย  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.49 หมายความว่า  
น้อยที่สุด 
 2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนอี
เลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม easelly  
 ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมินผลงานที่
ได้จากนักเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้สถิติค่า
ร้อยละเทียบกับเกณฑ์ผลลัพธ์ ได้จากทดสอบ
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 
7-20) 
 หากต่ าจ าก เกณฑ์ ไม่ เ กิ น  2.5% ก็ ให้
ยอมรับว่าสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 หากค่าที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่า -2.5 ให้
ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ า
จนกว่าจะถึงเกณฑ์  
 หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกิน +2.5 ก็ยอมรับว่า 
สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้  
 หากค่าท่ีได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 ให้ปรับ
เกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่นตั้งไว้ 80/80 ก็ให้ปรับขึ้น
เป็น 85/85 หรือ 90/90 ตามค่าประสิทธิภาพที่
ทดสอบประสิทธิภาพได้ 
 3) วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง  
การสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม easelly 
 ผู้วิจัยน าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลโดย
การแปลความหมายใช้เกณฑ์ดังนี้ (เผชิญ กิระการ , 
2546, หน้า 1-3) 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.80–1.00 หมายความว่า 
ก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.60–0.79 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.50–0.59 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ปานกลาง 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.30–0.49 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้น้อย 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.01–0.29 หมายความว่า 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้น้อยมาก 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ -1–0.00 หมายความว่า  
ไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
 4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง 
การสร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม easelly 
 ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่ได้จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มา
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
(อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558, หน้า 105) 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50–5.00 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด     
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 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–4.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจมาก     
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50–3.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจปานกลาง     
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50–2.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจน้อย     
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.49 หมายความว่า 
มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียน  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้  บทเรียนแอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่าบทเรียนแอป
พลิเคชันได้ออกแบบเล็ต ตามแนวสะเต็มศึกษา มี
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ คือ ขั้นที่ 1 การระบุ
ปัญหา ขั้นที่ 2 การค้นหาแนวคิด ขั้นที่ 3 การวาง
แผนพัฒนา ขั้นที่ 4 การทดสอบและประเมินผล ขั้น
ที่ 5 การน าเสนอ และกระบวนการ ADDIE Model 
ดังนี ้
        

 
1.หน้าหลักเรียน 

 
  2. หน้าจุดประสงค์ 

 
3. ค าแนะน าบทเรียน 

 
 4. หน้าแบบทดสอบ 

 
5. หน้าสาระการเรียนรู ้

 
  6. หน้าบทเรียน 

 
 

2.  ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยน าแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บ

เล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly พร้อมแบบสอบถาม
ประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน แล้วน าข้อมูลกลับมา
วิเคราะห์ ซึ่งมี 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและการด าเนิน
เรื่อง ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านตัวอักษรและสี 
ด้านแบบทดสอบ และด้านจัดการบทเรียน พบว่า 
ความเหมาะสมของบทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การ
สร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.46, S.D. = 0.53) ผล
ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 บทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการเรยีนรู้บน

แท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรือ่ง การ
สร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม 
easelly  

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการ
ด าเนินเรือ่ง 

4.61 0.56 มากที่สุด 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.48 0.60 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.33 0.49 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.33 0.58 มาก 
5. การพัฒนาบทเรียน 
อีเลิร์นนิง 

4.47 0.51 มาก 

 
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตาม
แนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก 
ด้วยโปรแกรม easelly  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly 
ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 34 คน โดยมีการทดสอบ
ระหว่างเรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการ
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เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล ปรากฏว่า ผลค่าคะแนนที่ได้จากการท า 
แบบประเมินผลงาน หรือ E1 เท่ากับ 80.59 และค่า
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังบทเรียน 
หรือ E2 เท่ากับ86.47 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว ้แสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน 

เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะ
เต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  

ประสิทธภิาพ
ของวิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระหว่างเรียน 
(E1) 34 10 274 8.06 80.59 

หลังเรียน 
(E2) 34 10 294 8.65 86.47 

 
4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน 

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตาม
แนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก 
ด้วยโปรแกรม Easelly  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly 
ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1 
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 34 คน โดยมีการทดสอบ
ก่อน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.78 คิดเป็นร้อยละ 78 
หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต อยู่ในระดับความก้าวหน้าทางการ
เรียนสูงแสดงดังตารางที่ 3  

 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต
ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Easelly  

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ก่อนเรยีน 

คะแนน
หลังเรียน 

ดัชนี 
ประสทิธ-ิ 

ผล 
ร้อยละ 

34 10 135 294 0.78 78 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจ  
 บทเรียนแอปพลเิคชันเพ่ือการเรียนรู้บนแท็บ
เล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
แท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly หลังจากจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการ
สอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ
พื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D. = 0.52) แสดงดัง
ตารางที ่4 
ตารางที่ 4  ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อ บทเรียนแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะ
เต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพอินโฟ
กราฟิก ด้วยโปรแกรม Easelly  

รายการ x  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. บทเรียนมีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจ 

4.55 0.56 มากที่สุด 

2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหา
ชัดเจนไม่สับสน 

4.65 0.49 มากที่สุด 

3. การน าเสนอเนื้อหาง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ 

4.53 0.56 มากที่สุด 

4. ปริมาณของเนื้อหาก าลังดี 
ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 

4.68 0.59 มากที่สุด 

5. ส่วนน าเข้าบทเรียน  
มีความเร้าใจและน่าสนใจ 

4.71 0.52 มากที่สุด 

6. สีสันของบทเรียน และ 4.50 0.62 มากที่สุด 
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รายการ x  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความสวยงามบนหน้าจอ 
7. ตัวอักษรชัดเจนอา่นได้
ง่าย 

4.62 0.49 มากที่สุด 

8. ภาพประกอบมีความ
สวยงามคมชัด 

4.53 0.51 มากที่สุด 

9. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.68 0.53 มากที่สุด 

10. การใช้งานบทเรียน ง่าย 
และสะดวก ไม่มีข้อติดชัด 

4.53 0.56 มากที่สุด 

11. ได้ทบทวนความรู้ท าให้
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.62 0.49 มากที่สุด 

12. เสียงประกอบเหมาะสม 4.65 0.49 มากที่สุด 
13. แบบทดสอบใช้ง่าย 4.59 0.50 มากที่สุด 
14. ระยะเวลาในการศึกษา
บทเรียน 

4.53 0.51 มากที่สุด 

15. ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาบทเรียน 
อีเลิร์นนิง เร่ือง การสร้าง
แบบสอบถามด้วย Google 
Form  

4.71 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 4.60 0.52 มากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนาบทเรียนแอปพลิเคชันเพื่อ

การเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Easelly  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ได้บทเรียน
แอปพลิเคชันที่มี 18 องค์ประกอบ 1) หน้าแรก  
2) หน้าลงทะเบียน 3) หน้ายินดีต้อนรับ 4) หน้า
วัตถุประสงค์ 5) หน้าค าแนะน าปุ่ม 6) หน้า
ค าแนะน า 7) หน้าค าช้ีแจงแบบทดสอบก่อนเรียน  
8) แบบทดสอบก่อนเรียน 9) หน้าสาระเรียนรู้  
10) หน้าขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 11) หน้าขั้นที่ 2 
การค้นหาแนวคิด 12) ขั้นที่ 3 การวางแผนและ
พัฒนา 13) หน้าขั้นที่ 4 การทดสอบและประเมินผล  
14) หน้าขั้นที่ 5 น าเสนอผลลัพธ์ 15) หน้าค าช้ีแจง

แบบทดสอบหลังเรียน 16) แบบทดสอบเรียน  
17) หน้าอ้างอิง และ 18) หน้าผู้จัดท า เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนแอปพลิเคชันแบบสะเตม็
ศึกษา ได้ออกแบบตามเทคนิคการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีหลักการเรียนการสอนที่มีลักษณะ
ของการบูรณาการการเรียนการสอนทั้ง 4 สาขาวิชา
เข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เรียนน า
ความรู้ ทุ กแขนงมา ใ ช้ ในการแก้ ปัญหา  และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้อง
กับการวิจัย ประสาท เนืองเฉลิม (2558) ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคช่ันการจัดการ
เรียนการสอน ในห้องเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาผลการวิจัยพบว่า ได้
ด าเนินการจัดการ เรียนรู้ 6 ขั้นตอน ขั้นการระบุ
ปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ขั้นออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผน
และด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไข 

2. ความเหมาะสมของบทเรียนแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม 
easelly 

ผลการประเมินความเหมาะสมของแอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เรื่ อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วย
โปรแกรม easelly ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการศึกษา
ความเหมาะสม จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 

คน มีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก ( ̅ = 4.46, 
S.D. = 0.53) เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะว่าในการ
พัฒนาบทเรียนแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เอกสาร งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ก าหนด เนื้ อหา 
วัตถุประสงค์ ท าการออกแบบ โดยเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ
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ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดยใช้รูปแบบ ADDIE 
(อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558) ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ได้รับการยอมรับกันกว้างขวางในการพัฒนาสื่อแอบ
พลิเคชันซึ่งรวมถึงบทเรียนแอปพลิเคชันด้วย ผู้วิจัย
ได้พัฒนาตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการ
ทดลองใช้และขั้นประเมินผล โดยเนื้อหามีความสอ
คล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะกับวัยของผู้เรียนด้าน
ภาพ ภาษา มีความหมายตรงตามเนื้อหา การใช้สีที่
เหมาะสม สวยงาม เนื้อหามีค าอธิบายอย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย การน าเสนอบทเรียนเป็นล าดับขั้นตอน  
จึงท าให้บทเรียนแอปพลิเคชันท่ีมีคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับ รุวัยดา อาบีดีน (2561) ได
ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาแอปพลิเคชันโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยเทคโนโลยีความจริง
เสมือนสามมิติพบการวิจัยพบว า แอปพลิ เคชัน
โบราณสถานในจังหวัด พระนครศรี อยุธยาด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนสามมิติประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่1. Activity 2. Broadcast Receiv 
และ 3. Content Provider โดยผลการศึกษา
เหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ3 คน มีความคิดเห็นโดยรวม

ในระดับมาก ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.75) 
 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม 
easelly  

ผลการวิจัย พบว่า แอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การ
สร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์เกณฑมาตรฐานที่
ก าหนดไว คือ 80/80 (E1/ E2) เทากับ 
80.47/86.47 ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) มีค่า
เท่ากับ 80.47 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 
86.47 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารีพร ผลมูล, 
สุนีย เหมะประสิทธิ์ และ เกริก ศักดิ์สุภาพ (2558) 
ไดศึกษาการพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบ 
STEAM ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร ผลวิจัย
พบว่า หนวยการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 81.65/78.33 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์เกณฑมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ เช่นกัน 
 4. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนแอปพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม 
easelly ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การ
สร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.78 หมายความว่า 
หลั งการ เรี ยนด้ วยบทเรียนแอปพลิ เค ชันแล้ว 
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 71 แสดงว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแอปพลิเคชัน เกิดการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 
0.60 – 0.79 หมายถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง 
(เผชิญ กิจระการ. 2546, น.1-3) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เกิดจากการเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
แท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Easelly ถูกออกแบบให้
เป็นสื่อการเรียนที่มีความสะดวกในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา มี
ลักษณะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาในการสอน สามารถน ากลับมา
เรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของงานวิจัยของอมรรัตน์ 
ศรีแก้ว และ สวียา สุรมณี (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต 
เรื่องระบบสารสนเทศ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พบ ว่ า  ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการ เรียนรู้บนแท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ 
0.64 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้ บนแท็บ
เล็ต โดยรวมอยู่ในระดับสูง 

5. ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly 
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จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนแอปพลิเคชันที่
ผู้วิจัยที่สร้างขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้
บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้าง
ภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly  มีความ
พึ ง พ อ ใ จ โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด 

( ̅=4.60,S.D=0.52)เหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า 
ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนแอปพลิเคชัน โดยอาศัย
หลักการการน าเสนอเนื้อหาจะเป็น รูปภาพ ข้อความ 
และผู้เรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้า ของ
ตนเองทันทีเมื่อตอบเสร็จ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง
ความสามารถของตนเอง และการแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วย ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่อง
นั้นๆ อย่างถ่องแท้ และถ้าผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึง
พอ ใจ  จ ะ ช่ วย ให้ ก า ร เ รี ย นการสอนประสบ
ความส าเร็จสอดคล้องผลการวิจัยของ กุลธิดา ธรรม
วิภัชน (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอป
พลิเคชันเรื่องประวัติและผลงานของนักกีฬาทีมชาติ
ไทย ในซีเกมส์ 2017 บนระบบปฏิบัต ิการแอน
ดรอยด์ ความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างอยู ่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅= 4.51 S.D. = 0.70) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  การน าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน

แท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพ
อินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม easelly ไปใช้นั้น 
ครูผู้ สอนควรพิจารณาความเหมาะสม ความ 
สอดคล้องของกิจกรรมเนื้อหา ความคิดรวบยอดของ
กิจกรรมและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร ภายใน
โรงเรียนของท่านเสียก่อน เนื่องจากแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตตามแนวสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การสร้างภาพอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม 
easelly เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา หลักสูตรของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์และ
ลักษณะของนักเรียนท่ีผู้วิจัยได้น าไปทดลอง 

2.  การใช้บทเรียนแอปพลิเคชัน ผู้เรียนควร
ศึกษาวิธีการใช้ตามค าแนะน าการใช้งานบทเรียนให้
เข้าใจก่อนใช้บทเรียน 

3.  การพัฒนาบทเรียนแอปพลิเคชัน ควร
ออกแบบให้ง่ายต่อการควบคุมบทเรียน จะช่วยให้
การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจ และส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี  
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ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) 
The Development of Multimedia Instruction on Plate Tectonics 
for Matthayomsuksa 5 based on the Information Technology 

Competency Promotion Activities (SSPC) 
 

บัณฑิต  แก้วพรม1 
อัญญปารย ์ ศิลปนลิมาลย์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) 2) ศึกษาความเหมาะสม
ของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียน
หนองกุงศรีวิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนมัลติมีเดีย แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียน และ แบบประเมินช้ินงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตามกิจกรรมส่งเสริมสรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) 2) ความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดียที่

พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.70) 3) ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/89.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 4) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้น ต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก 0.83 คิดเป็นร้อยละ 83 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44, S.D. = 0.65) 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย, การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล, ความพึงพอใจ 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตรแ์ละนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
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ABSTRACT 
The purposes of the research were 1) to develop of multimedia instruction on plate for 

mathayomsuksa 5 based on the Information Technology Competency Promotion Activities (SSPC) 
2) to evaluate the appropriate of multimedia instruction 3) to evaluate the efficiency of the 
multimedia Instruction 4) to study the effectiveness index of multimedia instruction and 5) to 
study the satisfaction of students who learned with the multimedia instruction.The samples 
subjects were 30 students mathayomsuksa 5/2 at Nongkungsriwittayakran school, Nongkungsri 
district, Kalasin province.They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were the multimedia  instruction, an evaluation form an achievement test, a 
satisfaction questionnaire and task evaluation from. The research statistics used were percentage, 
mean, standard deviation, efficiency and effectiveness index. 

The research findings showed that the 1) The development of multimedia instruction on 
plate for mathayomsuksa 5 based on the Information Technology Competency Promotion 

Activities (SSPC), 2) The appropriation of the multimedia instruction was high level ( ̅ = 4.25, S.D. 
= 0.70), 3) The efficiency of the multimedia instruction was 80.00/89.00 in average based on the 
standard criteria (80/80), 4) The effectiveness index of multimedia instruction was highest learning 

(0.83, 83%), 5) The satisfaction of student for using of multimedia instruction was high level ( ̅ = 
4.44, S.D. = 0.65) 
 
Keyword : (multimedia  instruction, Plate Tectonics, efficiency, effectiveness index, satisfaction) 
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บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าเข้ามา

มีบทบาทในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้านไม่ว่าจะใน
ด้านธุรกิจ ด้านสาธารณสุขทางทหารและความมั่นคง 
ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่า 
หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารการ
จัดการในองค์กร อีกท้ังเพิ่มระดับความส าคัญมากขึ้น 
ในแต่ละปีมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ เป็นการเฉพาะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางกลยุทธ์หาความ
ได้เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงใช้เป็น
ช่องทาง ก็มีบทบาทที่ส าคัญในส่วนของการเป็นทั้ง
เครื่องมือหลักและเครื่องมือสนับสนุนที่ต้องการ
จัดหาและน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไป
ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน หลักสูตรการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี 
(พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ , 2556 :               
18-19) 

จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ นางภควดี 
ภูทอง ครูผู้สอนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ และตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 3 คน ที่โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภควดี ภูทอง 
และตัวแทนนักเรียน: สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 
2562) พบว่าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ขาด
แคลนสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน จึงมีความต้องการ
บทเรียนมัลติมีเดียที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพื่อที่จะมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างอิสระและมีเหตุผล เพื่อให้ผู้เรียนได้เผชิญกับ
สถานการณ์ปัญหาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียน 
และสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ครูและ
ผู้เรียน จึงมีความต้องการสื่อที่ทันสมัยในเนื้อหาที่

เป็นแบบบรรยาย เพื่อจัดการเรียนการสอน และง่าย
ต่อการเรียนการสอน เป็นการน าเสนอเนื้อหาความรู้
ในลักษณะที่หลากหลายประกอบด้วย ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ ผู้เรียน
สามารถใช้บทเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถตอบโต้กับบทเรียนมัลติมีเดียได้เสมือนการ
เรียนในห้องเรียนปกติ และ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
มากยิ่งข้ึน (ณัฐกร สงคราม, 2558: 11) 

ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้    
ผู้วิจัยจึงได้น ากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ซึ่งส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยี 4 ด้าน ก่อนที่ผู้ เรียนจะได้ท า
กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมนั้นผู้เรียนจะได้รับภารกิจจาก
สถานการปัญหาที่ผู้สอนมอบหมายให้ก่อนแล้วจึงเริ่ม
เข้าสู่กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.เลือกสรร (S 
ย่อมากจาก Select) เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน 2. สืบค้น (S 
ย่อมาจาก Search) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้ค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศจากช่องทางที่หลากหลาย 3. สร้าง
ช้ินงาน (P ย่อมาจาก Produce) เป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานตามใบงานที่ได้รับจาก
ผู้สอน 4. สื่อสาร (Cย่อมาจาก Communicate) 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้น าเสนอเผยแพร่ช้ินงานของ
ตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ 
ความเข้าใจ ท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ

แปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC)  
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2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ส าหรับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) 

5.  เพื่ อศึกษาศึกษาความพึงพอใจของ
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC)  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วีรวุฒิ ขันรัตน์ (2558, บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การประเมนิด้านเทคนิค
วิธีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับการ
เขียนแบบวิศวกรรม ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับการเขียนแบบวิศวกรรม 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.00/80.58 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ท่ี 80/80 

อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2558: 156-157) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
ยังไม่สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ได้ นักศึกษาที่มาจากต่างอ าเภอและนักศึกษา
สาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับสาขาทางคอมพิวเตอร์จะมี

ทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีน้อยมาก ขาดทักษะ
การใช้ Microsoft office และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใน
การปฏิบัติงาน  แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
1) นโยบายทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมทักษะการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สื่อสังคมออนไลน์ 3) 
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ 4) การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้  และ5) ผลที่ได้รับจากส่งเสริมสมรรถนะ 
(ตัวช้ีวัด) 2. ผลการศึกษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ 1) การเลือกสรร มี 3 ตัวช้ีวัด 2) การสืบค้น มี 
3 ตัวช้ีวัด 3) การสร้างงาน มี 3 ตัวช้ีวัด และ 4) การ
สื่อสาร มี 3 ตัวช้ีวัด  3.ผลการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการที่เกี่ยวข้อง  สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ และตัวช้ีวัดในการ
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ผล
การทดลองใ ช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้ น  พบว่า  ค่ า
ประสิทธิภาพของกิจกรรมตามรูปแบบ มีค่ามากกว่า 
1 ถือว่ามีประสิทธิภาพสูง สามารถน าไปใช้ส่งเสริม
สมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดลองด้าน
ความรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการทดลองด้านปฏิบัติ พบว่า 
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ด้านปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือร้อยละ 80  ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า
รับการอบรมส่งเสริมสมรรถนะ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  ̅= 4.34, S.D.= 0.68) 5. ผลการศึกษา
การยอมรับรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญา ต รี  ม ห า วิ ทย า ลั ย ร าชภั ฏก ลุ่ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามตัวแบบ UTAUT พบว่า 
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ระดับการยอมรับรูปแบบของนักศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมส่งเสริมสมรรถนะ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 

(  ̅ = 4.14, S.D.= 0.74) และ ผลวิเคราะห์การ
ยอมรับรูปแบบส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
พ ย า กรณ์ โ ด ย เพศ  และ ปร ะสบ กา รณ์  ขอ ง
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า เพศ และประสบการณ์ ไม่
ส่งผลต่อการยอมรับรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกด้านที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  

สุรีย์  ศรีบุญเรือง (2559: 88-90) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่ อง  พัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กุล่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
88 คน ได้มาโดยการ สุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling)  ผ ลก า ร วิ จั ย
พบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเท่ากับ 91.09/89.61 และนักเรียนมีผล
การเรียน ระดับสูงมาก ร้อยละ 52.50 ระดับดีร้อย
ละ 32.50 และระดับปานกลางร้อยละ 15.00 2. 
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น คือ 
0.87 หรือคิดเป็นร้อยละ 87 

สุจิตรา นนทภา และอัญญปารย์  ศิลปนิล
มาลย์ (2561: 295-310) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) 1. ความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย 
เ รื่ อ ง  ก ารส ร้ า ง วี ดี โ อด้ ว ย โปรแกรม  Adobe 
Photoshop CS6 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.29) 2. ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
วีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ตาม

กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) มีค่าความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ระดับปานกลาง (0.51) คิดเป็นร้อยละ 51 และ 3. 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การสร้างวีดี โอด้วยโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ =4.67 , S.D. = 
0.55) 

ยุพาพร ใบชา และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ 
(2561: 129-134) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ตาม
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) 
ผลการวิจัยพบว่า 1. พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง
การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น    ตามรูปแบบการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) มีองค์ประกอบ 16 
องค์ประกอบ 2. ความเหมาะสมของบทเรียน

มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก( ̅ = 
4.44, S.D. = 0.65) 3. ประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมี เดี ยที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.00/89.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80          
4. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมี เดียที่
พัฒนาขึ้นต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก 0.83 
คิดเป็นร้อยละ 83 5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.49) 
ทานตะวัน พิมพัฒน์ และอัญญปารย์ ศิลป

นิลมาลย์ (2561: 308-314) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนผังงาน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม draw.io ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้การพัฒนาบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การเขียนผังงานออนไลน์ด้วย
โปรแกรม draw.io ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( SSPC) 16 
องค์ประกอบ 2. ความเหมาะสมของบทเรียน
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มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
4.02, S.D. = 0.47 3. มีประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยรวม 84.5/85.25 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 4. ดัชนีประสิทธิผลของ
บ ท เ รี ย น มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ พั ฒ น า ขึ้ น  ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (0.76) คิดเป็นร้อยละ 
76 5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย

ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.72, 
S.D. = 0.45) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จาก เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆ ในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐาน
ของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4.  ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation) 
น าบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริงเป็นนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 

5/4 จ านวน 3 คน น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 30 คน และประเมินความพึงพอใจ 

5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิทธิ ภาพ และค่ าประสิทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  บทเรี ยนมัลติมี เดี ย  เรื่ อง  การแปร
สัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ตามตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) 

5.  แบบประเมินช้ินงานของนักเรียนที่มีผล
ต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณี ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 6 ห้อง ท้ังหมด 187 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5/2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ าเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม โดยวิธีการจับฉลากซึ่งมีห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-
test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
(อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558: 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
มีความเหมาะสมที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการ พัฒนาบท เ รี ยน  บท เ รี ย น

มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) มีคุณสมบัติ ครอบคลุมด้านมัลติมีเดีย ได้แก่ 
มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง มีการ
โต้ตอบกับผู้เรียนตลอดบทเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1. บทเรียนมลัติมเีดีย เรื่อง การแปร

สัณฐานของแผ่นธรณสี าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามกิจกรรมส่งเสรมิ
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC)                 

จากภาพที่ 1 บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
แปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ประกอบด้วย 
1) หน้าแรกของบทเรียน 2) หน้าภารกิจ 3) หน้า
กิจกรรมเลือกสรร 4) หน้ากิจกรรมสืบค้น 5) หน้า
กิจกรรมสร้างช้ินงาน 6) หน้ากิจกรรมสื่อสาร    

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แสดงตาราง  
ที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการปะเมินความเหมาะสมของ

บทเรียนมัลติมีเดีย 
 

รายการ  ̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการ
ด าเนินเรื่อง 

4.51 0.56 มากที่สุด 

2. ภาพ ภาษา เสียง 
และวีดโีอ 

4.10 0.77 มาก 

3. ตัวอักษร และส ี 4.20 0.77 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.08 0.78 มาก 
5. การจัดการบทเรียน
มัลตมิีเดยี 

4.19 1.00 มาก 

โดยรวม 4.25 0.70 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการการประเมินความ
เหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปร
สัณฐานของแผ่นธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  5  ตามกิจกรรมส่ ง เสริมสมรรถนะการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของบทเรียน 
โ ด ย ร วมมี ค ว า ม เห ม า ะ สม อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก            

( ̅ = 4.25, S.D. = 0.70) 
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของบทเรียน

มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณีส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ที่พัฒนาขึ้น กับ
เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร จ านวน 30 คน โดยมีการทดสอบระหว่าง
เรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรยีน

มัลติมีเดีย 
 

ประสิทธภิาพ
ของวิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระหว่างเรียน 
(E1) 

30 10 240 8.0 80.00 

หลังเรียน 
(E2) 

30 10 267 8.9 89.00 

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ( SSPC) พ บ ว่ า  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/ E2 มีค่า

เท่ากับ 80/89 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ (80/80) 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนมัลติมีเดีย      
เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณีส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ที่พัฒนาขึ้น กับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที 5/2 โรงเรียนหนองกุง
ศรีวิทยาคาร จ านวน 30 คน โดยมีการทดสอบก่อน 
และหลังการเรียนรู้  จากนั้นน าผลการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล แสดงดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนมัลติมีเดีย 
 

จ านวน 
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
แบบทด 
สอบก่อน

เรียน 

คะแนน
แบบทด 
สอบหลัง

เรียน 

ดัชนี
ประ 

สิทธิผล 

ร้อย
ละ 

30 10 111 267 0.83 83 

 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล

ของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) พบว่า บทเรียนมัลติมีเดีย ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก ร้อย
ละ 83.00 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของ
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC)  
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ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปร
สัณฐานของแผ่นธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  5  ตามกิจกรรมส่ ง เสริมสมรรถนะการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามความ
พึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
 

รายการ  ̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการด าเนิน
เร่ือง 

4.41 0.65 มาก 

2. ภาพ ภาษา เสียง และวีดีโอ 4.47 0.66 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.45 0.65 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.45 0.64 มาก 
5. การจัดการบทเรียน
มัลติมีเดีย 

4.45 0.64 มาก 

6. การออกแบบการเรียนการ
สอน 

4.57 0.59 มากที่สุด 

โดยรวม 4.44 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปร
สัณฐานของแผ่นธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่  5  ตามกิจกรรมส่ ง เสริมสมรรถนะการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐาน
ของแผ่นธรณีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (SSPC)โดยรวมอยู่ในระดับมาก(  ̅ = 
4.44, SD.=0.65 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ผลการศึกษาได้
ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องได้บทเรียนที่มี 1) หน้าแรกของบทเรียน
มัลติมีเดีย 2) หน้าลงช่ือเข้าใช้   3) ยินดีต้อนรับเข้าสู่
บทเรียน 4) จุดประสงค์การเรียนรู้   5) หน้าแนะน า
บทเรียน 6) หน้าแนะน ากิจกรรม SSPC 7) หน้า
แนะน าการใช้งานปุ่ม  8) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 
9) หน้าภารกิจ 10) หน้าเนื้อหาของกิจกรรม
เลือกสรร 11) หน้าเนื้อหาของกิจกรรมสืบค้น 12) 
หน้าเนื้อหาของกิจกรรมสร้างช้ินงาน 13) หน้า
เนื้อหาของกิจกรรมสื่อสาร 14) หน้าแบบทดสอบ
หลังเรียน 15) หน้าอ้างอิง และ 16) หน้าผู้จัดท า 
สอดคล้องกับ ทานตะวัน พิมพัฒน์ และ  อัญญปารย์ 
ศิลปนิลมาลย์ (2561: 72) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนผังงาน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม draw.io ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC) มี 16 องค์ประกอบ คือ 1) หน้าแรกของ
บทเรียนมัลติมีเดีย 2) หน้าลงช่ือเข้าใช้ 3) ยินดี
ต้อนรับเข้าสู่บทเรียน 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 5) 
หน้าแนะน าบทเรียน 6) หน้าแนะน ากิจกรรม SSPC 
7) หน้าแนะน าการใช้งานปุ่ม  8) หน้าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 9) หน้าภารกิจ10) หน้าเนื้อหาของ
กิจกรรมเลือกสรร 11) หน้าเนื้อหาของกิจกรรม
สืบค้น 12) หน้าเนื้อหาของกิจกกรมสร้างช้ินงาน 13) 
ห น้ า เ นื้ อ ห า ขอ งกิ จ ก ร ร ม สื่ อ ส า ร  14)  ห น้ า
แบบทดสอบหลังเรียน15) หน้าอ้างอิง และ 16) หน้า
ผู้จัดท า เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้ศึกษาออกแบบ
บทเรียนตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) เช่นเดียวกับผู้วิจัย 

2.  ผลการศึกษาการประเมินความเหมาะสม
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่น
ธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SSPC)  ที่ ผู้ ศึ กษาพัฒนาขึ้ น  โดยการหาความ
เหมาะสมจากการประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ ( ̅ 4.25, S.D. = 0.70) สอดคล้องกับ สุจิตรา 
นนทภา และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2561: 67) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย 
เ รื่ อ ง  ก ารส ร้ า ง วี ดี โ อด้ ว ย โปรแกรม  Adobe 
Photoshop CS6 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) โดยภาพรวม

คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับมาก ( ̅ 4.41, S.D. 
=0.29) เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ อาจเพราะว่าในการ
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา
เอกสารงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ก าหนดเนื้ อหา 
วัตถุประสงค์ ท าการออกแบบ โดยเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ
ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดย การประเมินความ
เหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

3.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และน า
คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน มาค านวณค่า
ประสิทธิภาพ โดยค่าตัวเลขที่ค านวณได้จากสูตร 
แล้วแปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์ โดยรวม
เป็นไปตามเกณฑ์ 80.00/89.00 สอดคล้องกับ วีรวุฒิ 
ขันรัตน์ (2557: บทคัดย่อ) ผลการวิเคราะห์การ
ป ร ะ เ มิ น ด้ า น เ ทค นิ ค  วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับการเขียนแบบวิศวกรรม 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.00/80.58 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 เหตุที่เป็น
เ ช่นนี้ เพร าะ  บทเ รี ยนมั ลติ มี เ ดี ยที่ พัฒนาขึ้ น 
ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมให้อยู่ในระดับ
มาก จึงส่งผลต่อการท ากิจกรรม และการเรียนรู้ข้อง
นักเรียน ท าให้คะแนนใบงานและคะแนนทดสอบอยู่
ในระดับสูงส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น 

4.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยน าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย มีค่าเท่ากับ 
0.83 หรือร้อยละ 83 หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากบทเรียน
มัลติมีเดียอยู่ในระดับสูงมาก สอดคล้องกับ สุรีย์ ศรี
บุญเรือง (2559: 88 - 90) ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กุ
ล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช่วง
ช้ันท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 88 คน ได้มาโดยการ สุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) ผลการศึกษา
พบว่า 1 .ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมี เดียที่
พัฒนาขึ้น คือ 0.87 หรือคิดเป็นร้อยละ 87 เหตุที่
เป็นเช่นนี้เพราะ บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 80/80 และ
ออกแบบด้วยกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) ที่เป็นกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้ช้ินงานที่ส่งผลให้
ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ที่สูงขึ้น จึ งท าให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 

5.  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  5 ที่ มีต่อบทเรียน
มัลติมี เดีย เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC) มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ 4.44, S.D. =0.65) 
สอดคล้องกับ ยุพาพร  ใบชา และอัญญปารย์  ศิลป
นิลมาลย์ (2561: 189) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้ภาษาจีน
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เบื้องต้น ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E). มีความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ( ̅ 4.29, S.D. =0.49) เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย โดยอาศัยหลักการน าเสนอเนื้อหาจะเป็น
ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และนักเรียนสามารถทราบ
ผลความก้าวหน้าของตนเองทันที เมื่อตอบค าถาม 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถของตนเอง 
และการแก้ไขข้อบกพร่องด้วย ท าให้นักเรียนเกิด
ทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ อย่างถ่อง
แท้และถ้านักเรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจจะช่วยให้
การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ

แปรสัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) มีข้อเสนอแนะในการน าผล
การศึกษาไปใช้ ดังนี ้

1.  การน าบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปร
สัณฐานของแผ่นธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC) ไปใช้นั้น ครูผู้สอนควรพิจารณา
ความเหมาะสม ความสอดคล้องของกิจกรรมเนื้อหา 
ความคิดรวบยอดของกิจกรรมและมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตร ภายในโรงเรียนของท่านเสียก่อน 
เนื่องจากบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรสัณฐาน
ของแผ่นธรณี ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
กิจกรรมส่ ง เสริ มสมรรถนะการใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SSPC )เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา หลักสูตรของโรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ลักษณะของนักเรียนท่ีผู้วิจัยได้น าไปทดลอง 

2.  การใช้บทเรียนมัลติมีเดีย นักเรียนควร
ศึกษาวิธีการใช้ตามค าช้ีแจงการใช้งานบทเรียนให้
เข้าใจก่อนใช้บทเรียน 

3.  การพัฒนาบทเรี ยนมั ลติ มี เดี ย ควร
ออกแบบให้ง่ายต่อการควบคุมบทเรียน จะช่วยให้การ
เรียนการสอนเกิดความน่าสนใจ และส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ดี 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม  
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

The Development of an Android Application on Algorithms  
for Mathayomsuksa 1. 

 

ศศิธร เพิ่มพร1   
สวียา สรุมณี2  

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาความเหมาะสมของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 25 คน โรงเรียนสามชัย อ าเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี แบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า  
  1. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
มีกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ การน าเข้าสู่บทเรียน สถานการณ์ปัญหา การเรียนรู้ การช่วยเหลือ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 2. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความ

เหมาะสม   อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.46, S.D. = 0.57) 
 3. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/83.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง

อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.68 คิดเป็นร้อยละ 68 
 5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 

อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.53, S.D. = 0.50) 
 
ค าส าคัญ: ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, อัลกอริทึม  

1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) development of an android application on 
algorithms for mathayomsuksa 1, 2) study the evaluate the appropriate of an android application 
on algorithms for mathayomsuksa 1, 3) study the efficiency of an android application on 
algorithms for mathayomsuksa 1, 4) study the effectiveness index learning and 5) study the 
learning retention of the students who learned with an android application on algorithms for 
mathayomsuksa 1. The samples were 25 mathayomsuksa 1/2 students at Samchai school, 
samchai district, kalasin province by simple random sampling. The research instruments were an 
android application on algorithms for mathayomsuksa 1, an evaluation form probing the 
efficiency of android application, an evaluation form of the lesson, and a questionnaire probing 
student’s satisfaction. The research statistics used were percentage, mean and standard 
deviation.  
 The findings were as follows: 
  1. An android application on algorithms for mathayomsuksa 1, five activities have been 
found introduction to the lesson, problematic situation, learning, scaffolding and collaboration. 
  2. The appropriate of an android application on algorithms for mathayomsuksa 1 created 

was in high level ( ̅= 4.46, S.D. = 0.57). 
  3. An android application on algorithms for mathayomsuksa 1 had efficiency of 
82.00/83.20 according to efficiency criteria. 
  4. The effectiveness index of an android application was 0.68 or 68%  
  5. The satisfaction of students for using an android application on algorithms for 

mathayomsuksa 1 create was in the highest level ( ̅ = 4.53, S.D. = 0.50). 
 
Keyword: Android Application on Algorithms, Algorithms 
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บทน า 
ในปัจจุบันนี้ ระบบการศึกษาก าลั งมุ่ งสู่

การศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสื่อกลางของ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้
สถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศทั้งในระดับโรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ต่างได้มีการน า การ
จัดการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ เข้ามาใช้กันอย่าง
กว้างขวาง (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติ
โกมล และเสกสรร แย้มพินิจ, 2546, น. บทคัดย่อ) 
ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน          
การสอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว กระตือรือร้น
ในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ทั่ว
โลกที่มีอยู่อย่าง มากมายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(สันติ วิจักรจณาลัญฉ์, 2547, น. บทคัดย่อ) การน า
แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนใน
โรงเรียน ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการศึกษาความรู้พื้นฐาน 
และการใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น ซึ่ งแท็บเล็ตมี
โปรแกรมหรือที่เรียกว่า แอปพลิเคชัน ที่สามารถ
น ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ใช้เป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งใน
รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์สนองต่อความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับความต้องการทางการเรียนรู้
ของรายบุคคล  เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนบรรลุผลและมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามต้องการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
(พรทิพย์ วงศ์สินอุดม และ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2559, 
น. 1906-3431) 
 โรงเรียนสามชัย ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ท าการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 
3-4 มุ ่ง เ น ้น ใ ห ้น ัก เ ร ีย น ม ีค ุณ ล ัก ษ ณ ะ อ ัน พ ึง
ประสงค์ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกท้ังโรงเรียนยังมีห้องเรียน
คอมพิวเตอร์และใช้แท็บเล็ต เพื่อส่งเสริมและขยาย
โอกาสใน การพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน ผู้วิจัย
ได้ส ารวจบริบทในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนเป็นเบื้องต้น จากการสัมภาษณ์นางวันเพ็ญ 
พรมโคตร (วันเพ็ญ พรมโคตร, 2562, สัมภาษณ์) 
อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาวิทยาการค านวณ เรื่อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า เป็น
วิชาที่เน้นไปที่การสร้างกระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน แต่จากการสังเกต พบว่า 
นักเรียนนั้นไม่สามารถเขียนอัลกอริทึมได้ เพราะการ
เรียนแบบท่องจ าตัวอย่างหรือแบบฝึกหัด จึงท าให้ไม่
สามารถคิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงต้องการสื่อการสอนที่
ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียน เพิ่มทักษะ
กระบวนการคิดอย่างมีระบบได้โดยไม่ต้องเรียนรู้จาก
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว และจากการสอบถามนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน 30 คน เกี่ยวกับสื่อที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนร้อยละ 
50.00 มีความสนใจที่จะเรียนด้วยแอปพลิเคชัน 
นักเรียนร้อยละ 16.67 มีความสนใจที่จะเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดีย นักเรียนร้อยละ 16.67  มีความ
สนใจที่จะเรียนด้วยเกม และนักเรียนร้อยละ 16.67 
มีความสนใจที่จะเรียนด้วยบรรยายและสื่อน าเสนอ
(Power Point)  
 แอปพลิ เค ชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในรูปแบบที่นักเรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองได้ตรงกับศักยภาพ 
ความต้องการ ความถนัด  ความสนใจ อีกทั้งเพื่อให้
การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นและยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน
อีกด้วย ภายใต้การออกแบบโครงสร้างเนื้อหาตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง (สวียา สุรมณี , 
2559, น.940-941) เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล สามารถ
แก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 9 ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส าหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างสื่อ
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มัลติมีเดียได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จับภาพหน้าจอ
เพื่อท าสื่อการสอน สร้างสื่อน าเสนอข้อมูลต่างๆ 
ประกอบด้วยรูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ 
สร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายอีกด้วย    
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้โปรแกรม 
Adobe Captivate 9 โดยพัฒนาแอปพลิเคชันที่มี
ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ ง่าย จดจ าได้ดี  และ
เสริมสร้างให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เ พื่ อ พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องอัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1       

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปิยะธิดา โสมศรี และสวียา สุรมณี (2561, 

น. 372) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การด ารงชีวิต
ของพืช ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษา
พบว่า 1) แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับช้ัน

มัธยมศึกษา 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/85.33 
2) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วย แอปพลิเคชัน
ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับร้อยละ 63 และ 3) นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน
ระดับสูง 
 สวียา สุรมณี, ธรัช อารีราษฎร์ และวรปภา 
อารีราษฎร (2559, น. 940-941) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง  
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร หลักการออกแบบการเรียนการสอน บริบท
และความต้องการแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กิจกรรมการเรียนการ
สอน และสถานการณ์จ าลองผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการ

สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.64, S.D. = 0.58) 
2) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 
การน าเข้าสู่บทเรียน สถานการณ์ปัญหา การเรียนรู้ 
การช่วยเหลือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อกิจกรรม

การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.52, S.D. = 
0.55) 3) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง วิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 85.78/85.67 4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  

( ̅ = 4.76, S.D. = 0.47) และ 6) ผู้เรียนมี ความ
คงทนทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 อมรรัตน์ ศรีแก้ว และสวียา สุรมณี (2559 , 
น. 54-61) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอฟพลิเค
ชัน เพื่ อการ เ รี ยนรู้ บนแท็บ เ ล็ ต  เ รื่ อ ง  ร ะบบ
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สารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า 1) แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง 
ระบบสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีคุณสมบัติ
ครอบคลุมด้านมัลติมีเดียได้แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และมีการโต้ตอบกับนักเรียน
ตลอดบ ท เ รี ย น  ส าม า รถ เ ลื อ ก เ รี ย น ไ ด้ ต า ม
ความสามารถและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 2) คุณภาพ
ของแอปพล ิเคชัน เพื ่อการ เร ียนรู ้บนแท็บเล ็ต 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ดัชนีประสิทธิผล
ของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต มีค่า
เท่ากับ 0.64 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนท่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
แท็บเล็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 สวียา สุรมณี และรุ้งนภาพร ภูชาดา (2558, 
น .  5 2 -6 0 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒน า
แอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บแล็ต เรื่อง 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ส าหรับช้ัน
มั ธยมศึ กษาปีที่  4  ผลการวิ จั ยพบว่ า  1 )  ไ ด้
แ อ พ พลิ เ ค ช่ั น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ บ น แ ท็ บ แ ล็ ต  
เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ส าหรับ 
ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ช้ั น ปี ที่  4  2 )  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บแล็ตที่พัฒนาขึ้น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.41, S.D. = 0.68) 
และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันเพื่อ
การเรียนรู้บนแท็บแล็ตที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.52, S.D. = 0.66) 
 พิมพ์ชนก อุดมผล ไพฑูรย์ ศรีฟ้า และจงกล  
แก่นเพิ่ม (2558, น. 1) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนแท็บ เล ็ตส าหร ับ เด ็ก
บ ก พ ร ่อ ง ท า ง ก า ร เ ร ีย น รู ้ด ้า น ค ณ ิต ศ า ส ต ร์ 
ผลการวิจัยพบว่า  1) แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต
ส า ห ร ับ เ ด ็ก บ ก พ ร ่อ ง ท า ง ก า ร เ ร ีย น รู ้ด ้า น
คณิตศาสตร ์ม ีค ุณภาพในระด ับด ีม าก  2) ผล
การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันบน 
แท็บเล็ตส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์เท่ากับ 0.80 3) ผลการสังเกตพฤติกรรม 
พบว่า กรณีศึกษามีความสนใจกิจกรรมที่ท าใน 

แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตเพราะรูปแบบของกิจกรรม 
ก าหนดล าดับเนื้อหาในการเรียนที่เหมาะส าหรับ
นักเรียนในแต่ละคน สามารถท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้เร็วหรือช้าตามอัตราความสามารถ และความ
สนใจของแต่ละบุคคล และ 4)  ผลการศึกษา
ประโยชน์ 
 อานนท์ แทนไชยสง และ อภิชาติ เหล็กดี 
(2558, น. 105) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) แอพพลิเคช่ันสื่อเสมือน 
เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีออคเมนต์
เตดเรียลริตี้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย แอพพลิเคช่ัน 
และหนังสือประกอบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการ เรี ยนการสอนได้  2 )  คุณภาพของ
แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.06) และ 3) ความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.54, S.D. = 0.02) 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของ ADDIE 
Model ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับ
การสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ และโปรแกรม Adobe Captivate 9 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คู่มือการสอน เอกสารการเรียนรู้ หนังสือ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
รวมถึงเนื้อหาเรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 
 3. ศึกษา วิเคราะห์บริบท และความต้องการ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามชัย 
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) 
 1. จัดท าโครงสร้างเนื้อหาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เรื่อง อัลกอริทึม 
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ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถู กต้ อ ง  ให้ ข้ อคิ ด เห็ น  และ
ข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  
 2. ออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยอาศัย
สถานการณ์จ าลอง โดยมีขั้นตอนส าคัญดังนี้  
  1) การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียม
ความพร้อม โดยแนะน ารายวิชา วิธีการ  ใช้งาน 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2) สถานการณ์ปัญหา เป็นการให้โจทย์
ปัญหาและภารกิจ ซึ่งออกแบบโดยใช้สถานการณ์
จ าลองด้วยภาพเคลื่อนไหว  
  3) การเรียนรู้ เป็นการน าเสนอเนื้อหา
ของบทเรียน โดยอธิบายข้อความ ภาพ แอนิเมชัน 
หรือวิดีโอ  
  4) การช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือด้าน     
การคิดรวบยอด ด้านกลยุทธ์ (ถามตอบ) และด้าน
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ  
  5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยโปรแกรมสนทนา และ
กระดานข่าว 
 3. เขียนบทด าเนินเรื่อง และน าไปสร้าง 
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) 
 1. ด า เนินการพัฒนาแอปพลิ เค ชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Captivate 9 สร้างแอปพลิเคชัน โดยเน้น 
การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อนักเรียนเกิดคิดด้วย
ตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล สามารถแก้ปัญหา และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้     
 2. น าแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ที่สร้างเสร็จ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
จนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์ 
 3. น าแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความเหมาะสม
ของแอปพลิ เค ชัน จากนั้นปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
 ขั้นที่ 4 การทดลองใช้  
(Implementation) 
 1. ทดลองใช้ขั้นต้น เพื่อหาข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ด าเนินการทดลองใช้ขั้นต้นโดยผู้วิจัย 
 2. การทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดยด าเนินการ
ทดลองใช้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง คือ ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/1 จ านวน 3 คน จากเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า โรงเรียนสามชัย เพื่อหาข้อบกพร่องของแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 3. น าแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 25 คน 
โรงเรียนสามชัย 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) 
 น าผลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสม
จากผู้เช่ียวชาญ ผลการท าแบบทดสอบ และผลการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2. เครื่องมือการวิจัย 

1. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 2. แบบประเมินความเหมาะสมของแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง อัลกอริทึม 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

1 โรงเรียนสามชัย ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 5 ห้อง จ านวน 140 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/2 โรงเรียนสามชัย ต าบลส าราญ อ าเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 25 คน ได้มาจากการสุม่
อย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
 1. วิเคราะหร์ะดับความเหมาะสมของแอป
พลิเคชัน  โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  
โดยน าคะแนนทดสอบระหว่างเรียน และทดสอบหลัง
เรียนมาเปรยีบเทียบโดย ใช้สถิติ ค่าร้อยละ เทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 
 3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยน า
คะแนนทดสอบก่ อน เ รี ย นและหลั ง เ รี ยนม า
เปรียบเทียบ ใช้สถิติ ค่าร้อยละ  
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 
แอปพลิเคชัน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ เร่ือง อัลกอริทึม ส าหรับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีคุณสมบัติครอบคลุม
ทางด้านมัลติมี เดียและกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง (TCS Model) 
ได้ผลแสดงดังภาพ 

 

   
      ภาพที่ 1 บทน า            ภาพที ่2 การน าเข้าสู่บทเรียน 

   
  ภาพที่ 3 สถานการณ์ปัญหา        ภาพที่ 4 การเรียนรู้ 

   
     ภาพที ่5 การช่วยเหลอื   ภาพที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ภาพที่ 1-6 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง 
(TCS Model)   
 จ า ก ภ า พ ที่  1 -6  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง (TCS 
Model) คือ 1) การน าเข้าสู่บทเรียน 2) สถานการณ์
ปัญหา 3) การเรียนรู้ 4) การช่วยเหลือ และ 5) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.  วิเคราะห์ผลการศึกษาความเหมาะสม
ของแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เร่ืองอัลกอริทึม ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ผล
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
  



 
 

Page 299 

ตารางที่ 1  ผลการปะ เมินความ เหมาะสมของ             
แอปพลิ เค ชันระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

 

รายการ x  S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1. เนื้อหาและการด าเนินเร่ือง 4.58 0.50 มากที่สุด 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.43 0.68 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.20 0.68 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.63 0.49 มากที่สุด 
5. การจัดการบทเรียน    4.44 0.51 มาก 

โดยรวม 4.46 0.57 มาก 
  

จากตารางที่ 1 พบว่าความเหมาะสมของ
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.46, S.D. = 0.57)      
 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เร่ือง
อัลกอริทึม ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ได้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 25 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการนัดหมาย
กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลองใช้แอปพลิเคชันที่
สร้ างขึ้น  โดยบทเรียนที่ ใ ช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ 
ประกอบด้ วย  3  หน่ วยการ เ รี ยนรู้  ได้ แก่  1) 
อัลกอริทึมเบื้องต้น 2) อัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาต ิ
และ 3) อัลกอริทึมด้วยผังงาน หาประสิทธิภาพของ       
แอปพลิเคชัน ใช้วิธีการหาค่าร้อยละจากคะแนนเล่น
เกมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนที่
นักเรียนท าได้ โดยน าคะแนนมาเปรียบเทียบกันตาม
สูตร E1/E2 ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประสิทธภิาพ
ของวิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระหว่าง
เรียน (E1) 

25 12 246 
 

9.84 82.00 

หลังเรียน 
(E2) 

25 10 208 8.32 83.20 

  

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ ผู้ วิจั ย ได้
พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 
80/80 ปรากฏว่า ผลค่าคะแนนที่ได้จากการเล่นเกม
ระหว่างเรียน หรือ E1 เท่ากับ 82.00 และค่าคะแนน
ที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน หรือ E2 
เท่ากับ 83.20 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เร่ือง 
อัลกอริทึม ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือค่าความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการน าไปทดลองกบั
กลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เรื่ อ ง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวน 
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

ดัชนี 
ประสิทธิ 

ผล 

ร้อย 
ละ 

25 10 119 208 0.68 68 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 
0.68 หรือร้อยละ 68 หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 อยู่ ใน
ระดับสูง  



 
 

Page 300 

5. ผลการศึ กษาความ พึงพอ ใจของ
นักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย ด์  เ ร่ื อ ง  อั ล กอ ริทึ ม  ส าห รับชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้
ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน
สามชัย อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 25 
คน ได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ได้ผลดังแสดง
ในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4  ผลการสอบถามความพึงพอใจของ

นั ก เ รี ยนที่ มี ต่ อ แอปพลิ เ ค ชั นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เรื่ อง 
อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รายการ  ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1. แอปพลิเคชันมีความ
น่าสนใจ และดึงดูดใจ 

4.40 0.50 มาก 

2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหา
ชัดเจนไม่สับสน 

4.40 0.50 มาก 

3. การน าเสนอเนื้อหาง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ 

4.76 0.44 มากที่สุด 

4. ปริมาณของเนื้อหาก าลัง
ดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 

4.40 0.50 มาก 

5. ส่วนน าเข้าแอปพลิเคชัน 
(ไตเต้ิล) มีความเร้าใจและ
น่าสนใจ 

4.52 0.51 มากที่สุด 

6. สีสันของแอปพลิเคชัน 
และความสวยงามบหนา้จอ 

4.88 0.33 มากที่สุด 

7. ตัวอักษรชัดเจนอา่นได้
ง่าย 

4.40 0.50 มาก 

8. ภาพประกอบมีความ
สวยงามคมชัด 

4.48 0.51 มาก 

9. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.56 0.51 มากที่สุด 

10. การใช้งานแอปพลิเคชัน 
ง่าย และสะดวก ไม่มีข้อติดชัด 

4.40 0.50 มาก 

11. เกมมีประโยชน์ สนกุ 4.40 0.50 มาก 

รายการ  ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
ได้ทบทวนความรู ้
12. เสียงประกอบเหมาะสม 4.48 0.51 มาก 
13. แบบทดสอบใช้ง่าย 4.44 0.51 มาก 
14. ระยะเวลาในการศึกษา
แอปพลิเคชัน 

4.40 0.50 มาก 

15. ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาผ่าน 
แอปพลิเคชันเรื่องนี้ 

4.96 0.20 มากที่สุด 

โดยรวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.53 0.50 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึง
พอ ใ จ ข อ งนั ก เ รี ย น ที่ มี ต่ อ แ อป พลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( ̅ = 4.53, S.D.  = 0.50) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  ล าดับที่ 1 ได้แก่ ท่านได้ความรู้
เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผ่านแอปพลิเคชันเรื่องนี้ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.96, S.D. = 0.20) ล าดับที่ 2 
ได้แก่ สีสันของแอปพลิเคชัน และความสวยงามบน

หน้าจอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.88, S.D. = 
0.33) และแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ และดึงดูด
ใจ การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน ปริมาณ
ของเนื้อหาก าลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ตัวอักษร
ชัดเจนอ่านได้ง่าย การใช้งานแอปพลิเคชันง่าย และ
สะดวก ไม่มีข้อติดชัด เกมมีประโยชน์ สนุก ได้
ทบทวนความรู้ และระยะเวลาในการศึกษาแอป

พลิเคชัน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.50) 
เป็นล าดับสุดท้าย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1.  ก า ร พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
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เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งท าให้ได้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตา ม แ นวทฤษฎี ค อน สต รั ค ติ วิ ส ต์ โ ด ย อ า ศั ย
สถานการณ์จ าลอง (TCS Model) คือ 1) การน าเข้า
สู่บทเรียน 2) สถานการณ์ปัญหา 3) การเรียนรู้ 4) 
การช่วยเหลือ และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เหตุที่
เ ป็ น เ ช่ น นี้ อ า จ เ พ ร า ะ ว่ า  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ออกแบบตามรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยอาศัยสถานการณ์จ าลองของ สวียา สุรมณี 
(2559 , น. 940-941) โดยมีหลักการสอนที่ เป็น
วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จัก
ค้นคว้าหาเหตุผล สามารถแก้ปัญหา และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสวียา 
สุรมณี, ธรัช อารีราษฎร์ และวรปภา อารีราษฎร 
(2559, น. 940-941) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยอาศัยสถานการณ์จ าลอง วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยอาศั ยสถานการณ์จ าลอง  วิ ชา เครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 
1) การน าเข้าสู่บทเรียน 2) สถานการณ์ปัญหา  
3) การเรียนรู้  4) การช่วยเหลือ และ 5) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นกัน 

2.  ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดย
การหาความ เหมาะสมจากการประ เมิน โดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีความคิดเห็นโดยรวมในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.57) เหตุ
ที่ เ ป็ น เ ช่นนี้ อ าจ เพราะว่ า  แอปพลิ เ ค ชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีการก าหนดเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ การออกแบบให้มีความน่าสนใจ
โดยใช้กราฟิก แอนิเมชัน และเสียงประกอบ อีกทั้งได้

ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ โดยแก้ไขปรับปรุง
ตามค าแนะน า สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอน
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสวียา สุรมณี และรุ้ง
นภาพร ภูชาดา (2558, น. 132) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บแล็ต 
เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บแล็ตที่พัฒนาขึ้น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.41, S.D. = 0.68) 
3.  แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.00/83.20 เหตุที่ เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษา หลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยอาศัยสถานการณ์จ าลองวิธีการสร้างแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี การ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิด
โอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับ
ค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ ท าให้มีช่องทางการเรียนรู้
ที่สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และจ านวน
ครั้งในการเรียนอีกด้วย จึงท าให้แอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบั ติติ การแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น  มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยะธิดา โสมศรี และสวียา สุรมณี 
(2561, น. 1) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การ
ด ารงชีวิตของพืช ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษา 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/85.33 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

4.  ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่า
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เท่ากับ 0.68 หรือ ร้อยละ 68 หมายความว่า  
หลังการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์แล้วนักเรียนมีอัตราความก้าวหน้า
ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากเกณฑ์
การแปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าตัวเลข
ตั้งแต่ 0.60 – 0.79 หมายถึงความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ, 2546, น. 1-3) เหตุที่
เ ป็ น เ ช่ น นี้ อ า จ เ พ ร า ะ ว่ า  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง อัลกอริทึม 
ส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ถูกออกแบบให้มี
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ TCS ที่ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ ให้นักเรียนได้
เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์
ในการติดต่อสื่อสารทางสังคม สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอมรรัตน์ ศรีแก้ว และสวียา สุรมณี 
(2559, น. 54-61) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง การ
พัฒนาแอฟพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง 
ระบบสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ 0.64 ซึ่งมีอัตรา
ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

5.  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 ที่ มี ต่ อ แ อป พลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ผู้วิจัยที่สร้างขึ้น พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 
4.53, S.D. = 0.50) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า แอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน การเรียนรู้โดยใช้โจทย์
ปัญหาและภารกิจ ซึ่งออกแบบโดยใช้สถานการณ์
จ าลองด้วยภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ภาพ แอนิเมชัน 
หรือวิดีโอ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานนท์ แทนไชยสง 
และ อภิชาติ เหล็กดี (2558, น. 105) ได้ ศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเสมือนจริง เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน เรื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.02) เช่นกัน 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1.1  ในการใช้งานแอปพลิเคชันบนแอน
ดรอยด์ ถ้าน าไปใช้ในห้องที่มีผู้เรียนจ านวนมาก ควร
จะใช้หูฟัง เพื่อเสียงจะได้ไม่รบกวนคนรอบข้าง 
 1.2  เพื่อให้การแสดงผลหน้าจอภาพมีความ
สวยงามและเหมาะสมควรใช้แท็บเล็ต Samsung 
Galaxy Tab S3 หน้าจอและความละเอียด 9.7 นิ้ว 
แบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 
16.7 ล้านสี ความละเอียด 2048 x 1536 พิกเซล 
(264 ppi) ระบบปฏิบัติการ Android 7.0 (Nougat)  
2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1  แอปพลิเคชันยังสามารถพัฒนาให้ใช้
งานได้ในระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ในอนาคต เพื่อเพิ่ม
จ านวนผู้ใช้งาน และเป็นช่องทางในการเรียนรู้แบบ
ใหม่ส าหรับกลุ่มนักเรียนที่สนใจได้ 
 2.2  ควรมีการน าแนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อ            
แอปพลิ เคชันบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์แบบ TCS ไปขยายผลใช้กับการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเรื่ องอื่นๆ และระดับ ช้ันอื่นๆ เพื่อ เป็น
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดท์ี่มีต่อทักษะการใช้โปรแกรมอย่างแท้จริง 
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การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์ 
โดยใช้หนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิเดก็ดี กบัการจัดประสบการณ์ตามปกต ิ

A Comparison of the Self-Discipline of Pre-School Children between 
the Learning Experience Teaching by Using the Cloth Story Book of 

Noo Ma-Li ; Good Girl Set With the Normal  
Learning Experience Teaching 

มะลสิา  ไชยพันธ์ุ1    
กรวิภา  สรรพกิจจ านง2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี  
ส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบพฤติกรรม 
ด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้าชุดหนูมะลิเด็กดีกับการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวัดผลความมีวินัยในตนเอง 
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 60 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองได้นักเรียนช้ันอนุบาล 3/3 จ านวน 30 คน ใช้วิธีการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้าชุด
หนูมะลิเด็กดี และกลุ่มควบคุมได้นักเรียนช้ันอนุบาล 3/2 จ านวน 30 คน ใช้วิธีการจัดประสบการณ์ตามปกติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือนิทานผ้าชุดหนูมะลิเด็กดี 2) แผนการจัดการจัดประสบการณ์             
3) แบบทดสอบวัดความมีวินัยในตนเอง ที่มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 โดยใช้แบบแผน           
การทดลองแบบ Randomized Control Group, Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกัน (t-test Independent)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/82.11 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด E1/E2 คือ 80/80 2) ผลการวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระหว่างการจัดประสบการณ์
โดยใช้หนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานผ้า, การเล่านิทาน, ความมีวินัยในตนเอง 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to (1) To create and find the effectiveness of the cloth 
story book of Noo Ma-Li ; Good Girl set and promote the self-discipline of preschool children to 
be effective according to the criteria 80/80 (2) to compare the discipline behavior of preschool 
children between the learning experience teaching by using the cloth story book of Noo Ma-Li ; 
Good Girl Set with the normal learning experience teaching  The sample group used in this 
research is divided into 2 groups which are 1. Sample group used to measure self-discipline of 
Kindergarten 3 students in the academic year 2019, Nong Nam Sai School, Sikhio District, Nakhon 
Ratchasima Province, consisting of 2 classrooms, totaling 60 students. The researcher used the 
sample random sampling method using the lottery method, divided into experimental groups. 
The subjects were 30 kindergarten 3 students in room 3, using the the learning experience 
teaching by using the cloth story book of Noo Ma-Li ; Good Girl set  and the control group were 
30 kindergarten 3 students room 2, using the normal experience management method. The 
research instruments in the research were 1) the cloth story book of Noo Ma-Li ; Good Girl set 2) 
normal learning experience lesson plan 3) The self-discipline test had the reliability of the test 
equal to 0.89 using the Randomized Control Group, Pretest-Posttest Design. The data were 
analyzed by means of percentage, standard deviation and t-test independent test samples.  
  The research found that 1. The cloth story book of Noo Ma-Li ; Good Girl set has the 
efficiency is equal to 81.50 / 82.11 which meets the criteria. E1 / E2 is 80/80. 2. The result of 
measuring self-discipline of students between the learning experience teaching by using the cloth 
story book of Noo Ma-Li ; Good Girl set was higher than the students who received the normal 
learning experience teaching with statistical significance at the level of .05 
 
Key words: Cloth story book, Story telling, Self-discipline of preschool children 
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บทน า 
ในยุคปัจจุบันความเจริญงอกงามทางด้าน

เทคโนโลยีต่ างๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
ทัศนคติของผู้คนในสังคมจะมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่
ลักษณะของผู้คนที่มองแคบ คิดใกล้และขาดวินัยกัน
มากขึ้นมีค่านิยมทางวัตถุสูงมากขึ้น เกิดการเอารัด
เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ขาดการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท าให้เกิดภาวะ
ขาดความสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ส่งผลให้สังคมไทยมีปัญหาสลับซับซ้อนมาก
ขึ้นอันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากร
เป็นอย่างมากประชากรขาดคุณธรรมจริยธรรม 
สังคมขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ คนใน
สังคมขาดการยั้งคิด ขาดการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งใดควร
ท าหรือไม่ควรท าซึ่งสาเหตุหลักของปัญหามาจากการ
ขาดความมี วิ นั ย ในตน เองทั้ งนั้ น  ( ชนิพร รณ             
จาติเสถียรและคณะ, 2560: 1) ดังนั้น จึงต้องสร้าง
วินัยตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงที่เด็กซึมซับและ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเด็กจะได้พัฒนา
เป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบใหญ่ เป็นบุคคลที่มีวินัย
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีระเบียบและน าไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต 

การจั ดการศึ กษาระดั บปฐมวั ยจึ งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของชีวิต
เพราะการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า
จะต้องได้รับการปูพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่ปฐมวัยช่วง 5 
ปีแรก ของชีวิตเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการในทุกด้าน
รวดเร็วมาก (นิตยา คชภักดี, 2550: ออนไลน์) ใน
สังคมที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การพัฒนาเหล่านี้ จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายๆประการเกื้อหนุนกัน แต่ปัจจัยหลักของ
การพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่ 
มีคุณภาพ จะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านสมรรถภาพ
ทางร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี มีสติ มีความรู้
ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล าบาก เผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วย
ความมุ่งมั่น คุณสมบัติเหล่านี้ จ าเป็นต้องถูกหล่อ

หลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของค าว่า “วินัยใน
ตนเอง” วินัยในตนเองเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุก
คนต้องปฏิบัติเพราะจะท าให้บุคคลอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความสุขที่ทุกคนต้องปฏิบัติครูควรสร้างสรรค์ให้เกิด
แก่เด็กในระดับปฐมวัย วินัยในตนเองนี้เป็นคุณธรรม
ประการหนึ่งที่ทุกคนควรสร้างขึ้นส าหรับบังคับ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีงาม 
เด็กนั้นนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดของ
ประเทศ หากไม่ได้เตรียมพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากร
ที่ดีแล้ว การพัฒนาประเทศอาจเป็นไปได้อย่างไม่
เ ต็ มที่  จะ เห็น ได้ ว่ าความมี วิ นั ย ในตนเองนั้ น
จ าเป็นต้องปลูกฝังให้กับเด็ก  

วัยเด็กเป็นช่วงที่สามารถเรียนรู้ทักษะและ
พฤติกรรมทางสังคมที่น าไปสู่การมีวินัยในตนเอง 
ได้แก่ การพึ่งตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเอง การเห็น
ใจ เข้าใจ ร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น การควบคุม
อารมณ์ การปฏิบัติตามมารยาทสังคม และการมี
พฤติกรรมแบบร่วมมือ (นฤมล เนียมหอม, 2561: 4) 
การจัดประสบการณ์ ควรจัดเพื่อการสร้างวินัยใน
ตนเองให้แก่เด็ก โดยการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็ก
เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองของเด็กเป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ที่จะมีวินัยในตนเอง ตาม
ทฤษฎีของอีริคสัน กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการ
พึ่งตนเองกับการมีวินัยในตนเองของเด็ก ไว้ว่าเด็กที่
สามารถท าสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเองจะรู้สึกว่าตนมี
ความสามารถ และเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ในที่สุด 
ส่วนเด็กที่รู้สึกว่าตนไม่ประสบความส าเร็จ ท าอะไร
ด้วยตนเองไม่ได้อยู่ เสมอ จะรู้สึกว่าตนอ่อนแอ 
พึ่งตนเองไม่ได้ และเกิดความสงสัยว่าตนจะท าอะไร
ตามล าพังได้หรือไม่ ลักษณะเช่นนี้ท าให้เด็กอยู่ใน
ต าแหน่งของความสงสัยในตนเอง และไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ซึ่งครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองแสดงความ
คิดเห็นไว้ว่า ผู้ใหญ่เปรียบเสมือน “ผู้ให้ใบอนุญาต” 
ให้ เด็กมีพัฒนาการที่ สามารถพึ่ งตนเองได้  ถ้ า
ปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เด็กคงเรียนรู้ที่
จะพึ่งตนเองไม่ได้ เด็กควรได้ฝึกช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวัน เช่น การหยิบจับและเก็บของเล่น
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หรือของใช้ส่วนตัว การรับประทานอาหาร การใช้
ห้องน้ า การแต่งตัว การปูที่นอน อย่างไรก็ตามครู
ควรพิจารณาว่าสิ่งที่ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองนั้น
ต้ อง เหมาะสมกับพัฒนาการตามวั ยของ เด็ ก
นอกจากนี้ครูยังมีหน้าที่ท าให้ เด็กเข้าใจว่าเด็ก 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วย 
เนื่องจาก เป้าหมายหนึ่งที่ส าคัญในการศึกษาปฐมวัย 
คือ การพยายามให้เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เมื่อเด็กเผชิญกับถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ต่างๆ เด็กต้องการให้ครูเข้าใจ ท่าทีอันสุขุมของครูที่
ตอบสนองค าพูดหรือความรู้สึกของเด็กและช่วย
สะท้อนให้เด็กเข้าใจสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กสามารถหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เด็กที่มีโอกาสคิดด้วย
ตนเอง พึ่ งตนเอง แก้ปัญหาด้ วยตนเองย่อมมี
ความรู้สึกต่อตนเองในทางที่ดี ขณะเดียวกันก็เรียนรู้
ที่จะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วย เด็กจะเป็น
ตัวของตัวเอง และมีวินัยในตนเอง 
 จากการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนหนองน้ าใส พบว่าพฤติกรรมด้าน
การมีวินัยของเด็กยังเป็นเป็นปัญหาหนักส าหรับ
ครูผู้สอน เช่น พฤติกรรมการชอบแซงคิว การใส่
รองเท้า เข้ าห้องเรี ยนไม่ท าการบ้านตามที่ครู
มอบหมายให้ พูดจาหยาบคายแย่งของเล่นเพื่อน           
ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนและขาดความ
เชื่อมั่นในตนเองในขณะที่ครูสอนมีนักเรียนบางคนไม่
ตั้งใจฟังพูดคุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ น าของเล่นมาเล่น 
ไม่ให้ความร่วมมือเมื่อท างานกลุ่ม ขาดการโต้ตอบ
และแสดงความคิดเห็นขณะเรียนซึ่ งสอดคล้อง 
กับการสัมภาษณ์พฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ที่บ้านที่
ได้สอบถามจากผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนก็จะมีลักษณะ
คล้ายกับที่โรงเรียน เช่นเก็บของเล่นไม่ถูกที่ ไม่
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 การจัดประสบการณโ์ดยใช้นิทานเป็นอีกวิธี
หนึ่ งที่นิยมน ามาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพราะนิทานเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย เด็กมีความต้องการที่จะฟังและอ่านนอกจาก

นิทานจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนิทานแต่
ละเรื่องยังแฝงคติสอนใจด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย และการเล่านิทานยังเป็นการเล่าเรื่อง
ต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจดีขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เด็ก
เกิดความสนใจในการเรียนรู กลาแสดงออกและมี
แ ร งจู ง ใ จ ให้ เ ปิ ด รั บพฤติ ก ร รมที่ พึ ง ประสงค์ 
ตอบสนองความต้องการของเด็กที่แปลกใหม่ ได้
ข้อคิดและคติเตือนใจ ตอบสนองความต้องการของ
เด็กไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้ อยากเห็น การยอมรับ 
ส่งเสริมความคิดความเข้าใจ และการรับรู้ให้กับเด็ก 
เด็ กที่ ฟั งนิทานประ เภทใดแล้ ว  เด็ กสามารถ
เลียนแบบตัวอย่างในนิทานตามที่ผู้เขียนนิทานจะชัก
จูงหรือกระตุ้นให้เป็นไปตามแนวคิดในลักษณะ
เดียวกันกับนิทานที่ได้ฟัง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ตัวแบบของแบนดูรา (ธีรนุช แสนหาญ, 2550: 
64; อ้างอิงจาก Bandura, 1977:3-37) ที่กล่าวว่า
การเลียนแบบมีบทบาทส าคัญมากในวัยเด็กการ
เลียนแบบเป็นการวางรากฐานของบุคลิกภาพและ
แบบแผนแห่งพฤติกรรมซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไป การ
เลียนแบบนั้นเกิดขึ้นทุกๆ ระยะของพัฒนาการ  
และจะเป็นไปตามโครงสร้างของประสบการณ์ที่มีอยู่ 
ซึ่งจะเป็นการวางแนวทางแห่งการกระท าและตัดสิน
ว่าพฤติกรรมใดของบุคคลใดที่ควรเลียนแบบ ฉะนั้น 
การเล่านิทานจึงเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความมีวินัย
ส าหรับเด็ก  
 ดั ง นั้ น  ผู้ วิ จั ย จึ ง ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ ห็ น
ความส าคัญในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยโดยน าการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน
ผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี มาใช้ในการจัดประสบการณก์าร
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีวินัยในตนเองมาก
ขึ้นกว่าการจัดประสบการณ์ตามปกติ ซึ่งการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้า จะเป็นการช่วย
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและสนุก
กับการร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น จะท าให้เด็กมีความ
เปลี่ยนแปลงโดยมีวินัยในตนเองสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ

นิทานผ้าชุดหนูมะลิเด็กดี เพื่อส่งเสริมความมีวินัย 
ในตน เองของ เด็ กปฐมวั ย ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัย
ใน ต น เ อ ง ขอ ง เ ด็ ก ป ฐม วั ย  ร ะ หว่ า ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้ากับการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความมีวินัย 
ใน ต น เ อ ง ขอ ง เ ด็ ก ป ฐม วั ย  ร ะ หว่ า ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็ก
ดี กับการจัดประสบการณ์ตามปกติ มีวิธีด าเนินการ
และการเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ช้ันอนุบาล 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวัดผลความมี
วินัยในตนเองครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนหนองน้ าใส อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  จากผลการเลือกพบว่ากลุ่ม
ทดลองคือนักเรียนช้ันอนุบาล 3/3 จ านวน 30 คน 
และนักเรียนกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันอนุบาล 
3/2  จ านวน 30 คน 
2.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานผ้า คือ แบบทดสอบ 

หลังการจัดประสบการณ์ จ านวน 10 ชุด ชุดละ 8 
ข้อ ที่ได้จากการ Try Out กับกลุ่มนักเรียนที่เคย
เรียนมาแล้ว และผ่านการหาค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนกแล้ว 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวัดความมีวินัยในตนเอง คือ แบบทดสอบวัด
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย จ านวน 60 ข้อ 
เมื่อน าข้อสอบไป Try Out กับกลุ่มนักเรียนที่เคย
เรียนแล้ว จ านวน 30 คน และน าข้อสอบมาหาค่า
ความยากง่ายโดยคัดข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.40-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.20- 1.00 มีข้อสอบที่สามารถใช้ได้ จ านวน 43 ข้อ 
คัดเลือกข้อสอบตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เหลือ 30 ข้อ 
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 
0.89  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

3.1  ออกแบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการ

ท ด ล อ ง แ บ บ  Randomized Control Group, 
Pretest-Posttest Design โดยกลุ่มหนึ่งเรียกว่า 
กลุ่มทดลอง ซึ่งจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทาน
ผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี อีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า กลุ่ม
ควบคุม ซึ่งจัดประสบการณ์ตามปกติ มีการทดสอบ
ก่ อ น ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ห ลั ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์ 
 
ตารางที ่1  แบบแผนการทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

Group Pretest Treatment Posttest 
E (R)    X    
C (R)        

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
E หมายถึง กลุ่มทดลอง 
C หมายถึง กลุ่มควบคุม 
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(R) หมายถึง การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม 
T1 หมายถึง การสอบก่อนการจัดประสบการณ ์ 
  (Pretest) 
X หมายถึง การจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสอื 
  นิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กด ี
 หมายถึง การจัดประสบการณ์ตามปกต ิ
T2 หมายถึง การสอบหลังการจดัประสบการณ ์ 
  (Posttest) 

3.2 ขั้นตอนการทดลอง  
การด าเนินการทดลองการวิจัยครั้งนี้มี

ล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ทดสอบก่อนเรียน นักเรียนกลุ่ม

ทดลองคือ นักเรียนช้ันอนุบาล 3/3 และนักเรียน
กลุ่มควบคุมคือ นักเรียนช้ันอนุบาล 3/2 ผู้วิจัยแจก
แบบทดสอบวัดความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
จ านวน 30 ข้อ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2. ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนใน
แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้าชุด
หนูมะลิเด็กดี ท้ังหมด 10 เรื่อง โดยจัดประสบการณ์ 
เรื่องละ 1 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง กับกลุ่มทดลองคือ
นัก เ รี ยน ช้ันอนุบาล  3/3 และ ใ ช้แผนการจั ด
ประสบการณ์ตามปกติ จ านวน 10 เรื่อง แผนการจัด
ประสบการณ์ละ 1 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง กับ
นักเรียนกลุ่มควบคุมคือนักเรียนช้ันอนุบาล 3/2 
หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์ในแต่ละเรื่อง
นักเรียนท้ังสองกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายเรื่อง ซึ่งแต่ละ
เรื่องจะมีข้อสอบทั้งหมด 8 ข้อ  

3. ทดสอบหลั งการทดลอง โดยใ ช้
แบบทดสอบวัดความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ชุดเดิมกับการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ ทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

4. ผู้ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและน า
ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป 
4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าทางสถิติดังนี้ 

1. ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และ
ค่าความเช่ือมั่น เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือ
นิทานผ้า 

2. ค่าเฉลี่ย  ̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของผลการวัดความมีวินัยในเด็กปฐมวัย  

3. แบบทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง
ของผลการวัดความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
หลังการจัดประสบการณ์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้สถิติที (t-test Independent) แล้ว
น าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือ

นิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี   

ตารางที ่2  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือ
นิทานผ้าชุดหนูมะลิเด็กดี 

การ
ทดลอง 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนระหวา่ง
เรียน 

คะแนนเต็ม 80 
คะแนน 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

คะแนนเต็ม  
30 คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

รายบุคคล 3 64.33 81.2
5 

24.6
7 

82.2
2 

กลุ่มย่อย 9 65.22 81.5
3 

24.4
4 

81.4
8 

ภาคสนาม 30 65.20 81.5
0 

24.6
3 

82.1
1 

 
จากตารางการหาประสิทธิภาพของหนังสือ

นิทานผ้าชุดหนูมะลิเด็กดีพบว่ามีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ81.50/82.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
E1/E2 คือ 80/80  
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2. ผลการวัดความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  
 

ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการณ์จัดประสบการณ์ 
 

 
กลุ่ม 

 
N 

ก่อนการจัด
ประสบการณ ์

 
t 

 
sig 

หลังการจัด
ประสบการณ ์

 
t 

 
sig 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
ทดลอง 30 15.50 2.54 1.15 .256 25.77 2.12 10.80 .00  

ควบคุม  30 14.73 2.64 1.15 .257 18.67 2.92 10.80 .00 

*P< .05  
จากตารางผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน

และหลังการจัดประสบการณว์ัดความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย พบว่า กลุ่มทดลองหลังที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้า ชุดหนูมะลิ
เด็กดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.77 และคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามปกติเท่ากับ 18.67 หมายความว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความมี

วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัด
ประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้า ชุด หนูมะลิเด็ก
ดกีับการจัดประสบการณ์ตามปกติ สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
1. การหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานผ้า 

ชุดหนูมะลิเด็กดี  
ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานผ้า ชุด หนู

มะลิ  เด็กดี มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.50/82.11 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ E1/E2  คือ 80/80 
ตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้
หนังสือนิทานผ้าชุดหนูมะลิเด็กดี ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เกิดจากการที่ผู้วิจัยได้มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
ค านึงถึงผู้ได้รับประสบการณ์เป็นส าคัญ โดยการจัด
ประสบการณ์การเล่านิทานที่ใช้หนังสือนิทานผ้าเป็น
สื่อเพื่อให้เด็กได้ซึมซับ รับรู้เรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่าน
นิทานภาพ เป็นการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานผ้า 

ประกอบการเล่า เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ 
สนุกสนานกับการฟังเรื่องราวความมีวินัยในตนเอง 
ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยนิทานที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทินี เจือทอง 
(2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่าการจัดกิจกรรมโดยการเล่า
นิทานมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.22/81.04 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิมปภา ร่วมสุข (2557, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมด้านความมีน้ าใจในเด็กปฐมวัย พบว่านิทาน
ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.11/84.34 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 

2. ผลการวัดความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย 
ผลการเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของ

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือ
นิทานผ้า ชุดหนูมะลิเด็กดี สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความมี
วินัยในตนเองของกลุ่มทดลอง มีค่าเท่ากับ 25.77 
คะแนน และกลุ่มควบคุม มีค่าเท่ากับ 18.67 คะแนน 
จึงสรุปได้ว่า กลุ่มได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้
หนังสือนิทานผ้ามีผลคะแนนความมีวินัยในตนเอง
หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี             
หลงขาว (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้
นิทานที่มีผลต่อการรับรู้ความมีวินัยของเด็กปฐมวัย 
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พบว่า ผลการใช้นิทานส่งผลต่อการรับรู้ความมีวินัย
ของเด็กปฐมวัยสูงกว่าการจัดประสบการณ์ตามปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วาทินี เจือทอง (2553, บทคัดย่อ) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พบว่าเด็กพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของ
เด็กปฐมวัยหลังการได้รับการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรีพร มุ่งงาม (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาวินัยนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ด้วย
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ พบว่านักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาวินัยด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบภาพมีผลคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่ง

อาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับการสร้างสื่อนิทานในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

ข้อเสนอแนะทั่วไป  
1.   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้

หนังสือนิทานผ้า ครูผู้สอนต้องมีน้ าเสียง และลีลาใน
การเล่า รวมถึงการหยิบจับหุ่นตัวละครในการด าเนิน
เรื่องโดยใช้มือให้เป็นสื่อน าสายตาให้เด็กเกิดความ
สนใจในเนื้อเรื่องนิทาน และเข้าใจในเนื้อหาที่
ถ่ายทอด 

2.   ก า ร พั ฒ น า ห นั ง สื อ นิ ท า น  ผู้ วิ จั ย
จ าเป็นต้องค านึงถึงการออกแบบลักษณะรูปเล่มให้
น่าสนใจ หุ่นตัวละครมีความหลากหลายอิริยาบถ 
และเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการเล่านิทานด้วย เพื่อ
เพิ่มความตื่นเต้นและน่าสนใจในเนื้อเรื่องของนิทานท่ี
ถ่ายทอดออกมา ซึ่งจะสามารถท าให้เด็กได้เข้าใจใน
เรื่องที่ต้องการจะสอนมากขึ้น  

 
 

ข้อแสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.   คว รมี ก า รพัฒน าแ ละ น า ก า ร จั ด

ประสบการณ์การเล่านิทานผ่านหนังสือนิทานผ้า ใน
การส่งเสริมพฤติกรรมด้านอื่น เพื่อตรวจดูว่าหนังสือ
นิทานผ้าที่ออกแบบมามีความเหมาะสมกับผู้เรียนใน
ระดับช่วงอายุใดมากที่สุด 

2.  ควรศึกษาการออกแบบสื่อหนังสือ
นิทานจากวัสดุหลากหลายชนิด เพื่อให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสได้หยิบจับและสัมผัสได้อย่างสะดวก 

3.   ควรมีการพัฒนาหนั งสือนิทานให้
สามารถหยิบจับได้สะดวกและมองเห็นได้ทั่วถึงเวลา
ใช้งานกับผู้ เรียนจ านวนมาก เพื่อการรับรู้และ
มองเห็นภาพท่ีชัดเจน  
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บทเรียนออนไลน์ เร่ือง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์  
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน   

The Development of Online Tutorials with Graphic Design Shirt Pattern 
Illustrator based on Constructionism. 

สกาวเดือน ฉัตรสุวรรณ1   

ลาวัณย์ ดุลยชาติ2  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น เรื่อง ออกแบบกราฟิกลาย
เสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน   
2) ศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 32 
คน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนออนไลน์ แบบประเมินความเหมาะสม แบบประเมินช้ินงาน 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล  
 ผลการศึกษาพบว่า   
  1. ได้บทเรียนออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น มี 2 ส่วน คือผู้ดูแลระบบและนักเรียน 
               2. ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ 

ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.11, S.D.= 0.52) 
    3. ประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น เท่ากับ 83.13/86.56 มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 80/80  
  4. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ส่งผลต่อ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง เท่ากับ 0.79 
คิดเป็นร้อยละ 79 
     5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( ̅ = 4.87, S.D. = 0.36) 
 

ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, ออกแบบกราฟิก, โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ 
  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) the develop of online tutorials with Graphic Design 
Shirt Pattern Illustrator based on Constructionism, 2) to study the appropriate of online tutorials, 
3) to study the efficacy of online tutorials, 4) to study the effectiveness index of online tutorials, 
and 5) to study the satisfaction of students who learned with the online tutorial. The samples 
subjects were 32 students mathayomsuksa 4/1 at Somdetpittayakhom School, Somdet district, 
Kalasin province. They were selected by cluster random sampling. The research instruments were 
the online tutorial, an achievement test, task evaluation form, and questionnaire. The research 
statistics used were percentage, mean, standard deviation, E1/E2 and effectiveness index. 

The findings were as follows 
 1) The developed of online tutorials with Graphic Design Shirt Pattern Illustrator 
based on Constructionism has 2 components include student and administrator. 

 2) The appropriate of the online tutorials was in the high level ( ̅ = 4.11, S.D.= 0.52) 
 3) The efficacy of the online tutorials higher than the at 83.13/86.56 is higher than 
the specified criteria 80/80. 
 4) The effectiveness index of the online tutorials was in the high learning 0.79 or 
79% 

  5) The satisfaction of student for using of the online tutorial highest level ( ̅ = 4.88, 
S.D. = 0.37). 
 
Keywords: online tutorials, Graphic, illustrator. 
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บทน า 
ปัจจุบันการพัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการ 
สื่อสาร โทรคมนาคม ส่งผลให้เกิดความพยายามใน
การน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการ สอน มีการพัฒนา รูปแบบให้สอดคล้อง
สามารถรองรับการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
และลดปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน การ
สอน เ ช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลาก รทาง
การศึกษา ปัญหาเรื่องระยะทางในการเดินทางไป
เรียน ปัญหาในเรื่อง ของเวลาเป็นต้น ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา และการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่ง วิวัฒนาการ
ดังกล่าวก่อให้ เกิดการเรียนการสอนบน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถเช่ือมโยงกันได้
ตลอดเวลาหรือท่ี เรียกว่า การจัดการศึกษาออนไลน์ 
(On-line) ซึ่งในปัจจุบันมีการน าระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนใน
รูปแบบของอีเลิร์นนิ่งกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพ
การเรียนรู้ใน ปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง
เป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสามารถของผู้เรียน และ เป็นการสนอง ต่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
(วรรณภา สารมิตร, 2558,น. 28)  

จากที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ า
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2561 
ที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และได้ท าการสัมภาษณ์ครูผู้สอนประจ า
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีสภาพ
บริบทพ้ืนฐานได้สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้รอบ
บริเวณโรงเรียน แต่พบปัญหาว่านักเรียนในปัจจุบัน
ไม่ค่อยสนใจในเนื้อหาที่เรียน สื่อไม่น่าสน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนจึง
ต้องการบทเรียนบทเรียนออนไลน์เพื่อเป็นสื่อในการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (สมศักดิ์ ศรีเครือดง, 
2562, สัมภาษณ์) 

บทเรียนออนไลน์ เป็นการเรียน การสอนใน
ลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหา
นั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 
หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้ก าลังได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based 
Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) 
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วย
วีดีโอผ่านออนไลน์เป็นต้น ในปัจจุบัน กับการเรียน 
การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ 
(Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา 
รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจดัการหลักสูตร (Course 
Management System) ในการบริหารจัดการงาน
สอนด้านต่างๆ โดยผู้ เรียนที่ เรียนด้วยระบบ e-
Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ 
หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่ส าคัญอีกส่วนคือ 
เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถน าเสนอโดย
อ า ศั ย เ ท ค โ น โ ล ยี มั ล ติ มี เ ดี ย  ( Multimedia 
Technology)  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี เ ชิ ง โ ต้ ต อ บ 
(Interactive Technology)  (MYPACE ศูนย์กลาง
คอร์สออนไลน์อันดับหนึ่ง, 2559) 

โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ มีจุดเด่น 1) ใช้
สร้างภาพแบบ Vector ได้ยอดเยี่ยม 2) สร้าง Logo 
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 3) ปรับปรุง Wmf 
หรือ Clipart ของ windows ได้ 4) วาด และแก้ไข
เส้นโครงได้สมบูรณ์แบบ 5) ไม่มีปัญหาในการส่งงาน
เนื่องจากทุกโรงพิมพ์ยินดีรับไฟล์งานที่สร้างจาก
Illustratorนอกจากน้ีก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องความคมชดั
ของภาพถึงแม้ว่าจะต้องมีการปรับขนาดอาร์ตเวิร์ก
ให้ใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่าก็ตาม เพราะภาพที่ได้
จาก อิลลาสเตรเตอร์ เป็นภาพประเภท Vector 
format ย่อขยายเท่าไหร่ก็ยังคมชัด 6) สะดวกด้วย
ขนาดไฟล์ที่เล็กมากเรียกว่าถ้าไม่มีการฝังไฟล์ภาพลง
ในไฟล์งานแล้วสามารถบันทึกใส่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ได้
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อย่างสบายๆ หรือจะส่งงานทางอีเมล์ก็ได้ไม่มีปัญหา
เช่นกัน และ 7) ในเรื่องของการท างาน โปรแกรม        
อิลลาสเตรเตอร์ ก็มีเครื่องมือวาดภาพที่หลากหลาย
ใช้วาดภาพได้ตั้งแต่เรียบง่ายจนถึงซับซ้อนเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่บรรดานักออกแบบ
ทั้งหลายได้อย่างครบถ้วน (วสันต์ พึ่งพูนผล, 2559, 
น. 66)  

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบ
กราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและ
ทฤษฏีมาใช้เป็นแนวทางดังนี้ มีอยู่ 4 ข้ัน ดังนี ้

1.  Explore คือ การส ารวจตรวจคน ใน
ขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มส ารวจตรวจคนหรือพยายาม
ท าความเขาใจกับสิ่งใหม  

2.  Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอน
นี้จะเปนการทดลองท าภายหลังจากที่มีการส ารวจไป
แล้วเป็นการปรับความแตกต่าง (accommodation) 
เมื่อไดพบหรือปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหม่ๆที่
สัมพันธกับความคิดเดิมที่มีอยูในสมอง 

3.  Learning by doing คือ การเรียนรูจาก
การกระท า ขั้นนี้เปนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
ใดอยางหนึ่งหรือการ ไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่
มีความหมายตอตนเอง   

4.  Doing by learning คือ การท าเพื่อที่จะ
ท าใหเกิดการเรียนรู  

จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิล
ลาสเตรเตอร์ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยผู้วิจัยคาดหวัง
ว่าผลที่ได้จากงานวิจัย จะน าไปสู่การการพัฒนาการ
เรียนการสอน ท าให้ครูประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงข้ึนต่อไป 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่ อพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์  เ รื่ อ ง 

ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตร
เตอร์ ตามแนว ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน 

2.  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ บทเรียน
ออนไลน์  เรื่ อง  ออกแบบกราฟิกลายเสื้ อด้ วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ บทเรียน
ออนไลน์  เรื่ อง  ออกแบบกราฟิกลายเสื้ อด้ วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์อิลลาสเตรเตอร์ ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

4.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตร
เตอร์อิลลาสเตรเตอร์ ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตร
เตอร์อิลลาสเตรเตอร์ ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วัชราภรณ์  เพ็ งสุ ข  (2559 ,น.  36)  ได้

ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา2559 จ านวน 3 ห้องเรียน โดยใช้การสุ่ม
ที่ ไ ด้ ม า จ ากการสุ่ ม สอ งขั้ น ตอน  ( Two-Stage 
Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่มห้องเรียนโดย
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วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การจับสลากห้องเรียน ขั้นที่ 2 เลือกนักเรียนเป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกทั้งกลุ่ม (Cluster Sampling) 
เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนออนไลน์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80.80 
สู งกว่ า เ กณฑ์และสอดคล้อ งกับงานวิ จั ยของ 
Udomrut (2013) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การท างานของคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  4 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเท่า กับ 83.81/84.22 ซึ่ง
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่มีค่าตามเกณฑ์นั้น ซึ่ง
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถน าไปจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการศึกษา
ของไทอันและคณะ (Tyan, 1998) ที่ศึกษาการ
ติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา
เอกชนของไต้หวันด้วยการจัดระบบการศึกษาที่น าเอา 
CMC (Computer Mediated Communication), 
VICTPRY (Virtual Classroom and Virtual 
Cooperation System) มาพัฒนาในการจัด
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ท า
ให้นักเรียนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แบบร่วมมือกันและ
การเรียนรู้โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) ได้เป็น
อย่างดีซึ่งองค์ประกอบข้างต้นล้วนก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ออนไลน์อย่างเป็นระบบแก่ผู้ เรียนและเป็น
ช่องทางหรือสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 

ณัฐฐินันท์ กัง , กุสุมา ใจสบาย , กรวรรณ        
สืบสม (2560, น. 254) ได้ท าการศึกษาวิจัย การ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ มี
ประสิทธิภาพ 87.54/80.05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ที่

ระดับ 0.53) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.54) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.55) ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่

ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.50, S.D. = 0.58)  
เชน ชวนชม (2561 ,น. 37) ได้ท าการศึกษา

วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft office ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย
พบว่า 1) บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชีวิ ตประจ าวัน  เ รื่ อ งการ ใ ช้ งานโปรแกรม 
Microsoftoffice มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์E1/E2 
:80.73/81.27เป็น ไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้  2) 
คะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoftoffice หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
เรื่องการใช้งานโปรแกรมMicrosoft office อยู่ใน
ระดับ “ความพึงพอใจมาก”       

ปานวาส ประสาทศิลป์ (2558 ,น. 167) การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ใช้อภิปราย E1/E2 ได้เพื่อ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ความพร้อมในการท างานด้วย Edmodo และ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของเรียนหลังจาก
การ เรียนในห้องเรียนประกอบกับการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ และเพื่อประเมินความคิดเห็นของ 
ผู้ เ รี ย นที่  มี ต่ อบท เ รี ย นออนไลน์ ใ นร ายวิ ช า
ภาษาอั งกฤษ เพื่ อความพร้ อมในการท า ง าน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
จากบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เพื่อความพร้อม
ในการท างาน ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.56/82.67 
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แสดงให้เห็นว่าบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความพร้อมในการทา งาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 2) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ “ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมใน
การท างาน” ด้วยเอ็ดโมดู ส าหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีก่อนเรียนและหลัง
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนหลังเรียน (  ̅= 

24.30, S.D. = 2.32) สูงกว่าก่อนเรียน  ̅= 13.35, 
S.D. = 4.25) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.53) 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียน

ออนไลน์ใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ̅= 
4.20, SD = 0.69  

วินัย เพ็งภิญโญ , จรินทร อุ่มไกร (2559 ,          
น. 182) ได้ท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาบทเรียน
คอมพิว เตอร์ออนไลน์ ในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เรื่อง การ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาความ 
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์4 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ สื่อการเรียนออนไลน์,แบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บท, แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ t-test 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการ 
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ นักเรียนหลังเรียนด้วยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมร่วมมือเทคนิค สูงกว่า
ก่อน และ 3) ผลจากการประเมินความพึง พอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมร่วมมือ
เทคนิคนั้นอยู่ในระดับดีมาก 

กิตติยา ปลอดแก้ว (2559, น. 57) วิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่อ ง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนจาก
บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 หลังการเรียนจาก
บทเรียน บนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จ านวน 35 คน
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ 
ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และ t-test 
ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนการสอนผ่านเว็บที่
พัฒนาขึ้นมีส่วนประกอบ คือ 1) หน้าผู้เรียน 2) หน้า
ผู้สอน 3) เนื้อหา 4) กลุ่ม 5) กิจกรรมการเรียนการ
สอน 6) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 7) การ
ประเมินผล บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่อง การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ 85.45/84.85 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนจากบทเรียน
บนเว็บตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญาเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ 
อยู่ในระดับดี  

ไกรพ เจริญโสภา (2558,น. 7) งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
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พิมพ์เฟล็กโซกราฟี เพื่อหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์ 
โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านการผลิตสื่อและ 
การน าเสนอ และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์และประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบพิมพ์เฟล็
กโซกราฟีกแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส าหรับ
ผู้เช่ียวชาญ แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จ านวน 24 คน ผลการวิจัยคุณภาพด้าน
เนื้อหาและการน าเสนอของบทเรียนของบทเรียน
ออนไลน์  มีค่ า เฉลี่ย  4 .37 และมีค่ า เบี่ ยง เบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 อยู่ ในระดับคุณภาพดี 
คุณภาพด้านเนื้อหาและการน าเสนอของบทเรียนของ
บทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.16 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ ในระดับคุณภาพดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่ เรียนจาก
บทเรียนออนไลน์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
บทเรียนออนไลน์ของกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ ในระดับพึงพอใจมาก  

พัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน (2558,น. 69) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
พัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล ส าหรับครูสังคมศึกษา 
และ 2) ศึกษาผลการใชชุดฝกอบรมทางไกลเรื่องการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมส านึกความรักชาติ
ใหเกิดแกนักรียน โดยใชเนื้อหาและแหลงวิทยาการ
ทางประวัติศาสตรส าหรับครูสังคมศึกษาผลการวิจัย
ปรากฏวา 1) ชุดฝกอบรมทางไกลเรื่อง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมส านึกความรักชาติให
เกิดแกนักเรียนโดยใชเนื้อหาและแหลงวิทยาการทาง
ประวัติศาสตร ส าหรับครูสังคมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 

3 หนวย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ตามที่
ก าหนดไว และ 2 ) ผลการใชชุดฝกอบรมทางไกลดัง
กลาว พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คือ 0.77 
หรือคิดเป็นร้อยละ 77 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรียน
ออนไลน์ จากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง 
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตร
เตอร์ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

4  ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation) 
น าบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อ
ด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานไป
ทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 3 คน น าไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 32คน และประเมินความพึงพอใจ 

5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
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ค่าเฉลี่ ย  ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่ า
ประสิ ทธิภาพ และค่ าประสิ ทธิ ผล  และสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิก
ลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน 

2. แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรยีน
ออนไลน์  เรื่ อง  ออกแบบกราฟิกลายเสื้ อด้ วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน  

3. แบบประ เ มิ น ช้ิ น งานนั ก เ รี ย นของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน และ
หลังเรียน ของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบ
กราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลาย
เสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอรต์ามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 10 ห้อง รวมจ านวน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
โดยวิธีการจับสลาก 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
(พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551, น. 174 อ้างอิงใน   
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. 2558, น. 104) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความ
ว่ามีระดับมากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความ
ว่ามีระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความ
ว่ามีระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความ
ว่ามีระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความ
ว่ามีระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาใน
บทเรียน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ได้
บทเรียนออนไลน์ มีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ 
ส่วนผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่าบทเรียนออนไลน์ได้ออกแบบตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน และกระบวนการ ADDIE Model 

 
 
 
 
 

1. หน้าผู้ดูแลระบบ         2. หน้าหลักบทเรยีน 
 
 
 
 

 
       3. หน้าค าช้ีแจง             4. หน้าแบบทดสอบ 
 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม บทเรียน
ออนไลน์  เรื่ อง  ออกแบบกราฟิกลายเสื้ อด้ วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน แสดงดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการปะเมินความเหมาะสมของ 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิก
ลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน  

รายการ  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. การออกแบบ
หน้าจอ 4.00 1.00 มาก 
2. การจัดวางเมนูต่าง 
ๆ 4.3 0.58 มาก 
3. ดึงดูดความสนใจ 3.33 0.58 ปานกลาง 
4. การใช้สีประกอบ 4.00 0.00 มาก 
5. ความเหมาะสมใน
ด้านการส่ือความหมาย 4.33 0.58 มาก 
6. ความเหมาะสมของ
ตัวแบบหนังสือ 4.33 0.58 มาก 

โดยรวม 4.11 0.52 มาก 

 
      จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสม
ของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อ
ด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.52) 
 

 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ การสร้าง
งาน ออกแบบกราฟิกลายเสื้ อด้ วย โปรแกรม          
อิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียน
ออนไลน์  เรื่ อง  ออกแบบกราฟิกลายเสื้ อด้ วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน ที่
พัฒนาขึ้น กับเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
สมเด็จพิทยาคม จ านวน 32 คน โดยมีการทดสอบ
ระหว่างเรียน และหลังการเรียนรู้  จากนั้นน าผลการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล  

 

 ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพฯ 

การ
ทดสอบ 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ประสิทธ ิ
ภาพ 

 E1 32 10 266 8.31 83.13% 

 E2 32 10 277 8.67 86.56% 
 

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์  เรื่ อง  ออกแบบกราฟิกลายเสื้ อด้ วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน มีค่า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  E1/ E2 เท่ากับ 
8.13/ 86.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) 
 

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล การ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลาย
เสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอรต์ามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงานที่
พัฒนาขึ้น กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ านวน 32 คน โดยมีการ
ทดสอบก่อน และหลังการเรียนรู้  จากนั้นน าผลการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลฯ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

ดัชนี
ประสทิธิผล 

ร้อย
ละ 

32 10 119 277 0.79 79 
 

จากตารางที่ 3 ผลการดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน มีค่า
เท่ากับ 0.79 คิดเป็นร้อยละ 79 หมายความว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ อยู่ ในระดับความก้าวหน้า
ทางการเรียนสูง 
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5. ผลการศึ กษาความพึงพอใจ ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วย
โปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาส        
เตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ช้ินงานของนักเรียนที่มีต่อวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง ออกแบบกราฟิกลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิล
ลาสเตรเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  
แสดงดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจฯ 

 

รายการประเมิน  ̅ S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความชัดเจนในการ
อธิบายเนื้อหา 

4.88 0.49 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของ
เนื้อหากับระดับของ
ผู้เรียน 

4.81 0.47 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจในการ
ด าเนินเรื่อง 

4.88 0.34 มากที่สุด 

4. ความสอดคล้องของ
เนื้อหา ภาพและวิดีโอที่
น าเสนอ 

4.88 0.34 มากที่สุด 

5. ขนาดของภาพที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.81 0.47 มากที่สุด 

 6. ภาพกราฟกิที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.91 0.30 มากที่สุด 

 7. ภาพการ์ตูนที่ใช้
ประกอบบทเรียน  

4.94 0.25 มากที่สุด 

8. เสียงดนตรีที่ใช้
ประกอบบทเรียน 

4.91 0.30 มากที่สุด 

9. รูปแบบของตัวอกัษรที่
ใช้น าเสนอ 

4.91 0.30 มากที่สุด 

รายการประเมิน  ̅ S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

10. สีของตัวอักษร
โดยรวม 

4.88 0.42 มากที่สุด 

11. ความชัดเจนของค าสั่ง 4.63 0.56 มากที่สุด 

12. ความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบทดสอบกับเนือ้หา 

4.52 0.47 มากที่สุด 

13. การปฏิสัมพนัธ์ภายใน
บทเรียน 

4.83 0.49 มากที่สุด 

รวมท้ังหมด 4.75 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึง
พอใจของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ออกแบบกราฟิก
ลายเสื้อด้วยโปรแกรมอิลลาสเตรเตอร์ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน ออนไลน์ โดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.75, S.D. = 0.48) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ศึกษาได้ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้บทเรียนที่มี ผู้
ศึกษาได้ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ได้บทเรียนออนไลน์
ที่มีส่วนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ผู้เรียน และ2) 
ผู้ดูแลระบบ ส่วนผู้เรียนประกอบด้วย 1) หน้าแรก 2) 
สมัครสมาชิก 3) เข้ าสู่ ระบบ 4)  ค า ช้ีแจง 5) 
วัตถุประสงค์ 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) เนื้อหา
บทเรียน 8) แจ้งคะแนน 9) แบบทดสอบหลังเรียน 
และ 10) ผู้พัฒนา ส่วนผู้ดูแลระบบประกอบด้วย 1) 
หน้าหลัก 2) ให้คะแนน 3) แก้ไขข้อมูล 4) ลบข้อมูล 
และ 5) เพิ่มผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้
ศึกษาได้น ารูปแบบ ADDIE MODEL และทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสรา้งสรรค์ช้ินงาน
มาใช้ในการออกแบบบทเรียนตามแนวคิดดังกล่าว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กิตติยา ปลอดแก้ว 
(2559, น. 57) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนผ่านเว็บสนับสนุนการเรียนรู้
ร่วมกันตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู ผลการศึกษา
พบว่า บทเรียนการสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้นมี
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ส่วนประกอบ คือ 1) หน้าผู้เรียน 2) หน้าผู้สอน 3) 
เนื้อหา 4) กลุ่ม 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) 
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 7) การประเมินผล 
เช่นกัน 

2.  บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีความ

เหมาะสมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  ̅ = 4.11, 
S.D.= 0.52) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพระว่า ในการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
เอกสาร งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ก าหนด เนื้ อหา 
วัตถุประสงค์  ท าการออกแบบ โดยเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ
ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดย การประเมินความ
เหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน 
และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไกรพ เจริญโสภา(2558, น. 7) ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง พัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การพิมพื้นนูน 
เรื่องระบบพิมพ์เฟล็กโซกราฟี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา โดยภาพรวมคุณภาพของบทเรียนอยู่ใน

ระดับมาก (  ̅= 4.16, S.D. =0.37) 
3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่

พัฒนาขึ้น โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ 83.13/86.56 เหตุที่
เป็นเช่นนี้ เพราะ บทเรียน ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมให้อยู่ในระดับ
มาก จึงส่งผลต่อการท ากิจกรรม และการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท าให้คะแนนใบงานและคะแนนทดสอบอยู่
ในระดับสูง ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัชราภรณ์ เพ็งสุข (2559, น. 32) ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีค่า
ปร ะสิ ท ธิ ภ าพของบท เ รี ย นออน ไลน์ เ ท่ า กั บ 
83.81/84.22 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80            

4.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับร้อยละ 79 หมายความว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจาก
บทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับสูง เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ

เพราะว่าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีความ
หลากหลายของสื่อการเรียนรู้ และออกแบบล าดับ
การเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน ตามหลักทฤษฎี ซึ่งเป็น
เทคนิคช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนอย่าง มีความหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน
(2558, น. 69) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ผลการใช้
บทเรียนออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คือ 0.77 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77 

5.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (  ̅= 4.88, S.D. = 0.37) เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะว่าผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
โดยอาศัยหลักการการน าเสนอเนื้อหาจะเป็น วิดีโอ 
รูปภาพ ข้อความ และผู้ เรียนสามารถทราบผล
ความก้าวหน้า ของตนเองทันทีเมื่อตอบเสร็จ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถของตนเอง และการ
แก้ไขข้อบกพร่องด้วย ท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ มี
ความรู้ เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้ และถ้า
ผู้เรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการ
สอนประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสาวภา พรหมทา (2559, น. 9) ได้ท าการศึกษา 
เรื่องประยุกต์งานประดิษฐ์ โดยทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน มีความ
พึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  ̅= 4.88, S.D = 0.34 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างบทเรียนออนไลน์ในวิชา

อื่น ๆ เพื่อน าไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม หรือให้ 
ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนในภายหลัง หรือใช้ในการ 
ศึกษาทางไกล 

2. ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ควรมี
การดูแล เรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมอยู่
เสมอ เพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 

The Development of an e-Learning based on Constructionism Theory  
on Video Creation from Images with Proshow Producer 

เมวดี อุ่นมีศรี1   
นคินทร พัฒนชัย2  

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 2) ศึกษาความ
เหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 3) ศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 4) 
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 
22 คน โรงเรียนเมืองสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ บทเรียนอีเลิร์นนิง แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิง       
แบบประเมินช้ินงาน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer มี 2 ส่วนคือ ส่วนผู้ดูแลระบบ 
และส่วนผู้เรียน  2) ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer โดยรวมอยู่ในระดับมาก      

( ̅ = 4.48, S.D. = 0.52) 3) ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer มี
ประสิทธิภาพ 80.45/80.91 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 4) ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนการพัฒนาบทเรียน
อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ 
ด้วยโปรแกรม Proshow Producer โดยความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง มีค่าเท่ากับ 0.66 หรือ ร้อยละ 66 และ 5) 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.65, S.D. = 0.48) 

ค าส าคัญ : บทเรียนอีเลิร์นนิง, การสรา้งวีดีโอจากภาพด้วยโปรแกรม Proshow Producer,                           
              ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน) 
                                               . 
1 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 อาจารย ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to develop of an e-Learning on constructionism 
theory on video creation from Images with proshow producer, 2) to study the appropriate of the 
e-learning, 3) to study the efficiency of an e-learning, 4) to study the effectiveness index of an e-
learning and 5) to study the learner's satisfaction with an e-Learning. The sample subjects were 
22 students in mathayomsuksa 5/2 at Mueang somdet school, Somdet district, Kalasin province. 
They were selected by cluster random sampling. the instruments used in this study were an e-
learning, the appropriate assessment form of an e-learning, worksheet assessment form, an 
achievement test and a questionnaire on satisfaction towards of an e-learning. The statistics used 
in data analysis were means, standard deviation, percentage, efficiency and effectiveness index.  
 The results showed that 1) an e-Learning on constructionism theory on video creation 
from Images with proshow producer had 2 major components : administrator and student, 2) the 
appropriate of an e-Learning on constructionism theory on video creation from Images with 

proshow producer was at high level ( ̅ = 4.48, S.D. = 0.52), 3) the efficiency of an e-Learning on 
constructionism theory on video creation from Images with proshow producer was 80.45/80.91 
base on efficiency criteria 80/80, 4) the effectiveness index of the students e-Learning on 
constructionism theory on video creation from Images with proshow producer was in the e-
Learning 0.66 or 66% and 5) the students were satisfied with teaching and learning with an e-
Learning on constructionism theory on video creation from Images with proshow producer was at 

the highest level (  ̅ = 4.65, S.D. = 0.48).  
 
Keyword : e-Learning, video creation from Images with proshow producer,  
                Constructionism Theory
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บทน า 
ในปัจจุบัน บทเรียน e-Learning เป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนเพราะ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการน าเสนอบทเรียนจากต าราเอกสารให้มาอยู่
ในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ 
โดยเป็นการน าเอาสื่อประสม ตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และเสียง รวมถึงการมี
ปฏิ สั มพั นธ์  นั กศึ กษาที่ เ รี ยนด้ วยกันทั้ งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม ผนวกเข้ากับเนื้อหาของ
บทเรียน รวมถึงให้เข้ากับระบบเครือข่าย (Network) 
ซึ่งถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนทางช่วยให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  อาศัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วย      
ในการเรียนรู้ เพิ่มเติม เพิ่มขีดความสามารถและ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ปิยภัทร โกษาพันธ,ุ 2557, หน้า 62) 

จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  คุ ณ ค รู พั ล ล พ            
ชัยประโคม ครูผู้สอนรายวิชาดังกล่าว พบว่า เนื้อหา
เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ยังมีนักเรียนบางส่วน
เรียนไม่ทัน มีเวลาเรียนไม่เพียงพอท าให้ไม่เกิดทักษะ
การสร้างสรรค์ช้ินงานเท่าที่ควร จึงมีความต้องการ
สื่อการเรียนการสอนที่สามารถทบทวนเนื้อหาและฝกึ
ปฏิบัติตามได้นอกเหนือจากในห้องเรียน  (พัลลพ ชัย
ประโคม, 2562,  สัมภาษณ์) 

บทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นสื่อการเรยีนการสอน
ในลักษณะเป็นสื่อประสมประกอบ ด้วยภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อน ไหว ภาพกราฟิก เสียงและข้อความต่างๆ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้บ่อยครั้งเท่าที่
ต้องการสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนซ้ าได้
นอกเหนือเวลาเรียนและสามารถสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ ท าให้ลดเวลาเรียน และลดภาระ
ของครู (ทิศนา แขมมณี, 2545, ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
         การสร้ า งวีดี โอจากภาพด้ วยโปรแกรม 
ProShow Preducer  หมายถึง การสร้างวีดีโอจาก

ภาพนิ่งด้วยโปรแกรมส าหรับเรียงล าดับภาพเพื่อ
น าเสนอแบบมัลติมี เดีย ที่มีความสามารถสร้าง
ผลงานได้ในระดับมืออาชีพ ด้วยเทคนิคพิเศษ
มากมาย ใช้งานง่าย เหมาะสมต่อการน าเสนอสื่อ 
การเรียนการสอน การแนะน าอัตชีวประวัติ สามารถ
เขียนช้ินงานออกมาในรูปแบบของวีซีดีได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นโปรแกรมที่ ช่วยสร้างแผ่นวีซีดีจาก
รูปภาพต่างๆ ที่ท างานได้รวดเร็ว โดยสามารถท าการ
ใส่เสียงเพลงประกอบได้ด้วย และสามารถแปลงไฟล์
เป็นไฟล์ต่างๆ ได้ เช่น VCD, DVD หรือ EXE ฯลฯ 
ภาพที่ได้จัดอยู่ในคุณภาพดี ซึ่งโปรแกรมอื่นจะใช้
เวลาในการท างานนานพอสมควร 

ทฤษฎีการสร้ า งองค์ความรู้ ด้ ว ยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ทฤษฎี Constructionism มีสาระส าคัญที่ว่าความรู้
ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
แต่ความรู้เกิดขึ้นและถูกสร้างโดยผู้เรียนเอง การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผุ้เรียนได้ลงมือกระท า
ด้วยตนเอง (ลักขณา สริวัฒน์ 2557, หน้า 188) 

จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer เพื่อน ามาใช้เป็นสื่อ
การสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานการสร้างวีดีโอจาก
ภาพได้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer 

2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียน 
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
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ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอ
จากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer  

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์
นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจาก
ภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer ตามเกณฑ์ 
80/80 

4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน
ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การ
สร้ า งวี ดี โอจากภาพ ด้ วย โปรแกรม Proshow 
Producer  

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
วีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 
     

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์, ไพโรจน์ เบาใจ 

และ  พูลศรี เวศย์อุฬาร (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิง
ตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครื อข่าย
คอมพิว เตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.17/86.89 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (2) มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
.7796 ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
77.96 (3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) 
ความคงทนในการเรียนรู้หลังจากเรียนด้วยบทเรียน     
อีเลิร์นนิง เมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ              
4 สัปดาห์กับการทดสอบหลังเรียนทันทีมีผลการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่ามีนัยส าคัญทางสถิติ แสดง

ว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นส่งผลต่อความคงทนในการ
เรียนรู้ และ (5) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนแบบอีเลิร์นนิงอยู่ในระดับมากเพราะคุณค่าที่ได้
จากประสบการณ์ เรี ยนแบบอี เลิร์นนิ ง ดั งนั้น 
บทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เพื่อ
การเรียนการสอนต่อไปในอนาคตได้ 

สุเมธา ปานพริ้ง และเอกนฤน บางท่าไม้ 
(2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอี
เลิร์นนิงเรื่อง การสร้างวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบอีเลิร์นนิง เรื่อง 
หลักการออกแบบการสร้างวิดีทัศน์ เพื่อการเรียนการ
สอนวิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 84.13/91.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 2. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบอี
เลิร์นนิงเรื่อง หลักการออกแบบการสร้างวิดีทัศน์เพื่อ
การเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการศึกษา
ผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ เรียนด้วย
บทเรียนแบบอีเลิร์นนิง เรื่อง หลักการออกแบบการ
ส ร้ า ง วิ ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  วิ ช า 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 อยู่ใน
ระดับดีมาก 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการ เรียน แบบอี เลิร์นนิงเ รื่ อง 
หลักการออกแบบการสร้างวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการ
สอน วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการท างานของ

คอมพิวเตอร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅  = 
4.56, S.D. = 0.13) อาฐิภาพรรณ บุญมี (2559) ได้
ท าการสร้างการสร้างงชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
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โปรแกรมสร้างงานกราฟิกโดยทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน  โดยภาพรวม

คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.40, 
S.D. =0.51) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความพึงพอใจของผู้เรียนมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅  = 4.60, S.D = 
0.47) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการ

โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ วิธีการ
แก้ปัญหา การจัดการ เรียนการสอน ศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลโดยก าหนดเป็นเนื้อหาย่อยโดย
ละเอียด ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีสร้างบทเรยีนอี
เลิร์นนิง จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) ออกแบบ
บทเรียนอีเลิร์นนิง ออกแบบเนื้อหาบทเรียน การ
เรียนรู้ต่างๆ ในบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  ขั้นการพัฒนา (Development) สร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer โดยผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน 

4.  ขั้นการทดลองใช้ ( Implementation)       
น าบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer ไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริงเป็นนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
จ านวน 3 คน น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ 

อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 22 คน และ
ประเมินความพึงพอใจ 

5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผล
ที่ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ร้อยละ ค่า
ประสิ ทธิภาพ และค่ าประสิ ทธิ ผล  แ ละสรุ ป
ผลการวิจัยพร้อมกับจัดท ารายงานการวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.  บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสรา้งสรรค์ช้ินงาน 
เรื่ อง  การสร้ างวีดี โอจากภาพ ด้วยโปรแกรม 
Proshow Producer 

2.  แบบประเมินความเหมาะสมของบทเรยีน    
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
วีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer   

3.  แบบประเมินช้ินงานจากการท ากิจกรรม
ในบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer 

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ 
ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุม์ีทั้งหมด 2 ห้อง รวมทั้งหมด 59 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 22 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบ
กลุ่มโดยวิธีการจับสลาก 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลโดย
น าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

4.1  วิ เคราะห์ผลการประเมินความ
เหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เ ร่ือง การสร้างวี ดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer 
  ผู้ศึกษาน าคะแนนจากแบบประเมิน
ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสะเต็ม
ศึกษา ที่ได้จากผู้เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิล
มาลย์, 2558, หน้า 105) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 
หมายความว่า มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 
หมายความว่า มาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 
หมายความว่า ปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 
หมายความว่า น้อย  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 
หมายความว่า น้อยที่สุด 

4.2  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน  
อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เร่ือง การสร้าง
วี ดี โ อ จ า ก ภ า พ  ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Proshow 
Producer 

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมินผล
งานที่ได้จากนักเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้
สถิติค่าร้อยละเทียบกับเกณฑ์ผลลัพธ์ได้จากทดสอบ
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, หน้า 
7-20) 

หากต่ าจากเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ให้
ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการ สอนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว ้  หากค่าท่ีได้ต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่า 
-2.5 ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม
ซ้ าจนกว่าจะถึงเกณฑ์  

หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่ เกิน +2.5 ก็
ยอมรับว่า สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ท่ีตั้งไว้  

หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน +2.5 
ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เช่นตั้งไว้ 80/80 ก็ให้ 
ป รั บ ขึ้ น เ ป็ น  85/85 ห รื อ  90/90 ต า ม ค่ า
ประสิทธิภาพที่ทดสอบประสิทธิภาพได้ 

4.3  วิ เคราะห์ ดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เ ร่ือง การสร้างวี ดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer  

ผู้วิจัยน าคะแนนแบบทดสอบก่อน
เ รี ย นและหลั ง เ รี ย นมา วิ เ ค ร า ะห์ ห าค่ า ดั ชนี
ประสิทธิผลโดยการแปลความหมายใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
(เผชิญ กิระการ, 2546, หน้า   1-3) 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.80 – 1.00 
หมายความว่า ก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก 

 ค่าตัวเลขตั้งแต ่0.60 – 0.79 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรูสู้ง 

 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.50 – 0.59 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ปานกลาง 

 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.30 – 0.49 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้น้อย 

 ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.01 – 0.29 
หมายความว่า ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้น้อยมาก 

 ค่าตัวเลขตั้งแต่    -1 – 0.00 
หมายความว่า ไม่มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ 

4.4  วิ เ ค ร า ะห์ ค ว าม พึ งพอ ใจข อ ง
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เ ร่ือง การสร้างวี ดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer 

ผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากนักเรียนกลุ่ม
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ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ 
ดังนี้  (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, 2558, หน้า 105) 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด     
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจมาก       
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง      
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจน้อย       
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความ
ว่า  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเ รียน ผู้ ศึ กษาได้

ท าการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องได้บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสรา้งสรรค์ช้ินงาน 
ได้บทเรียนอีเลิร์นนิงมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วน
ผู้ดูและระบบและส่วนของผู้เรียน เหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงได้ออกแบบตามแนว
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ คือ 
ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจตรวจค้น ขั้นที่ 2 ขั้นการทดลอง 
ขั้นที่ 3 ข้ันการเรียนรูจากการกระท า ขั้นที่ 4 ขั้นการ
ท าเพื่อที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้  และกระบวนการ 
ADDIE Model ดังนี ้

 

 
1. หน้าผู้ดูแลระบบ 

 
2.หน้าหลักบทเรียน 

 
        3.หน้าค าช้ีแจง               

 
  4.หน้าแบบทดสอบ 

 
5.หน้าบทเรียน 

 
    6.หน้าคะแนนรวม 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสม ผู้ศึกษาน า
บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer พร้อมแบบสอบถามประเมินความ
เหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสรา้งสรรค์ช้ินงาน 
ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ เช่ียวชาญประเมิน แล้วน าข้อมูล
กลับมาวิเคราะห์ พบว่าความเหมาะสมของบทเรียน 
อีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
วีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.48, S.D. = 0.52) 
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ผลการปะเมินความเหมาะสมของ 

บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอ
จากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. เนื้อหาและการด าเนินเร่ือง 4.63 0.49 มากที่สุด 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.43 0.51 มาก 
3. ตัวอักษร และส ี 4.20 0.41 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.56 0.58 มากที่สุด 
5. การพัฒนาบทเรียน 
อีเลิร์นนิง 

4.43 0.50 มาก 

 
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของบทเรียน 

อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
วีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 



 

Page 332 

แสดงดังตารางที่  2 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer  ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที5่/2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ จ านวน 22 คน โดยมีการ
ทดสอบระหว่างเรียน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน า
ผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบ
กับเกณฑ์และสรุปผล พบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียน อีเลิร์นนิงที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 ปรากฏว่า ผล
ค่าคะแนนท่ีได้จากการท า แบบประเมินผลงาน หรือ 
E1 เท่ากับ 80.45 และค่าคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังบทเรียน หรือ E2 เท่ากับ 80.91 ซึ่ง
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  แสดงดัง
ตารางที่ 2 
Click here to enter text.  
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน

อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ 
ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 

ประสิทธภิาพ
ของวิธีการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน

เฉลี่ย 

ร้อย

ละ 
ระหว่างเรียน 

(E1) 
22 30 531 24.13 80.45 

หลังเรียน 
(E2) 

22 10 178 8.09 80.91 

                  
4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของ

บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์
นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจาก
ภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer ที่
พัฒนาขึ้ น  กับนัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่ 5/2 

โรงเรียนเมืองสมเด็จ จ านวน 22 คน โดยมีการ
ทดสอบก่อน และหลังการเรียนรู้ จากนั้นน าผลการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์
และสรุปผลพบว่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.66 
คิด เป็นร้อยละ 66 หมายความว่ า  นัก เรี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้สูง แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอ
จากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรยีน 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 

22 10 96 178 0.66 66 

 
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจ บทเรียน          

อีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
วีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม 
Proshow Producer หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามความพึงพอใจมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และ
สรุปผล พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

บทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ 
= 4.65, S.D. = 0.48) แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอ
จากภาพ ด้ วย โปรแกรม  Proshow 
Producer 
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รายการ  ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1.บทเรียนมีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจ 

4.82 0.39 มากที่สุด 

2.การแบ่งหัวขอ้ของ
เนื้อหาชัดเจนไม่สับสน 

4.27 0.46 มาก 

3.การน าเสนอเนื้อหาง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ 

4.64 0.49 มากที่สุด 

4.ปริมาณของเนื้อหาก าลัง
ดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 

4.50 0.51 มากที่สุด 

5.ส่วนน าเข้าบทเรียน มี
ความเร้าใจและน่าสนใจ 

4.77 0.43 มากที่สุด 

6.สีสันของบทเรียน และ
ความสวยงามบนหน้าจอ 

4.68 0.48 มากที่สุด 

7.ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้
ง่าย 

4.73 0.46 มากที่สุด 

8.ภาพประกอบมีความ
สวยงามคมชัด 

4.64 0.49 มากที่สุด 

9.ปุ่มต่าง ๆ มีการจัดวาง
เหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 

4.73 0.46 มากที่สุด 

10.การใช้งานบทเรียน 
ง่าย และสะดวก ไม่มีข้อ
ติดชัด 

4.64 0.49 มากที่สุด 

11.ได้ทบทวนความรู้ท าให้
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.73 0.46 มากที่สุด 

12.เสียงประกอบ
เหมาะสม 

4.55 0.51 มากที่สุด 

13.แบบทดสอบใช้ง่าย 4.64 0.49 มากที่สุด 
14.ระยะเวลาในการศึกษา
บทเรียน 

4.68 0.48  
มาก 

15.ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาบทเรียนอี
เลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน เร่ือง การสร้าง
วีดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow 
Producer 

 
 
 
 

4.73 

 
 
 
 

0.46 

 
 
 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.65 0.48 มากที่สุด 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ตาม

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer ศึกษาได้
ท าการศึกษาได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเนื้อหาใน
บทเรียน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ได้
บทเรียนอีเลิร์นนิง มีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วนคือ 
ส่วนผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้เรียน ได้แก่ 1. ส่วน
ของผู้ดูแลระบบ 1) หน้าบทน า 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 
3) หน้ารายงานผล 4) หน้าเพิ่มผู้เรียน 5) ลบผู้ เรียน 
6) แก้ไขผู้ เรียน 7) หน้าเว็บบอร์ด และ 2. ส่วน
ผู้เรียน ได้แก่ 1) หน้าบทน า 2) เข้าสู่ระบบ 3) หน้า
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4) หน้าแบบทดสอบก่อน
เรียน 5) หน้าบทเรียน ได้แก่ (1) ขั้นการส ารวจตรวจ
ค้น (2) ขั้นการทดลอง (3) ขั้นการเรียนรูจากการ
กระท า (4) การท าเพื่อที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ 6) 
หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 7) หน้าคะแนนรวม 8) 
หน้าผู้พัฒนา เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า บทเรียนอี
เลิร์นนิงได้ออกแบบตามแนวคิดกระบวนการ ADDIE 
Model และ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสรา้งสรรค์ช้ินงาน
มาใช้ในการออกแบบทเรียนแนวคิดดังกล่าว อาฐิภา
พรรณ บุญมี (2559) ได้ท าการสร้างการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิก
โดยทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนการ
ส อ น ผ่ า น บ ท เ รี ย น อี เ ลิ ร์ น นิ ง ที่ พั ฒ น า ขึ้ น มี
ส่วนประกอบ คือ 1) หน้าผู้เรียน 2) หน้าผู้สอน 3) 
เนื้อหา 4) กลุ่ม 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) 
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 7) การประเมินผล 

2.  ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ 
ด้วยโปรแกรม Proshow Producer ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของการพัฒนา บทเรียนอีเลิร์นนิง 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย



 

Page 334 

การสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ 
ด้วยโปรแกรม Proshow Producer  ที่ผู้ศึกษา
พัฒนาขึ้น โดยการหาความเหมาะสมจากการ
ประเมินโดยผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน มีความคิดเห็น

โดยรวมในระดับมาก  ( ̅ =4.48 และ S.D. = 0.52) 
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า บทเรียนอีเลิร์นนิงมีการ
ก าหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ท าการออกแบบ
ตามแนวกระบวนการเรียนรู้และผ่านการประเมิน
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไข
จนสามารถน าไปใช้ทดลองได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาฐิภาพรรณ บุญมี 
(2559) ได้ท าการสร้างการสร้างงชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิกโดยทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

โดยภาพรวมคุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับมาก ( ̅ 
= 4.40, S.D. =0.51)  

3.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ บทเรียนอี
เลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้าง
วีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow Producer 
ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและ
น าคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมาค านวณค่า
ประสิทธิภาพโดยค่าตัวเลขที่ค านวณได้จากสูตรแล้ว
แปลความหมายค่าเทียบกับเกณฑ์โดยรวมเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80.45/80.91 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า 
บทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินจาก
ผู้เ ช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขจนสามารถน าไป
ทดลองใช้จึงส่งผลต่อการท ากิจกรรมและการเรียนรู้
ของผู้เรียนท าให้คะแนนงานและคะแนนทดสอบอยู่
ในระดับสูง ส่งผลต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์, ไพโรจน์ เบาใจ และ 
พูลศรี เวศย์อุฬาร (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง          
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิง
ตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่าย
คอมพิว เตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.17/86.89 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นกัน  

4. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ 
ด้วยโปรแกรม Proshow Producer ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.66 หมายความว่า หลังการ
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงแล้ว นักเรียนมีอัตรา
ความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 66 โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนี
ประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.60–0.79 หมายถึง 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ , 
2546, หน้า 1-3) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า
บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนหลังจากบทเรียนอีเลิร์นนิงอยู่ ใน
ระดับสูง เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะบทเรียนอีเลิร์นนิงที่
พัฒนาขึ้นมีการน าเสนอกรอบแนวคิดล่วงหน้าหรือ 
ซึ่ ง เ ป็ น เทคนิ ค ช่วย ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ เ รี ยนอย่ า งมี
ความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์, 
ไพโรจน์ เบาใจ และพูลศรี เวศย์อุฬาร (2561) ได้ท า
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตาม
สภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคลบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .7796 ท าให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 77.96  โดยพิจารณา
จากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล 



 

Page 335 

ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.60 – 0.79 หมายถึงความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้สูง เช่นกัน 

5.  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วย
โปรแกรม Proshow Producer พบว่าผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
เรื่อง การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.65, S.D. = 0.48) เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่า ผู้ศึกษาได้พัฒนาอีเลิร์นนิง โดยอาศัย
หลักการ การน าเสนอเนื้อหาจะเป็น รูปภาพ ข้อความ 
และผู้เรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้า ของตนเอง
ทันที เมื่ อตอบเสร็ จ เพื่ อให้ผู้ เ รี ยนได้ เรี ยนรู้ ถึ ง
ความสามารถของตนเอง และการแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วย ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจในเรื่องนั้น 
ๆ อย่างถ่องแท้ และถ้าผู้เรียน  ได้รับผลที่น่าพึงพอใจ 
จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาฐิภาพรรณ บุญมี  
(2559) ได้ท าการสร้างการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิกโดยทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้มีความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.60, S.D = 0.47) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าการศึกษาไปใช้ 

1.1 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดย
ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่อง 
การสร้างวีดีโอจากภาพ ด้วยโปรแกรม Proshow 
Producer พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
เนื่องจากเป็นการเป็นการเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์ผ่าน

ระบบเครือข่ายที่ทันสมัย นักเรียนจึงสนใจมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี 

1.2  การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนและอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนว่ามีปัญหาหรือ
มีความเร็วพอที่จะท าให้เรียนบทเรียนอีเลิร์นนิงได้พอ
หรือไม่ 
2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2.1  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ควร
ออกแบบให้ง่ายต่อการควบคุมบทเรียน จะช่วยให้
การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจ และส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี 
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สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอกุสุมาลย์  
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

Academic Capacity Administration of Administrators Kusuman District 
in Sakhon Nakhon Province under Sakhon Nakhon  

Primary Education at service Area Office 1 
 

จักรพงศ์  พิลา1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยจ าแนก สถานภาพ และขนาดโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 269 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง .34-.76 มีค่าความเช่ือมั่น .96 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1.  ระดับสมรรถนะการบรหิารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ใน
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก  
 2.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน ในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะการบริหาร การบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ABSTRACT  

 The purpose of this study was to (1) to study the academic administration 
competency of school administrators. According to teachers' opinions In Kusuman District Sakon 
nakonn Under the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 (2) to compare the 
competency of school administrators According to the opinions of the school administrators and 
teachers In Kusuman District Sakon nakonn Under the Office of Primary Education District Sakon 
Nakhon District 1 By classifying the school status and size The sample group used in this research 
was administrators and teachers in schools. Under the Office of Sakon Nakhon Primary 
Educational Service Area 1, 269 people were selected by stratified random sampling. The 
instrument used for data collection was a 5 level estimation questionnaire with a classification 
power of .34-.76 with a confidence value of .96. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, test, t value and analysis. One way warping. 
 The findings were as follows  
 1. The level of academic administration competencies of school administrators. 
According to teachers' opinions In Kusuman District Sakon nakonn  
 2.  The comparison of academic administration competencies of school 
administrators under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1, in overall 
and in each level was at a high level. According to teachers' opinions In Kusuman District Sakon 
nakonn Under the Office of Primary Education District Sakon Nakhon District 1 Classified by 
overall status, found that the statistical significance is at .01 level classified by school size 
Overall, the differences are statistically significant at the .05 level. 
 
Keywords: Administrative competency, Academic administration 
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บทน า 
 การศึกษานับว่ามีความส าคัญมากต่อการ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนไปถึงพื้นฐานของการ
พัฒนาส่วนอื่นๆ ด้วย เพราะไม่ว่าจะท าการพัฒนา
ส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสียก่อน  ดังนั้น
การพัฒนาคนสามารถท าได้หลายๆ รูปแบบ อย่างที่
ส าคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให้การศึกษา 
ดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา
คน โดยที่ต้องพัฒนาคนเป็นส าคัญ (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา, 2550: 43)  
 สถานศึกษาเป็นองค์กรที่ ให้ความรู้แก่
ผู้เรียน ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ผู้ เรียนมีการปรับปรุงพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นที่ยอมรับใน
สังคม การบริหารงานวิชาการคือหัวใจหลักส าคัญใน
การบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้นจะต้องมีการ
วางแผน ดังที่ ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ (2556 : 3) 
กล่าวว่า การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะมีโอกาส
ในการตัดสินใจมากขึ้น หลักการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาที่ให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับผิดชอบการบริหารวิชาการโดยตรง เป็น
เรื่องที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้
เข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ  
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และโรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการทั้ งทางด้าน
หลักสูตร และการเรียนการสอน ความส าเร็จของ 
การบริหารการที่ผู้บริหารได้มีความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา  จะเป็นตัวที่ช่วย
ให้การจัดการศึกษาส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้บริหารเป็น
เสาหลักที่มีความส าคัญยิ่งต่อโรงเรียน งานวิชาการ
ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็ คือ การจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น งาน

วิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้าน
ห ลั ก สู ต ร ก า ร น า ห ลั ก สู ต ร ไ ป ใ ช้  ต า ม ที่
กระทรวงศึ กษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
 ปัญหาด้านการศึกษา เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มี
การปฏิรูปการศึกษามาแล้วเป็นระยะๆ แต่ปัญหา
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ปัญหาบางเรื่องต้อง
ได้รับการปรับปรุง หรือปฏิรูปต่อไป โดยเฉพาะเมื่อ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาครั้ง
ส าคัญโดยมีการด าเนินการปฏิรูปการศึกษารอบแรก
ระหว่างปี พ.ศ. 2512 - 2551 แต่ผลของการปฏิรูป
นั้นพบว่าระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามที่ตั้งไว้จึงน าไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษารอบ 2 หรือที่เรียกว่าการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561 แต่ปัญหา
คุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมอาจกล่าวได้ว่ายัง
เป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะด้านคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพผู้เรียน ด้านคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้าน
การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่ยังไม่
ทั่วถึงเท่าเทียมและด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันก็ยังไม่สามารถตอบ
ความต้องการของประเทศได้ (ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2558: ก) 
 โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการ
บริหารโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นตัว
บ่งช้ีว่าการจัดการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน
ประสบความส าเร็จหรือไม่ก็คือผู้บริหารโรงเรียนต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วิสัยทัศน์
ผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม สนับสนุน ครู-
อาจารย์ให้ได้พัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 
พ.ศ. 2545 มาตรา 10 (กิตติ เพ็งนู, 2550: 12) ใน
การบริหารโรงเรียนนั้น สมรรถภาพของผู้บริหารเป็น
ดัชนีบ่งช้ีความส าเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารมี
ความเข้ า ใจในบทบาทหน้าที่ ของการบริหาร
สถานศึกษา จะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้การศึกษาส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
การบริหารงานวิชาการนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ 
เทคนิควิธีการและกระบวนการบริหาร ที่เหมาะสม 
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 8) 
 การบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และ
มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา
ทุกแห่ง คือการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน 
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรั บ
ผู้บริหาร (จีรวิทย์ มันคงวัฒนะ, 2558: 1) 
 งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร
สถานศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือ 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงาน
วิชาการทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมาย
ของการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนา
สูงนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้มีจริยธรรม และ
คุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต
ในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี ดังกล่าวนี้จะต้องอาศัย
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญซึ่งก็
หมายถึงการบริหารงานวิชาการ 
 จากที่ กล่ าวมาข้ า งต้นผู้ ศึ กษา เห็นว่ า 
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่ส าคัญที่สุดที่จะมีส่วน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ใน
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน ในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึ กษา  ตามความคิด เห็นของผู้ บริ ห าร
สถานศกึษาและครูผู้สอน ในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยจ าแนก สถานภาพ 
และขนาดโรงเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูสายผู้สอน
โรงเรียนในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 26 โรงเรียน 
ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในอ าเภอกุสุมาลย์ 
จ านวน 358 คน   

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูสาย
ผู้สอน โรงเรียนในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 259 คน 
ซึ่งได้มาจากก าหนดขนาดของกลุ่มจาก Krejcie & 
Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 43) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 259 คน แล้วด าเนินการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ัน โดยมีขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน ตามสัดส่วนของ
จ านวนประชากรแล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย 
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 
ขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
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ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ในอ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง .34-.76 มีค่าความเชื่อมั่น .96  
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและส่งทาง
ไปรษณีย์ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิ จั ยวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใ ช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยสรุป

เป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
1. ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์จังหวัด
สกลนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅=4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ สมรรถนะด้านการน าผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ( ̅ = 4.42) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านสมรรถนะด้าน

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ( ̅= 4.11) ตามล าดับ 
2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะ

การบริหารงานวิชาการของถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพพบว่า พบว่า ผู้บริหาร
และครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
อ าเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์จังหวัด
สกลนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มากกว่าครูผู้สอน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน จ าแนกตาม
สถานภาพพบว่า พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต  1 โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่มีความ
คิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาด
เล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ 
ทรัพยากร และบุคลากรในการบริหารจัดการ
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก
   

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยได้อภิปรายผลเป็น

ประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
1.   สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์จังหวัด
สกลนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต  1 พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
ไปด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารได้
ตระหนักถึ งบทบาทการ เป็นผู้ น า เพื่ อ ให้ ก า ร
ด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารเปิดโอกาส ให้
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ชุ ม ชน ไ ด้ เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผน 
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ค้นหาโอกาส อุปสรรคของ
การท างานเพื่อก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธ
กิจ และกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารงาวิชาการบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ 
สยาม สุกัน (2555: 131-132) ได้ศึกษาสมรรถนะ
การผู้บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ทัศนะของครูกลุ่มป่งไฮ–น้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัด
บึ งกาฬ  สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาบึ งกาฬ ผลการศึกษาพบว่ า  1 .
สมรรถนะการผู้บริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มป่งไฮ– น้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัด
บึ งกาฬ  สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก วี
ระวัฒน์ พัชนี (2556 : 78) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษา
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลวิจัย
พบว่าสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอวังน้อย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ปาริชาติ ค ากอง (2556 : 129-130) 
ศึกษาเรื่องสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอบึงโขงหลง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน
โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
ด้าน สมรรถนะด้านระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ด้านสมรรถนะด้านบริหารการศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น ด้านสมรรถนะ
ด้านพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการ
สอน ด้านสมรรถนะด้านการประเมินและปรับปรุง
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้าน
สมรรถนะด้านจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
ด้านสมรรถนะด้านการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การปฏิบัติ ส่วนครูผู้สอนเป็นผู้ปฏบิัติตามนโยบาย จึง
ท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างกันสอดคล้องกับ             
ทรงศิลป์ มาตร์สร้อย (2556:  ก) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครพนม ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครพนม สมรรถนะ
หลัก จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม พบว่า ผู้บริหาร
มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครพนมแตกต่างกับครูผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความคิดเห็นสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพร้อมในเรื่อง
งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรในการบริหาร
จัดการมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดเล็ก สอดคล้องกับ รุ่งทิวา หนูเผือก (2554 : ง) 
ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย  



 

Page 343 

ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาใน ประเทศไทย จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
ครูผู้สอนของโรงเรียน ขนาดกลาง และครูผู้สอนของ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นว่าสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีน
กีฬาในประเทศไทยทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน ส่วน ทิพวรรณ ค ายนต์ (2559: 984) ได้วิจัย
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตกันทรารมย์  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
พบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสมรรถนะ
การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตกันทรารมย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ าแนกตามขนาด 
สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาค้นคว้าขอ
เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษา
ค้นคว้าไปใช้ 
 1.1  สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์จังหวัด
สกลนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้บริหารควรมีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ 
 1.2  สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอกุสุมาลย์จังหวัด
สกลนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้บริหารควรมี
สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้การบริหารงานวิชาการบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์   

 2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้า
ครั้งต่อไป 
 2.1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการสะท้อนผลจากผูท้ีม่ี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
 2.2. ควรศึกษาสภาพปัญหาในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารวิชาการ 
 2 . 3 .  ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอ่ืน ๆ 
 2.4  ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนา
หรือส่งเสริมสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามากขึ้น เพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

Factors Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration 
of Nakhon Phanom Province under Nakhon Phanom Primary 

EducationaI Service Area Office 1 
ไทพนา  ป้อมหิน1 

รชฏ  สุวรรณกูฏ2 
ทัสนา  ประสานตรี3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัจจัยในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (2) เปรียบเทียบปัจจัย
การบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (4) หาอ านาจพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับปัจจัยในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุ ด (2) 
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกในระดับสูง (rxy=0.93)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) สร้างสมการ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนมเขต 1 มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.403 ซึ่งมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ (1) ปัจจัยการบริหาร (2) ประสิทธิผลการบริหาร (3) การบริหารงานวิชาการ 
 

 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
2 ดร., อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 ผศ.ดร., อาจารย ์คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม 



 
 

Page 346 

ABSTRACT  

The purposes of this research are; (1) to study factors level in academic administration and 
academic administration effectiveness of education institutions according to the opinions of the 
school administrators and teachers, (2) to compare academic administration factors and academic 
administration effectiveness of education institutions according to the opinions of the school 
administrators and teachers, (3) to study relationship of the factors which affect the academic 
administration effectiveness of education institutions and (4) to find power to predict factors that 
affect effectiveness of education institutions. 

The research found that (1) level of factors in academic administration of education 
institutions according to the opinions of the school administrators and teachers overall and each 
aspect is at the highest level, (2) comparison results of factors in academic administration of 
education institutions according to the opinions of the school administrators and teachers 
classified by overall status, significant different was at .01. Comparison results of academic 
administration effectiveness of education institutions according to the opinions of the school 
administrators and teachers classified by school size, overall status significant different was at .01, 
(3) relationship between factors which affects the academic administration effectiveness of 
education institutions under Nakhon Phanom Office of Primary Education Service Area 1, overall 
has a high level of positive relationship (rxy=0.93) statistical significance at the level of .01 when 
considering each aspect found that the factors have a positive relationship with the effectiveness 
of academic administration with statistical significance at the level of .01 and (4) create an 
equation to predict factors that affects the academic administration effectiveness of education 
institutions under Nakhon Phanom Office of Primary Education Service Area 1, the prediction 
coefficient is at 0.403 with significance at.01. 
 
Keywords:  (1) Personnel Management, (2) Administrative Effectiveness,  
      (3) Academic Administration 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะมาถึงและเช่ือว่า
การศึกษาที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
สภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศ จะสามารถสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 5) งานวิชาการถือ
เป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัด
การศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนด
แนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของ
โรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเป็นหลักซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้าง
หลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา 
ดังนั้น ครูจะต้องท าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2552: 9) 

จะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงาน
ที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจาก 
ผู้บริหารเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่จะอ านวยการ
ให้กิจการทุกอย่างด าเนินการไปตามแผนงาน ของ
สถานศึกษาที่ตั้งไว้ ดังนั้นการบริหารงานวิชาจึง
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ถือได้ว่า
เป็นงานที่ ส าคัญมาก และ เป็นหั ว ใจของการ
บริหารงานทั้งหมด ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องมี ความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วม เพื่อให้การส่งเสริม 
สนับสนุน ร่วมคิดร่วมท า ในการท างานเป็นทีม ต้อง
ได้รับการเตรียมความพร้อม มองเห็นคุณค่า มีความรู้
ความเข้าใจ ตลอดถึงการติดตามก ากับดูแล การ
ด า เนินงานในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจาก
การศึกษาคุณภาพด้านวิชาการของไทยในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน พบว่ายั งประสบปัญหาในด้านนี้  ดั งที่
ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปปัญหาส าคัญในปัจจุบัน
ของการจัดการศึกษาในทุกระดับคือ ผู้ เ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรมีสาระ
เนื้อหาแน่นเกินไป และใช้เหมือนกันหมดโดยไม่
ค านึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอนยังยึดหลักการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้สอนสู่ผู้เรียน เน้นการท่องจ ามากกว่าการฝกกให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์หรือประสบการณ์จริง หนังสือเรียนเป็น
เพียงแบบฝกกหัดที่มีค าตอบเดียวแทนที่จะเป็นค าถาม
แบบปลายเปิด ครูสอนยังยึดติดกับวัฒนธรรมการ
สอนแบบเดิมๆ ทั้งที่หลักสูตรปัจจุบันเน้นการคิด
วิเคราะห์แต่วิธีสอนยังไม่สอนให้ผู้ เรียนมีทักษะ
ดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วน ยังไม่ได้รับ
การอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน ท าให้ขาดทักษะ
ในการบริหารและการจั ดการด้ านการศึกษ า
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2553: 10) นอกจากนั้น
ปัญหาจากการบริหารงานวิชาการที่มีอยู่มากใน
หลักสูตรมีเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดท าหลักการ
สอนไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า การวิเคราะห์เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ การ
ก าหนดโครงสร้างการจัดท าสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมและการจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ครูขาด
เอกสารและสื่อส าหรับส าหรับการค้นคว้าเพื่อจัดท า
แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนไม่เข้าใจการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญหรือครูมีภาระงานมาก การสอนโดยขาดการ
เตรียมการสอนท าให้บทเรียนไม่น่าสนใจ ท าให้
นักเรียนไม่สนใจการเรียน หนีเรียน กระบวนการ
เรียนการสอนยังขาดการช้ีแนะของครู การมีส่วนร่วม 
การให้รางวัลและการเสริมแรง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับและการปรับปรุงตลอดจนปัญหาที่มีผลมา
จากผู้ปกครอง จัดการเรียนการสอนอาจเกิดจาก
โรงเรียนขาดงบประมาณเพื่อจัดสื่อการสอนหรือ



 
 

Page 348 

โรงเรียนขาดแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอและไม่มี
ความหลากหลายปัญหาการเรียนการสอนที่ครูผู้สอน
ยังสอนแบบเดิมไม่เข้าใจวิธีบูรณาการเนื้อหาสาระ
และไม่สามารถสอนและบูรณาการได้ (กรมวิชาการ, 
2546: 62-69) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 ซึ่งเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ
แก่ผู้เรียนในทุกๆ ด้านซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การใช้วิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน
การวัดผลการเรียน การสอน และการนิเทศการสอน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการบริหารงาน

วิชาการและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึ กษา  ตามความคิด เห็นของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1  

2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารงาน
วิชาการและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึ กษา  ตามความคิด เห็นของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อประสิ ทธิ ผลการบริ ห าร งานวิ ชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนมเขต 1  

4.  เพื่อหาอ านาจพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 1 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน ในส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จ านวน 2,626 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 249 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 2,377 คน(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 2561:66) ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม              
ศรีสะอาด, 2556 : 40) และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 15 จ านวน 394 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 10 จ านวน 
112 คน ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง
ร้อยละ 15 จ านวน 140 คน ผู้บริหารและครูผู้สอน
โรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 25 จ านวน 142 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการ
ท างาน เพศ อายุการท างาน ขนาดของสถานศึกษา มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อประสิ ทธิ ผลการบริ ห าร งานวิ ชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีค่าอ านาจ าแนกราย
ข้อระหว่าง .36 - .80 มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ .94 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .24 - .77 
มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ .95 
 
 



 
 

Page 349 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและส่งทาง
ไปรษณีย์ 
4. การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้ วิ จั ยวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใ ช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยสรุป

เป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  
1. ระดับปัจจัยในการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = 4.43) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดมี 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้าน

งบประมาณ ( ̅ = 4.51) รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน

คุณภาพการสอนของครู ( ̅ = 4.48) และปัจจัยด้าน

ผู้ปกครองและชุมชน ( ̅ = 4.39) ตามล าดับ 
ปั จจั ย ในการบริ ห าร งานวิ ชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ของผู้บริหารโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัย

ด้านงบประมาณ ( ̅ = 4.95) ปัจจัยด้านผู้ปกครอง

และชุมชน ( ̅ = 4.93) ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของ

ผู้บริหาร ( ̅ = 4.90) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู ( ̅ = 4.86) 
ปั จจั ย ในการบริ ห าร งานวิ ชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต  1 ของครูผู้ สอน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.15) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่ามีระดับความคิดเห็นมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านคุณภาพการ

สอนของครู ( ̅ = 4.27) ปัจจัยด้านงบประมาณ    

( ̅ = 4.25) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ( ̅ = 
4.08) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัยด้าน

ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ( ̅ = 4.01) 
ปั จจั ย ในการบริ ห าร งานวิ ชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 สถานศึกษาขนาดเล็ก 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น

มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ ( ̅ = 4.57) 

ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ( ̅ = 4.44) ปัจจัย

ด้านคุณภาพการสอนของครู ( ̅ = 4.38) และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของ

ผู้บริหาร ( ̅ = 4.37)  
ปั จจั ย ในการบริ ห าร งานวิ ชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 สถานศึกษาขนาด

กลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด 2 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัย

ด้านงบประมาณ ( ̅ = 4.58) ปัจจัยด้านคุณภาพการ

สอนของครู ( ̅ = 4.56) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและ

ชุมชน ( ̅ = 4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 

ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ( ̅ = 4.40) 
ปั จจั ย ในการบริ ห าร งานวิ ชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.35) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้าน

คุณภาพการสอนของครู ( ̅ = 4.48) ปัจจัยด้าน

งบประมาณ ( ̅ = 4.38) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและ

ชุมชน ( ̅ = 4.39) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 

ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ( ̅ = 4.25) 
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2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.51) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน

การนิเทศการศึกษา ( ̅ = 4.68) ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ( ̅ = 4.51) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ( ̅ = 4.50) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา ( ̅ = 4.40) 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือด้านการนิเทศการศึกษา ( ̅ = 4.68) ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ( ̅ = 4.51) สื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( ̅ = 4.51) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา ( ̅ = 4.40) 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ของผู้บริหารภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน

การนิเทศการศึกษา ( ̅ = 4.96) ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ ( ̅ = 4.94) สื่อและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ( ̅ = 4.93) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า

ที่สุดคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( ̅ = 
4.84) 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต  1 ของครูผู้ สอน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.28) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน

การนิเทศการศึกษา ( ̅ = 4.51) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ( ̅ = 4.31) ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ( ̅ = 4.27) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่ สุ ด  คือ  ด้ านการวิจัย เพื่ อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา ( ̅ = 4.11) 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จ าแนกตามขนาด

สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 
4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ( ̅ = 

4.68) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( ̅ = 4.51) 

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( ̅ = 4.51) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ( ̅ = 4.40) 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ของสถานศึกษาขนาด
เล็ก  

โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 
4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ( ̅ = 

4.67) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ( ̅ = 4.56) 

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( ̅ = 4.55) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ( ̅ = 4.37) 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ของสถานศึกษาขนาด

กลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.60) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ( ̅ = 4.77) ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( ̅ = 4.59) ด้านสื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( ̅ = 4.59) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา ( ̅ = 4.52)  



 
 

Page 351 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( ̅ = 
4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ( ̅ = 
4.60) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( ̅ = 
4.54) ด้านการวัดและประเมินผล ( ̅ = 4.43) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ( ̅ = 4.26) 

3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการ
บริหารงานวิชาการของถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 มากกว่าครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านคุณภาพการสอนของครูปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยผู้บริหาร
มี ความคิด เห็น เกี่ ย วกั บปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการ
บริหารงานวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 มากกว่า
ครูผู้สอน ท้ัง 4 ปัจจัย 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่าง
กันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ปัจจัยด้านความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ในขณะที่ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู ปัจจัย
ด้านงบประมาณปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน  มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดพบว่า ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวม มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง (rxy=0.93)อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบว่ าปั จจั ยมี ค วามสัมพันธ์ ทา งบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงความสัมพันธ์จากมาก
ไปน้อยได้แก่ คุณภาพการสอนของครู  (rxy=0.86) 
ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน (rxy=0.85) ปัจจัย
ด้านงบประมาณ (rxy=0.80) ปัจจัยด้านความเป็น
ผู้น าของผู้บริหาร(rxy=0.68) เมื่อพิจารณารายด้าน
ปรากฏผลดังนี้ 
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ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ปั จ จั ย ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร พ บ ว่ า มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไป
น้อยได้แก่ ประสิทธิผลด้านการวัดและประเมินผล 
(rxy=.68)ประสิทธิผลด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา (rxy=0.63) ประสิทธิผลด้าน
การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(rxy=0.59) ประสิทธิผลด้านการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้  ( rxy=0.58)  ประสิทธิผลด้ านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (rxy=0.55) ประสิทธิผลด้าน
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(rxy=0.52) ประสิทธิผลด้านการนิเทศการศึกษา
(rxy=0.49) 

ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ปัจจัยคุณภาพการสอนของครูพบว่ามีความสัมพันธ์
ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่ 
ประสิทธิผลด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(rxy=0.93)ประสิทธิผลด้านการวัดและประเมินผล
(rxy=0.86)ประสิทธิผลด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ (rxy=0.83) ประสิทธิผลด้านการพัฒนาและใช้
สื่ อ แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ( rxy=0.67)
ประสิทธิผลด้านการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา(rxy=0.64) ประสิทธิผลด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(rxy=0.63)ประสิทธิผลด้านการนิ เทศการศึกษา 
(rxy=0.57) 

ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ด้านปัจจัยงบประมาณพบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่ 
ประสิทธิผลด้านการวัดและประเมินผล(rxy=0.81)
ประสิทธิผลด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(rxy=0.77)ประสิทธิผลด้านการพัฒนาและใช้สื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (rxy=0.71)ประสิทธิผลด้าน
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(rxy=0.67)ประสิทธิผลด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา(rxy=0.64) ประสิทธิผลด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(rxy=0.62) 
ประสิทธิผลด้านการนิเทศการศึก(rxy=0.61) 

ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ด้านปัจจัยผู้ปกครองและชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์
ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่
ประสิทธิ ผลด้ านการวิ จั ย เพื่ อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา (rxy=0.86)ประสิทธิผลด้าน
การวัดและประเมินผล (rxy=0.84) ประสิทธิผลด้าน
การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(rxy=0.84) ประสิทธิผลด้านการพัฒนากระบวนการ
เ รี ยนรู้  ( rxy=0.67)ปร ะสิ ทธิ ผ ลด้ านการนิ เ ทศ
การศึกษา (rxy=0.61) ประสิทธิผลด้านการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา(rxy=0.61)
ประสิทธิผลด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(rxy=0.60) 

ผลการการสร้างสมการพยากรณ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่าพบว่า ตัวแปร
พยากรณ์ที่น ามาวิเคราะห์ 4 ตัวแปร พบว่า มี 4 ตัว
แปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.01 ได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร (X1) 
ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู (X2) ปัจจัยด้าน
งบประมาณ(X3) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน (X4) 
ตัวแปรที่มีอ านาจพยากรณ์ดีที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้าน
คุณภาพการสอนของครู (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ 0.403 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้ปกครองและชุมชน(X4) ปัจจัยด้านงบประมาณ (X3) 
ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร (X1)โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.385, 0.239, 
0.063, ตามล าดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรนี้สามารถ
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ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 90.50 
หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 90.50 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ± .108 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Y = .783 + .351X2 + .256X4+ .191X3 + 
.038X1   
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z  = .403Z2 + .385Z4 +.239Z3 + .063Z1  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยได้อภิปรายผลเป็น

ประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
1.  ศึกษาระดับปัจจัยในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนมเขต 1 ส่วนมากได้น าปัจจัย
การบริหารงานวิชาการด้านต่างๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิลฮาม อาเก็ม (2557: 
1) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน สุชาดา ถาวรชาติ (2559: 1) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
ฤทัยรัตน์ บุญอินทร์ (2559: ง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน การ
วิจัยในช้ันเรียนของครู  พฤติกรรมของครูและ

พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม
แ ล ะ ร า ย ด้ า น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ปั จ จั ย ด้ า น
ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของโรงเรียน การ
วิจัยในช้ันเรียนของครู  พฤติกรรมของครูและ
พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรยีน ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ราตรี สอนดี (2559: ง) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยการบริหารทีส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก พรนภา  
บุราณรมย์ (2560: ง) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  

2.  ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารเป็นผู้
ที่ก าหนดงานนโยบายในการบริหารสถานศึกษา ส่วน
ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติตาม จึงส่งผลให้มีความคิดเห็น
ความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภัทรา วีระวุฒ (2554: 118-119) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าอิทธิพลเรียงจากมากไปน้อย 
ตามล าดับ  คือ  ปัจจัยด้ านการมีส่ วนร่ วมของ
ผู้ปกครอง คุณลักษณะความเป็นครู และภาวะผู้น า
ของของผู้บริหาร 
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3.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 1 ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู ปัจจัย
ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุก
ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดกลางมี
บุคลากร งบประมาณและมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ
การด าเนินงานส่งผลให้มีการวางตัวบุคคลในการ
ด าเนินงาน แบ่งงานและท างานกันได้อย่างชัดเจน 
ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่มีโครงสร้างการบริหารที่
ใหญ่มากบุคลากรจ านวนมาก อาจจะท าให้มองว่า
การมีส่วนร่วมของบุคลากรค่อนข้างน้อย การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรไม่ทั่ วถึง ท าให้การ
บริหารงานมีความยุ่ งยาก ปกครองไม่ทั่วถึงทั้ง
โรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจ ากัดด้าน
บุคลากร งบประมาณและทรัพยากร ท าให้มีเวลาที่
ค่อนข้างน้อยในการด าเนินงาน ทรัพยากรอาจไม่
เพียงพอในการด าเนินงาน รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก
บางโรงเรียนขาดผู้บริหารที่จะคอยควบคุม นิเทศ 
ติดตาม ควบคุม ประเมินผล รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องหรือกระตุ้น
ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามนโยบาย สอดคล้อง
กับ ศิรภัทรสร เตี้ยงสูงเนิน (2555 : ค) ได้วิจัยเรื่อง
ปัจจัยการบริหารที่ ส่ งผลการประกันคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-
7 ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายปัจจัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่าโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อ
พิจาณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู ปัจจัยด้าน
งบประมาณปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน  มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 สูงกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ และผู้บริหารและครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดกลางมองว่า ด้วยขนาดของ
สถานศึกษา และจ านวนบุคลากร งบประมาณและ
ทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบาย 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึง
ส่งผลให้มีการน าปัจจัยการบริหารในด้านต่างๆมาใช้
ในการด า เนินงานในโรงเรี ยนได้ เหมาะสมซึ่ ง
สอดคล้องกับ ธนิต เดือนแจ้งรัมย์ (2551: 117) ได้
วิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 
5 โดยได้เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ใน
ด้านผู้บริหารเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการเปรียบเทียบตามความคิดเห็นผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง สูงกว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ และผู้บริหารและครูผู้ สอนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนมเขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้ สอน จ าแนกตามขนาดตาม
สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารเป็น
ผู้ รับนโยบายมาโดยตรงอาจเกิดการสื่อสารที่
ผิดพลาดระหว่างผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติอาจท าให้
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ 
วิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน (2554: ข) ได้วิจัย เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดนครพนม 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วน สมเพท วงษาเนา (2553 : ง) ได้
วิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในอ าเภอศรีสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 2  พบว่า โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อ
พิจาณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู ปัจจัยด้าน
งบประมาณปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน  มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 สูงกว่าผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ และ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
เล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมองว่า ด้วยขนาด
ของสถานศึกษา จ านวนบุคลากร งบประมาณและ
ทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบาย 

ส่งผลให้มีการน าปัจจัยการบริหารในด้านต่างๆ มาใช้
ในการด าเนินงานในโรงเรียนได้ เหมาะสม ซึ่ ง
สอดคล้อง ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัยวรรณ โมธรรม 
(2552: 111) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่ 1-3 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบตามความคิดเห็นผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง สูงกว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ส่วน สมเพท วงษาเนา (2553: ง) ได้วิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
อ าเภอศรีสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครพนม เขต 2  พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์ในทางบวก
ในระดับสูง (rxy=.93) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เรียงความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่ คุณภาพการ
สอนของครู  (rxy=.86) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและ
ชุมชน (rxy=.85) ปัจจัยด้านงบประมาณ (rxy=.80) 
ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร (rxy=.68) ทั้งนี้
เ นื่ อ งม าจ าก  ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีการก าหนดกรอบ
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีการ
อบรมพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครู มีแผนกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา มีแผนนิเทศติดตาม ให้
ความส าคัญกับงาน มุ่งเน้นบริหารงานวิชาการเพราะ
เป็นงานหลักที่จะส่งผลต่อเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมิกา            
โตฉ่า (2552) ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบว่า 
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น วิ ช า ก า ร มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานวิชาการของ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มนูญ พันธ์หล่อ (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กลุ่มที่ 1 พบว่า ปัจจัยการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

5. ปัจจัยการบริหารมีอ านาจพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
และสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ตัวแปรพยากรณ์ที่น ามาวิเคราะห์ 4 ตัว
แปร  พบว่ า  มี  4 ตั วแปรที่ ส ามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร (X1) ปัจจัยด้านคุณภาพ
การสอนของครู (X2) ปัจจัยด้านงบประมาณ (X3) 
ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน (X4)ตัวแปรที่มี
อ านาจพยากรณ์ดีที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพการ
สอนของครู (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ .403 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ปกครอง
และชุมชน(X4) ปัจจัยด้านงบประมาณ (X3) ปัจจัย
ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  (X1) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .385, .239, .063, 
ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผล
วิจัยไปใช้ และการวิจัยครั้งต่อไปดงัต่อไปนี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการทั้ง 4 
ด้าน ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน วิชาการ
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความเป็น
ผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู 
ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านผู้ปกครองและ
ชุมชน ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานวิชาการ น าผลการศึกษาวิจัยไป

ประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในสถานศึกษา  

2. ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการสูงสุดคือ 
ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครูผู้สอนจึง
ควรได้รับการพัฒนา เช่น การฝกกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ ตลอดจนเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการใช้และการ
ผลิตสื่ อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ เหมาะสม 
นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับความถนัด ความรู้ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมอบหมายงานให้ตรงตามความ
ถนัด เพื่อครูจะได้มีความสุขและเกิดความพอใจใน
การปฏิบัติงาน และสิ่งส าคัญคือ ขวัญและก าลังใจ ซึ่ง
มีผลอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญกับความรู้สึกส่วนนี้ของครูทุกคน 

3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและ
สร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ที่เป็นปัจจัยในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู ปัจจัย
ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน 
ควรพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ พัฒนา
ครูให้เป็นผู้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของอาคารเรียน การ
จัดหา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
2.   ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
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Roles of Administrators on Teachers’ Skills Development in  

Classroom Management in the 21st Century of Schools under  
Nakhon Phanom Primary Education Area Office 2 

 ธวัชชัย สัญจรเลิศ1
 

ชาญวิทย์ หาญรินทร์2 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาทักษะของครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัด
การศึกษา การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ 
ใน 3 ด้านหลัก คือ (1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (3) ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  จ านวน 1,898 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 181 
คน ครูผู้สอน จ านวน 1,717 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 
30 ครูผู้สอนร้อยละ 15 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 57 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (ratting 
scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น(reliability) เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที ( t-test Independent Samples) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว(F-test One–way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1.  สภาพปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหารจัดการช้ัน
เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  
 2.  การเปรียบเทียบ สภาพปัจจุบันต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้าน
การบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.  การเปรียบเทียบ สภาพที่พึงประสงค์ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู 
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: (1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา (2) การพัฒนาทักษะของครู (3) ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันครพนม 
2 อาจารย์คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ABSTRACT 
 The development of teachers 'skills in order to change the behavior of learning 
management in accordance with the development of learners' skills in the 21st century is very 
necessary because teachers play an important role in the educational management process. The 
purpose of this study was to study and compare current and desirable conditions on the role of 
administrators on teachers’ skills development in classroom management in the 21st century of 
schools under Nakhon Phanom Primary Education Area Office 2 classified by status and 
experience in 3 main areas: (1) learning and innovation skills (2) information skills media and 
technology (3) Life and career skills.  Population used in the research were school administrators 
and teachers in the schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 
2 amount 1,898 people, divided into 181 school administrators, 1,717 teachers. Specify the 
sample size by using the percentage criteria as follows: 30% of school administrators, 15% of 
teachers have 317 people, divided into 57 school administrators and 260 teachers. The 
instrument used in data collection was a five - rating scale questionnaire with the discrimination 
between 0.58 and 0.85, and the reliability of 0.99. The statistics employed in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t - test (Independent Samples) and F - test (One - way 
ANOVA).  
 The results were  
 1. Present conditions role of administrators on teachers’ skills development in 
classroom management in the 21st century of schools under Nakhon Phanom Primary Education 
Area Office 2 at the high level both in overall and in individual aspects. Which can be arranged in 
descending order as follows Life and career skills Learning and innovation skills And information 
skills Media and technology.  
 2. The comparison present conditions for the role of administrators on teachers’ skills 
development in classroom management in the 21st century of schools under Nakhon Phanom 
Primary Education Area Office 2 classified by status and experience differences were statistically 
significant at the level of .05.  
 3. Comparison desirable state of the role of administrators on teachers’ skills 
development in classroom management in the 21st century of schools under Nakhon Phanom 
Primary Education Area Office 2 classified by status and experience differences were statistically 
significant at the level of .05. 
 
Keywords: Roles of administrators Teachers’ skills development Teachers’ skills in the 21st 

century 
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ระบุว่าการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของคน ต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อวาง 
รากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนา
ทั ก ษ ะ ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคตเป็นสิ่งส าคัญ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้  
ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษา ให้เอือ้ต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้
พร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน  นอกจากนี้  ต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ,  2559: 15)  ใน
ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ
จัดการศึกษาในมาตรา 6 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญาความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด าร ง ชีวิ ต  สามารถอยู่ ร่ วมกับผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี
ความสุข” มาตรา 8 ได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลัก 3 ประการ คือเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 5-6 )  

การพัฒนาครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครู ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ที่คน
ทุ กคนต้ อ ง เ รี ย น รู้ ตั้ ง แ ต่ ช้ั นอนุ บ าล ไปจนถึ ง
มหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 ได้ก าหนด
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบ ด้วย 
ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิด
เลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่ า ง ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์  ( Cross-cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่ อ ส า ร  ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ 
( Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: จ) จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะครูเป็นบุคลากรที่มี
บทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการศึกษา คุณภาพ
ของครูจึงมีความส าคัญเพราะครูที่มีคุณภาพจะส่งผล
ต่อผู้เรียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข คุณภาพของครูผู้สอน
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   
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จากความเป็นมาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาครูให้มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21  ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้าน
การบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อน าผลการศึกษา
มาเป็นสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิผล ส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามที่ก าหนด
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการ
บริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 ของวิจารณ์ พานิช (2555) 
เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มี
ดังนี ้

1.  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ได้แก่  

1.1  ค ว า ม ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวัตกรรม 

1.2  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา  

1.3  การสื่อสารและการร่วมมือ 
2.  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ได้แก่  
2.1  ความรู้ด้านสารสนเทศ  
2.2  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ  
2.3  ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

3.  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ได้แก่ 

3.1  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  
3.2  การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ

ตัวเอง  
3.3  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
3.4  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความ

รับผิดชอบเชื่อถือได้  
3.5  ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

2.  เพื่ อ เปรี ยบ เทียบสภาพปัจจุบันต่ อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
และประสบการณ์ 

3.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพที่พึงประสงค์ต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
และประสบการณ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขต
การวิจัย ด้านเนื้อหา ประชากร กลุ่มตัวอย่างและ         
ตัวแปรที่ศึกษา ไว้ดังนี้  

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้
ศึกษามุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 
21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2  
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2.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการวิจัย  
2.1  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 
2561 ในพ้ืนท่ี 6 อ าเภอของจังหวัดนครพนม ได้แก่ 
อ าเภอท่าอุเทน โพนสวรรค์ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอศรี
สงคราม อ าเภอนาหว้าและอ าเภอนาทม จ านวน 
185 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 181 คน ครูผู้สอน จ านวน 1,717 คน รวม
ประชากร 1,898 คน 

2.2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาร้อยละ 30 ครูผู้สอนร้อยละ 15 ท าให้ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 57 คน ครูผู้สอน จ านวน 260 
ค น  ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ แ บ่ ง ช้ั น ภู มิ ( Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งประชากรตามอ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอท่าอุเทน โพนสวรรค์ อ าเภอบ้านแพง 
อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอนาหว้าและอ าเภอนาทม 
แล้วเลือกสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก  

3.  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมี
ดังนี ้

3.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย  
3.1.1  สถานภาพ ได้แก ่

1)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
2)  ครูผูส้อน 

3.1.2  ประสบการณ์ จ าแนกเป็น 
3 กลุ่ม ดังน้ี 

1)  น้อยกว่า 5 ปี 
2)  5 -10 ป ี
3)  มากกว่า 10 ป ีขึ้นไป 

3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการ
บริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู ด้านการ
บริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
นครพนม เขต 2 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดย
อาศัยแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
มีค่าความเช่ือมั่น(reliability) เท่ากับ 0.99 แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check List)โดยสอบถามเกี่ยวกับ 
สถานภาพต าแหน่ง และประสบการณ์  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู ด้านการบริหาร
จัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษานครพนม 
เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน 
ต่อไปนี้  

1. ขอหนังสือแนะน าจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนครพนม ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2  เพื่อขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากครูที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

2.  ผู้ศึกษาน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่
ออกให้โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม 
พร้อมด้วยแบบสอบถามไปติดต่อประสานงานกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอ
อนุญาตให้ตอบแบบสอบถาม  
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3.  ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล 
โดยแจกแบบสอบถามให้กับครูโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอยา่งในแต่ละโรงเรียน จ านวนทั้งหมด 317 ฉบับ  

4.  ผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามจากโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ได้จ านวน 312 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 98.42 พร้อมทั้ง ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ครบถ้วนแล้วน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดับ
ดังนี ้

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ 

2.  วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บบทบาทของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในการพัฒนาครู ด้านการบริหารจัดการ
ช้ันเรี ยนในศตวรรษที่  21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษานครพนม 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายข้อ ด้วยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพ และประสบการณ์ โดยรวมและ         
รายด้าน ดังนี ้

3.1  จ าแนกตามสถานภาพ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที t-test (Independent 
Sample)  

3.2  จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม
และรายด้าน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe' 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหารจัดการช้ัน
เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้
ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.  สภาพปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหาร
จัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ทักษะด้านชีวิต
และอาชีพ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยทุกทักษะอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี การสื่อสารและการร่วมมือ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม  

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยทุกทักษะอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้าน
สารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับสื่อ 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยทุกทักษะอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาวะ
ผู้น าและความรับผิดชอบ ทักษะสังคมและสังคมข้าม
วัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความ
รับผิดชอบเช่ือถือได้ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
และการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 

2.  การเปรียบเทียบ สภาพปัจจุบันต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
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และประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

3.  การเปรียบเทียบ สภาพที่พึงประสงค์ต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
และประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
สภาพปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู ด้านการบริหาร
จัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษานครพนม 
เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากมีการวางแผนการด าเนินงาน จัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรอย่าง
จริงจัง อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และส่งเสริม
ทักษะแก่ครูอยู่เสมอ ให้ครูสร้างสรรค์ผลงานการ
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี เ ลิ ศ  ( Best practice) ฝึ ก ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นสื่ออย่าง
เพียงพอ พัฒนาการผลิตสื่อของครูด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ผู้บริหารมีการก าหนดแผนงาน ส่งเสริมให้
ครูใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของการพัฒนาและ
การแก้ไขปัญหา อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้รูปแบบการวิจัย ผู้บริหารมีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการ
ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสได้แสดงผลงานของตนเอง 
ศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อค้นพบ
แนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จแล้วและน ามาพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ  

ทักษะของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี  โดยมีค่า เฉลี่ย ในแต่ละทักษะ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ความรู้ด้านสารสนเทศ และความรู้
เกี่ยวกับสื่อ สอดคล้องกับ วรลักษณ์ ค าหว่าง (2559: 
88-90) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะครูใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า สภาพทักษะ
ครูในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านที่ 
3 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ รองลงมาคือทักษะด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือด้านที่ 2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับ ปาริชาติ เภสัชชา
(2557 : 85) ได้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูผู้น า
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พบว่า 
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูผู้น าสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูผู้น ามีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีก
ทั้งมีการน ามาใช้ในการเข้าถึงข้อมูลให้มีความสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งปัญหาเรื่อง งบประมาณ การสนับสนุน
ของผู้บริหารและความช านาญในการฝึกฝนในด้าน
เทคโนโลยีของครูที่มีอายุมากย่อมมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางค่อนข้างช้า  

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยทุกทักษะอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การ
สื่อสารและการร่วมมือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูให้
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ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ๆ อยู่ เสมอ สอดคล้องกับ สุกัญญา           
แ ช่ม ช้อย  (2555: 118) กล่ าว ในวารสารคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงแนวคิดเชิง
นวัตกรรมส าหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 กล่าวว่า โลกในยุคปัจจุบันได้หมุนเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่
ปัจจัยในการผลิตและแข่งขันก าลังเปลี่ยนไปเป็น
ปัจจัยที่ไม่อาจจับต้องได้มากขึ้น ดังนั้น การพัฒนา
นวัตกรรมจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกองค์การ
สร้างจุดเข้มแข็งเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมโดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างทักษะและสมรรถนะให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ยังสอดคล้องกับ รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยไสและ
คณ ะ  ( 2556: 26)  กล่ า ว ใ นว า รส า รก า ร วิ จั ย
สังคมศาสตร์ ถึงการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริม
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ พบว่า นวัตกรรม
การส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของนิสิต/
นักศึกษาครูมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการส่งเสริม
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย
การบูรณาการสาระความรู้ ผนวกวิธีการสอน และ
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะในด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา และสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้
และกิจกรรมที่ส่งผ่านโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการ
สอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิต/นักศึกษา และ
องค์ประกอบที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริม
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน
ของครู 

การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะของครู 
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
และประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อ

สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ส่วนครูผู้สอน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  

การเปรียบเทียบ สภาพที่พึงประสงค์ต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ของครู ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
และประสบการณ์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยีและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ส่วนครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่ สุดคื อ  ทักษะด้ าน ชีวิ ตและอา ชีพ  อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารต้องการก าหนดแนวทาง การ
สืบค้นสื่อ การใช้สื่อ การพัฒนาและการส่งเสริมสื่อ
ของครูให้ตรงกับตัวช้ีวัด ฝึกฝนทักษะในการผลิตสื่อ 
ออกแบบและใช้สื่อได้ตรงกับตัวช้ีวัดและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง และจัดเก็บสื่อได้อย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมต่อกระบวนการเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพสื่อ 
และการจัดเก็บสื่อได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับตัว ช้ีวัดของ
หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  ใ น ทั ก ษ ะ ด้ า น ส า ร ส น เ ท ศ  สื่ อ 
เทคโนโลยี เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี ควรมีการส่งเสริมจัดประสบการณ์ ฝึกฝน
ให้ครูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

1.2  ในทักษะด้านการจัดการเรียนรู้และ
นวัตกรรม เกี่ยวกับ ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้ครู สร้างสรรค์ผลงาน โดยส่งเสริมการ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ทักษะครูในด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ทักษะครูในด้านการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูงส าหรับนักเรียน 
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สภาพและแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

State and Guidelines Teacher Development of Curriculum and 
Learning Management in Private Schools under  

Buriram Provincial Education office 
ตุลยา  ธีรวโิรจน์1 
กิติวัชร  ถ้วยงาม2 

เผ่าพงษ์พัฒน์  บุญกะนันท์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูดา้นการบรหิารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและระดับช้ันที่สอน และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
และเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจ านวน 254 
คนได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คนใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

2.  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามระดับช้ันที่สอน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน 

3.  ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้พบว่า 1) ด้านการสร้างและพัฒนาหลกัสูตร ควรปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาให้เข้ากับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 2) ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ควร
ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย ์
2 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์
3 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้หลากหลาย นักเรียนร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 4) ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ควรให้
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อตามความเหมาะสมได้สื่อที่หลากหลาย 5) ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลายตามตัวช้ีวัด
เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาครู , บริหารหลักสตูร , การจดัการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
This study aimed to study the state of teacher development in curriculum administration 

and learning management in private schools. Under the Office of Buriram Province To compare 
teachers' opinions about teacher development in curriculum management and learning 
management. Classified by work experience and grade level taught And to study the guidelines 
for teacher development in curriculum management and learning management The research is 
divided into 2 phases: Phase 1 studies and comparing the state of teacher development in 
curriculum administration and learning management. The sample consisted of 254 teachers, 
selected by stratified random sampling. The tools used were questionnaires. Statistics used were 
percentage, average, standard deviation. And test the hypothesis by using the t-test And one-way 
analysis of variance. Phase 2 development guidelines for curriculum administration and learning 
management By interviewing 5 experts using specific selection methods The tools used were 
interview forms, data analysis by content analysis. 

The findings were as follows  
1.  The state of teacher development in curriculum administration and learning 

management in private schools under the Office of Buriram Provincial Education were at a high 
level. The aspect with the highest mean was In measurement and evaluation of learning And the 
aspect with the lowest mean is In the use and development of innovative media technology for 
learning management 

2.  Teachers' opinions on the state of teacher development in curriculum management 
and learning management in private schools Under the Office of Buriram Province Classified by 
work experience Overall is no different. When considered in each aspect, it was found that the 
measurement and evaluation of learning Significantly different at .05, while other aspects were 
not different and Classified by teaching grade Overall is no different. When considering each 
aspect, it was found that no difference 

3.  Opinions from interviews with experts about teacher development guidelines in 
curriculum management and organization Learning found that 1) in the course construction and 
development Should adapt the course curriculum to the learner's context and can be put into 
practice. 2) Knowledge, ability in learning design Should study and analyze individual learners in 
order to use the information in the learning management plan. 3) Learning management that is 
student-centered There should be a survey of student needs. Organize various academic 
gatherings Students join the activity with fun. 4) The use and development of media, 
technological innovation for learning management. Teachers of each subject should share a plan 
for procurement and production of media as appropriate. 5) Various media for measurement and 
evaluation of learning should be used to measure and evaluate quality and diverse tools. 
According to indicators to achieve learning standards 
 
Keywords:  Teacher Development , Curriculum , Learning Management 
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บทน า 
การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้คู่คุณธรรมในการด ารงชีวิต มีคุณภาพและการ
จัดการศึกษาต้องมีนโยบายที่เป็นเอกภาพแต่มีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัดท า
หลักสู ตรสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการต้องจัดท าขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นไทย
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและยังต้องจัดท าให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ในการ
จัดการเรียนการสอนนั้นต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
ของตนการศึกษาที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีระบบ
การศึกษาและการจัดการระบบที่ดีมีคุณภาพในทุกๆ 
ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2554: 4) 

การพัฒนาบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งของ
หน่วยงาน เพราะคนเป็นตัวการส าคัญ ที่จะก่อให้เกิด
การ เปลี่ ยนแปลง หากหน่ วย งานใด ได้ คนดี มี
ความสามารถและมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรนั้น ก็จะบังเกิดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่
จะให้คนในหน่วยงานนั้น เป็นคนดีคนเก่งและมีความรู้
ความสามารถอยู่เสมอ หน่วยงานหรือองค์การต้องมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (สมเกียรติ พ่วงรอด, 2554: 
126) 

การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้แน่ใจ
ว่าครูมีการเรียนรู้และพัฒนาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพราะการสอนที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญ 
และสถาบันผลิตครูไม่สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ทุกแง่มุมที่กว้างขวางส าหรับบัณฑิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาไปประกอบอาชีพครู เมื่อนักศึกษาครูส าเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพครู 
และได้บรรจุเข้าท างาน ครูบรรจุใหม่ใช้เวลานานนับปี
กว่าจะมีทักษะที่ต้องการในการท าตามบทบาทหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ครูที่มีความเช่ียวชาญ

ด้านการสอนแล้วก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ 
หากครูไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นครูที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว จะท าให้นักเรียนขาดโอกาสการ
เรียนรู้ที่เต็มศักยภาพ และเรียนรู้ด้วยความเบื่อหน่าย 
(Mizell, 2010: 22) 

การปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณา จักรไทยฉบับที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
ประชามติได้บัญญัติไว้อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ อ านาจในการปฏิบัติ
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทนอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชนเป็น
องค์กรทางการศึกษาที่มีบทบาท  หน้าที่ให้การศึกษา
ทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานแก่ประชาชน (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย, 2560: 14) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 
เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการค าสั่ งฉบับดังกล่าวได้
ก าหนดให้มีหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้
มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดซึ่งรวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เอกชนดังนั้นผลจากค าสั่งดังกล่าวจึงท าให้โรงเรียน
เอกชนซึ่ ง เดิมนั้นอยู่ ในการดูแลรับผิดชอบของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้เปลี่ยน
สังกัดมาเป็นส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นั้นดูแลรับผดิชอบ
โร ง เ รี ยน เอกชน ในสั งกั ดทั้ ง สิ้ น  36 โ ร ง เ รี ยน  
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์.  2561 : 19) 
 ประกอบกับในปีงบประมาณ2562ที่ผ่านมา 
ส านั กงานศึกษาธิก ารจั งหวัดบุ รี รั มย์ ไ ด้ มี กา ร
ด า เนินงานในการตรวจติดตามการด า เนินการ
สถานศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
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จังหวัดบุรีรัมย์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบให้
โรงเรียนสามารถน าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จะเห็นได้ว่า
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชั้นประถมศึกษามีผล
การทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 6.95 
ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลการทดสอบ
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 0.91 ช้ีให้เห็นว่า
ระดับช่วงช้ันที่สอนนั้นมีผลต่อคะแนนทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้
ตระหนักเห็นความส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและมีแนวทางการด าเนินงานโดยได้
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มงาน
วัดผลและประเมนิผลของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
บุรีรัมย์ได้ท าการส ารวจปัญหาที่พบคือ ครูขาดการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ
หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียน ขาดความรู้ความเข้า
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เลือกวิธีสอน
ไม่เหมาะสมกับบทเรียน ขาดความรู้ในการที่จะน าสื่อ
นวัตกรรมมาใช้ในการวัดผลและประเมินผล พบว่า 
โรงเรียนเอกชนมีความต้องการและความจ าเป็นที่จะ
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนในด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 5 ด้าน 
คื อ  ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒน า ห ลั ก สู ต ร  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผลการเรี ยนรู้   (กลุ่ มงานวัดและ
ประเมินผลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ , 
2562: 2-3) 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคลากรของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย์ ได้ตระหนักเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าว
จึงสนใจศึกษาการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะได้น าผล
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ทักษะดังกล่าว ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรยีนและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายทุก
ประการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการ

บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านัก
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จ าแนกตาม ประสบการณ์
ในการท างาน และระดับชั้นที่สอน 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์   
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. สภาพการพัฒนาครูด้ านการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับ
มาก   

2.  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน 
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3.  ครูที่สอนระดับช้ันต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านัก
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
การพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์    

ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 714 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จากการสุ่ม
จากประชากรโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง                    
ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970: 608-610; อ้างถึงใน ประสิทธิ์  
สุวรรณรักษ์, 2555: 148-149) ได้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครู จ านวน 254 คน แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified sampling) ตามระดับชั้นที่สอน  

ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการรวบรวมกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)ได้แก่ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 
10 ปีขึ้นไป และเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกรายวิชา  
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพท่ัวไป 
1.  ประสบการณ์ในการท างาน 

1.1  น้อยกว่า 5 ปี 
1.2  5-10 ปี 

1.3  10 ปีขึ้นไป 
2.  ระดับชั้นที่สอน 

2.1   ประถมศึกษา 
2.2   มัธยมศึกษา 

ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและแนวทางการ
พัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย 

1.  การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
2.  ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการ

เรียนรู้ 
3.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์  

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยได้รับค าปรึกษาจากที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าใน
การพัฒนาเครื่องมือมีค่า IOC (Index of Item 
Objective Congruence) ผลปรากฏว่าข้อค าถามอยู่
ระหว่าง 0.67 -1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับครูจ านวน 30 คนในโรงรียนตุลยาธร 
แบบสอบถาม จ านวน 43 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และ
ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  ( Reliability) โ ด ย ห า ค่ า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า ต า ม วิ ธี ข อ ง ค ร อ น บ า ค 
(Cronbach’s alpha coefficien) ผลปรากฏว่ามีค่า
ความเชื่อมั่น 0.975 

ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ง

แบบสอบถามและหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีมีแบบสอบถามที่
ไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะด าเนินการติดตามด้วยตนเอง 
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาได้ 254 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
การพฒันาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์    

1.  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม แล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 

2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพ
การพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดอันดับเสนอข้อมูลเป็น
ตารางประกอบความเรียง 

3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิเคราะห์การทดสอบ
ด้วยค่า t (t-test แบบ Independent Samples 
Test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.  น าข้ อมู ลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์  มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบอุปมาน (Inductive Method) 

2.  น าข้อมูลมาเรียบเรียงในรูปของข้อความ
โดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping) 

3.  ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล 
โ ด ย ก า ร อ ธิ บ า ย ค ว า ม  ( Explanation) แ ล ะ
ตีความหมายข้อมูลที่ได้ (Interpretation) 

4.  น าเสนอเชิงพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้าน

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์    

1.  การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า สภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามระดับช้ันที่สอน 
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โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.  ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
1.1 โรงเรียนของท่านมีการน าผลการ

ประเมินผลมาปรับปรุงการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
1.1.1 ปรั บป ระยุ กต์ ห ลั ก สู ต ร

รายวิชา กิจกรรม หรือโครงการ และหน่วยการเรียนรู้
ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

1.1.2  จัดท าและพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาสาระการเรียนรู้ที่ รับผิดชอบโดยมีการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้  รวมทั้งมีการ
ประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด  

1.2 โรงเรียนของท่านมีการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
1.2.1  มีการรายงานความก้าวหน้า

ของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้นมีหลักฐานแสดงให้
เห็นว่ามีการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้น า
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน   

1.2.2 แผนการสอนของครูผู้สอนมี
การปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลการเรียนของนักเรียนเป็น
องค์ประกอบ ข้อมูลผลการเรียนในภาพรวมถูก
น าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2.  ด้ านความ รู้  ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้   

2.1 โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างไร 

 

แนวทางการพัฒนา 
2.1.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ

ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อมูลที่มีลักษณะ
ยั่วยุให้ออกความคิดเห็นได้ เช่น วิชาสังคมศึกษา และ
วรรณคดี เป็นลักษณะพิเศษที่ครูจะน ามาใช้เป็น
เครื่องมือให้เกิดกิจกรรมการใช้ความคิด อภิปราย 
น าไปสู่ข้อสรุป เป็นผลของการเรียนรู้และการสร้าง
นิสัยยอมรับฟังความคิดเห็นกัน เป็นวิถีทางที่ดีในการ
ปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน 

2.1.2 เปิ ด โอกาส ให้ ผู้ เ รี ยน ได้
ค้นพบความรู้จากการค้นคว้าทดลองและการอภิปราย
โดยใช้หลักเหตุผล เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมี
โอกาสที่จะได้สร้างความรู้เองโดยตรง เพียงแต่ครูต้อง
รู้จักการใช้ค าถามที่ยั่ วยุและเ ช่ือมโยงความคิด 
ประกอบกับการได้มีโอกาสท าการทดลอง เป็นการ
ปฏิบัติร่วมกัน ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสร้างความรู้ผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2.2  โรงเรียนของท่านมีการออกแบบ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่าง
และธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
2.2.1  ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีภูมิ
หลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการ
เรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการที่แตกต่างกัน
และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน 
ลักษณะของผู้ เรียน และสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรี ยนเกิดการเรียนรู้ ได้ดี  มี
พัฒนาการที่ เป็นไปตามความสามารถและเต็ม
ศักยภาพของแต่ละคน 

2.2.2 ให้ความส าคัญของความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อวางรากฐานชีวิตให้เจริญ
งอกงามอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบ และ
แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอนจึงควรมี
ข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคลส าหรับใช้ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าไปพัฒนาผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

3.  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.1 โรงเรียนของท่านมีการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการ
เรียนรู้อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
3.1.1  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนโดยการน านักเรียนไปทัศนศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง 

3.1.2 จัดท ากิจกรรมโครงการ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีวิทยากร ให้ความรู้
ในเรื่องนั้นๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

3.2 โรงเรียนของท่านมีการจัดการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
3.2.1  มีการส ารวจความสนใจ 

ความถนัด ความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทาง
วิชาการได้หลากหลาย สอดคล้องกับผลการส ารวจ 
กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจมีที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญ
นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีผลงาน
ปรากฏชัดเจน 

3.2.2 มีการจัดมุม /แหล่งส่งเสริม
การ เรี ยนรู้ ทั้ งภ ายในและหรื อนอกห้อ ง เ รี ยน
หลากหลายรูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์เพื่อการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง มีแหล่งให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้
และผลงานของตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
และด าเนินการ 

4.  ด้านการใช้และพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

4.1 โร ง เ รี ยนของท่ านมี การพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
และชุมชนอย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
4.1.1  ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อท่ีต้องการ
ใช้โดยชักชวนผู้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้ปกครองร่วมคิดและ
จัดท าตามความเหมาะสมได้สื่อที่หลากหลาย สื่อทุก
ช้ินช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว 

4.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดหา และผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา กับครูผู้สอนรวมทั้ง
ผู้ปกครองหรือชุมชน โดยเฉพาะสื่อที่ท าจากวัสดุ
ท้องถิ่น มีการใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน มีระบบการบริการ การใช้และบ ารุงรักษาสื่อ 
รวมทั้งมีการขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพ และ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

4.2  โรงเรียนของท่านมีการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อน าผลมา
ปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
4.2.1  ครูผู้สอนทุกคนมีการผลิต

สื่อนวัตกรรมและฝ่ายวิชาการมีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของครูผู้สอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง น าผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 

4.2.2  ปร ะ เ มิ น ผล โ ด ยก า ร ให้
นักเรียนประเมินครูผู้สอนในการใช้สื่อนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน เพราะผู้ที่จะประเมินผลได้
ชัดเจนที่สุดคือผู้เรียน หากครูผู้สอนท่านใดได้คะแนน
จากการประเมินน้อย ท าการสอบถามถึงเหตุผลของ
การใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

5.  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
5.1 โรงเรียนของท่านสร้างเครื่องมือวัด

และประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องอย่างไร 
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แนวทางการพัฒนา 
5.1.1 ทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้

สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
เน้นค าถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
วัดและประเมินผลครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.1.2   วิเคราะห์จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้ด้วยความรู้ ความ
เข้าใจทักษะกระบวนการ ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้หรือภาระงานการปฏิบัติในลักษณะผลผลิตหรือ
ผลงาน ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินตามสภาพจริง ต้องใช้เทคนิคหลากหลาย 
ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การรายงานตนเอง 
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบปฏิบัติจริง และใช้
แฟ้มผลงาน   

5.2 โรงเรียนของท่านเลือกใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลไปใช้อย่างเหมาะสมได้อย่างไร 

แนวทางการพัฒนา 
5.2.1  มีการเลือกใช้เครื่องมือวัด

และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย  
โดยผู้ เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตาม
ตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การวัด
ให้ชัดเจน ท าการวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
เลือกเครื่องมือให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ใช้
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพเชื่อถือได้ มีความยุติธรรมในการ
วัด แปลผลอย่างถูกต้อง และน าผลที่วัดได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการพัฒนา

ครู ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย์ อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.  การศึกษาสภาพการพัฒนาครูด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยต่ าที่ สุด คือ  ด้ านการใช้และพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  อาจเป็น
เพราะ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม ขาดประสบการณ์ในการใช้
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ไม่เข้าใจและรู้จักวิธีการใช้
นวัตกรรมที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น ขาดความช านาญ
ในการใช้นวัตกรรม ขาดความต่อเนื่องในการใช้สื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ขาดวัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณที่จะพัฒนาสื่อนวัตกรรม การจัดหา การ
ใช้ การดูแลรักษาและขาดงบจัดหาสื่อทันสมัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จอย ทองกล่อมศรี (2560: 
86-87)  ที่ ไ ด้ ท าการศึ กษาแนวทางการจั ดการ
นวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนของครู พบว่า ครูต้องการให้ผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและสนใจ มีการจัด
ประชุมการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา โดยให้ครู
และเพื่อนครูมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการใช้
นวัตกรรมหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ก าลังท านวัตกรรม 
ส่งเสริมให้ครูมีการเลือกใช้และผลิตนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนทุกปีมีการ
แลกเปลี่ยนวิธีการและผลการใช้นวัตกรรมซึ่งกันและ
กัน จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
และการวิจัยยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
ทั้งต่อตัวครูและบุคลากรผู้ผลิต และต่อผู้เรียนที่ได้รับ
ผลจากการใช้นวัตกรรม  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลับ
เบอร์ส (Lubbers, 2014: 87) ที่ได้ศึกษาเอกสาร
ต่างๆ และรวบรวมมาในประเด็นข้อเสนอแนะให้มี
แนวทางในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษา
ส าหรับครูในด้านหลักสูตรที่ เป็นดิจิตอลและการ
สนับสนุนด้านห้องสมุดสาธารณะและฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างๆ ครูทุกคนจะได้รับนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังต้อง
สนับสนุนให้มีบริการสื่อประสมพิเศษท่ีให้บริการความ
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ต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการดูแล
และสอนบุคลากรหรือพี่เลี้ยงในการท างานเพื่อพัฒนา
และสนับสนุนนวัตกรรมเหล่านี้แก่ผู้สอนให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถเลือก และประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้
ตรงกับความต้องการผู้เรียน สอดคล้องตามเนื้อหาที่
เรียนสูงสุดหรือพี่เลี้ยงในการท างานเพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนนวัตกรรมเหล่านี้แก่ผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเลือก 
และประเมินนวัตกรรมที่เหมาะสมให้ตรงกับความ
ต้องการผู้เรียน สอดคล้องตามเนื้อหาท่ีเรียนสูงสุด 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ส่วนด้านอ่ืน 
ๆ  ไม่แตกต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 5 ปีกับครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
พัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดภารกิจในการบริหารการวัด และ
ประเมินผลเป็นแนวทางให้สถานศึกษาปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับ                 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์  (2555: 
144)  ไ ด้ ท า การศึ กษาการบริ ห ารการวั ดและ
ประเมินผลการศึกษากับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า สถานศึกษาในจังหวัด
นครปฐมมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
วัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ

ในการก ากับติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเครื่องมือผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริม
การวิจัย ใน ช้ันเรี ยน เป็น เครื่ องมือน า ไปสู่ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเสริมประสิทธิภาพ
การบริหาร จึงมีการด าเนินการบริหารงานด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ มีการจัดท า
ระเบียบและคู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 
สามารถปฏิบัติงานวัดและประเมินผลปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และผล
จากการวิจัย พบว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่วัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานมานาน ท าให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลเป็นอย่างดี
จึงมีการวางแผน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
วัดและประเมินและด าเนินงานวัดและประเมินผล
การศึกษา ตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

นอกจากนี้ยั งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
รัตนาภรณ์ ปานแก้ว (2557: 70) ได้ท าการศึกษา
สภาพการพัฒนาครูด้านการวัดและการประเมินผล
ตามสภาพจริงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเอกชน
ในจั งหวั ดส งขลา  พบว่ า  ภาพรวมของครู ที่ มี
ป ระสบการณ์ ก ารสอนต่ า งกั น  มี ก า ร วั ดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้านกระบวนการขั้นตอน
การด าเนินการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดย
พบว่าในภาพรวมครูที่มีประสบการณ์การสอน1-3 ปี 
มีสภาพการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
แตกต่างจากครู ท่ีมีประสบการณ์การสอน 6-9ปี และ
ครูที่มีประสบการณ์การสอน 10ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มี
ประสบการณ์สอนน้อยกว่าไม่ค่อยให้ความส าคัญกับ
การเตรียมเครื่องมือในการวัดและประเมินผล หรือยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการขั้นตอนและ
เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริงต้องใช้วิธีการที่
หล ากหลาย  เครื่ อ งมื อวั ดผล ไม่ ค วรประ เมิ น
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แบบทดสอบอย่างเดียวแต่ควรใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่
จะวัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้วย
ความเต็มใจ มีความสุขและเห็นความส าคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีการวัดผลประเมินผล
ให้ครบถ้วนทุกด้านตามศักยภาพและความสามารถ
ของผู้เรียน 

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามระดับช้ันที่สอน 
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากโรงเรียนเอกชน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนครูที่
สอนระดับ ช้ันประถมศึกษามีมากกว่าระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษา และอัตราการลาออกของครูโรงเรียน
เอกชนมีอยู่ตลอด เพราะรัฐบาลเปิดสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุครูผู้ช่วย ครูโรงเรียนเอกชนไปสมัครสอบท าให้
ขาดครูสอนส่งผลให้โรงเรียนเอกชนไม่สามารถหาครู
มาทดแทนได้ทัน ดังนั้นครูที่สอนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
จึงสอนได้ทั้ งระดับช้ันมัธยมศึกษาและระดับช้ัน
ประถมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพล  นาม
เชียงใต้ (2552: 74) ได้ท าการศึกษาความต้องการ
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า 
ความต้องการพัฒนาคนเองในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนในอ าเภอเมืองปทุมธานี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครูผู้สอนที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี/ สูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกันสอนระดับช้ันต่า งกันมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ ไม่แตกต่าง
กัน เนื่องจากครูในอ าเภอเมืองปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส่วน
ใหญ่สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกจึงขาดทักษะในด้าน
การสอน ด้านการใช้สื่อ และด้านการวัดผลและการ
ประเมินผล 

4.  แนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า 

4.1  ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
ควรปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชา กิจกรรม โครงการ 
และหน่วยการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา 
ผู้ เรียน ท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
เพราะแต่ละสถานศึกษามีบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ของไทเลอร์ (Tyler, 1949: 19) คือ การก าหนด
จุดประสงค์ของหลักสู ตรโดยอาศัยข้อมู ลจาก
การศึกษาสังคม ศึกษาผู้เรียน และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นต่อมาท าการเลือก
ประสบการณ์การเรียน อันเป็นสื่อที่จะท าให้บรรลุถึง
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขั้นสุดท้ายคือการประเมินผล 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่าประสบการณ์การเรียนที่จัดขึ้นนั้น
บรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้เพียงใด  

4.2  ด้านความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้  ควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีภูมิ
หลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการ
เรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการที่แตกต่างกัน
และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน 
ลักษณะของผู้ เรียน และสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดี  มี
พัฒนาการที่ เป็นไปตามความสามารถและเต็ม
ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่ งสอดคล้องกับวิกกินส์ 
(Wiggins, 2005: 15) ได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้ว่า 
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้นั้นมี
การก าหนดการออกแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้น
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของ
ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ
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เรียนรู้ จัดท าสาระการจัดการเรียนรู้และค าอธิบาย
รายวิชาอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน  และมีการน าผลการออกแบบการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์ 
อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง 

4.3  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ควรมีการส ารวจความสนใจความถนัด 
ความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการได้
หลากหลาย สอดคล้องกับผลการส ารวจ กิจกรรมแต่
ละชุมนุมน่าสนใจ มีที่ปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญ นักเรียนร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีผลงานปรากฏชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2558: 56) 
เสนอหลักส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ส ารวจความต้องการ และ
ความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียน
สามารถสร้างและค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ในสภาพความเป็น
จริง เรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จะน าสิ่ง
ที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและสามารถ
เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง รู้วิธีคิดของตนเองและ
พร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้อย่างเหมาะสม ไม่เน้น
ที่การจดจ าเพียงเนื้อหา เน้นการประเมินตนเอง เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้น
ความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และเน้นรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งอาจจัด
ได้ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบกลุ่มหรือ
รายบุคคล 

4.4 ด้านการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ควรให้ครูผู้สอนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อ
ที่ต้องการใช้โดยชักชวนผู้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้ปกครอง
ร่ วมคิดและจัดท าตามความ เหมาะสมได้ สื่ อที่
หลากหลาย สื่อทุกช้ินช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ เร็ว 
สอดคล้องกับ บุญเหลือ ทองเอี่ยม และสุวรรณ นาภู  
(2551: 21) กล่าวไว้ว่า การจัดท าสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  ผ่านการสืบค้นข้อมูล
ที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้สื่อ 
ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมเพื่ อน าผลมาปรับปรุ งพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประชาสัมพันธ์การใช้สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 

4.5  ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ควรมีการเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย โดยผู้เรียนต้อง
ได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 10) การ
ออกแบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของ
ผู้ เ รี ยนและคุณลักษณะอันพึ งประสงค์  ต้องให้
ความส าคัญกับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลายควบคู่กันเพื่อให้เกิด การพัฒนา
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

เชิงนโยบายจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
และแนวทางการพัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน ผู้วิจัยขอ
เสนอกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังน้ี 

1.  ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ควรมี
การก าหนดจุดประสงค์ ของหลักสู ตรและจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 

2.  ด้านความรู้ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ ควรมีการประเมินผลการออกแบบการ
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เรียนรู้ เพื่อน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  โดยปรับใช้ตามสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง 

3.  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง 
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

4.  ด้ านการใ ช้และพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ควรมีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรูต้ามความ
ต้องการของผู้เรียน 

5.  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพ
จริง และน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เชิงปฏิบัติการการน านโยบายหรือกลยุทธ์ใน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
จากผลการวิจัย ดังน้ี 

1.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้
จากการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหาร
หลั ก สู ต ร และ กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ งค รู ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครู สามารถน าผลที่ได้จาก
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัด
บุรีรัมย์ 

3.  แนวทางการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยรวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
สามารถก าหนดเป็นมาตรการเพื่อบริหารหลักสตูรและ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและก าหนดประเด็นตัวแปรที่ศึกษา
เพิ่มเติม 

2.   ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
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การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

          Management of Standard School Morality in the Expanding 
Opportunities for Education Schools Under NakhonPhanom  

Primary Educational Service Area Office 2 
สุธีรชัย  นาชัยฤทธิ์1  

ไพฑูรย์  พวงยอด2 

บทคัดย่อ  

การจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรโดยร่วมมือกันระหว่าง
บุคลากร ซึ่งต้องใช้บทบาทการจัดการที่ส าคัญในการวางแผนช่วยเหลือและก ากับดูแลบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (2) 
เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน จ านวน 373 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่
ใช้เป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .58 - .85 มีค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานโดยการ
ทดสอบหาค่าที (t-test แบบ Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว F-test (One 
way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) การ
เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนขยายโอกาส 
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ABSTRACT 

Effective school management is an important factor that leads to the success of the 
organization by collaborating between personnel. Which requires important management roles in 
planning Help and supervise personnel to be able to achieve their goals. This study was aimed 
(1) to study the Management of Standard School Morality in the Expanding Opportunities for 
Education Schools Under NakhonPhanom Primary Educational Service Area Office 2 (2) the 
Compare according to the opinions of school administrators and teachers. The sample consisted 
of 373 school administrators and teachers. They were selected by Stratified Random Sampling, 
and percent criterion was used in the sample-size specification. The instrument used in data 
collection was a five - rating scale questionnaire with the discrimination between 0.58 and 0.85, 
and the reliability of 0.99. The statistics employed in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, t - test (Independent Samples) and F - test (One - way ANOVA).  

The results were (1) The Management of Standard School Morality in the Expanding 
Opportunities for Education Schools Under NakhonPhanom Primary Educational Service Area 
Office 2 at the high level both in overall and in individualaspects. (2) The Compare according to 
the opinions of school administrators and teachers. Classified by position of office Overall and 
each side Different Statistical significance at the level of .01, Classified by work experience in 
position Overall and each side not different. 
 
Keywords:  Management, Standard School Morality, School of Opportunities 
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บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการ
พัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม 
ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อคนใน
ประเทศมีคุณภาพก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้ยั่งยืน ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญใน
การจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ ดังปรากฏไว้ ใน
รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนาการศึกษา และก าหนดให้มีหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ตรวจสอบการจัดการศึกษาของประเทศว่ามี
คุณภาพตามมาตรฐานตามที่ก าหนด และการศึกษา
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ งต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญมั่นคง  (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ.  2559 : 4)  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย จึงมีการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่  21” โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจั ด
การศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึ กษาที่ มี คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี 
มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อ
น าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 78 - 79) 

การบริหารจัดการ เป็นหน้ าที่หลั กของ
ผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารและจัดการ เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุด 
เพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างานและ
ใช้หลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ในปัจจุบันสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ
ผู้บริหารอีกประการหนึ่ง คือ การท าให้บุคลากรทุก
คนในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ แม้
งานสอนจะเป็นงานหลัก แต่งานในหน้าที่พิเศษที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นหน้าที่ที่ครูปฏิเสธ
ไม่ได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะท า
ให้ครูทุกคนรักในงานสอน มีการท างานและเก็บงาน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดสารสนเทศท่ีมีความหมาย
และสามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายทันการ 
( ส า นั ก ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 6) โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญและมีอิทธิพล
สูงสุดต่อคุณภาพของผลลพัธ์ที่ได้จากระบบการศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรส าคัญในด้านการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559: 
303) ซึ่งโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นหนึ่งในโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่น าเข้าสู่สถานศึกษา เพื่อ
เป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราช
กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ (1) ความพอเพียง (2) 
ความกตัญญู (3) ความซื่อสัตย์สุจริต (4) ความ
รับผิดชอบ และ (5) อุดมการณ์คุณธรรม (ส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 ก: 3) 
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด าเนินงาน
ตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับ
เ รื่ อ งคุณ ธ ร รม  โ ดย ร่ ว มหา รื อกั บส านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน 
มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับ
เยาวชนของชาติจ า เป็นต้องด า เนินการจัดท า 
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนา
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ
และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  (ส านักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2560 ข: 2) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 35 ของจ านวน
โรงเรียนในแต่ละส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
จะเข้ารวมโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครบทุก
โรงเรียนในปีงบประมาณ 2561 โดยได้จัดประชุม 
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากทุก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตาม
รูปแบบของมูลนิธิ ยุวสถิรคุณ และน าความรู้ ไปจัด
อบรมขยายผลให้แก่ผู้บริหาร และครู โรงเรียน
คุณธรรม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
และครูที่ผ่านการอบรม น าความรู้ไปขยายผล ให้แก่
บุคคลากรในโรงเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การ
เป็นโรงเรียนคุณธรรมได้ตามเป้าหมาย (ส านักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 ก: 5) โดยก าหนด
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน 
(ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 ข: 8-9) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 181 โรงเรียน ซึ่ง
จ าแนกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน 41 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2561: 18 - 24) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็น
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการด้าน
โรงเรียนการบริหารจัดการด้านผู้บริหาร การบริหาร
จัดการด้านครู และการบริหารจัดการด้านนักเรียน 
ว่ามีการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานโดย
สะท้อนออกมาจากการบริหารจัดการในแต่ละด้าน
เป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้  จะ
เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามุ่ง
ศึกษาการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรม ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
โดยมีกรอบแนวคิดประกอบด้วยมาตรฐานโรงเรียน
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คุณธรรม 4 ด้าน ตามคู่มือมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ส านักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2560 ข: 8 - 9 )  

1.   การบริหารจัดการด้านโรงเรียน  
2.   การบริหารจัดการด้านผู้บริหาร  
3.   การบริหารจัดการด้านครู  
4.   การบริหารจัดการด้านนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่ อศึ กษากา รบริ ห า รจั ด กา รต าม

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการ
ด ารงต าแหน่ง และประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
1.  การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี
สถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ สอนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 878 คน จ าแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 222 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 656 คน จากท้ังหมด 41 โรงเรียน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ สอนในโรงเรี ยนขยายโอกาส สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 373 คน จ าแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 175 คน และ
ครูผู้ สอน จ านวน 198 คน ก าหนดขนาดกลุ่ ม
ตั วอย่ างโดยใ ช้ เกณฑ์ร้ อยละ ดั งนี้   ผู้ บริห าร
สถานศึกษาประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 90 ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 10 - 15 ปี ร้อยละ 80 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง มากกว่า 15 
ปี ร้อยละ 70 ครูผู้สอน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 30 ประสบการณ์
การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 10 - 15 ปี ร้อยละ 30 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง มากกว่า 15 
ปี ร้อยละ 30 และกลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง และประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปน็
แนวตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนขยาย
โอกาส  สั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 4 ด้าน ซึ่ง
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แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-
test) Independent Samples และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One way 
ANOVA) 

 

ผลการวิจัย 
1. การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2. จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

3. จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน   

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมโดยเป็นวิทยากร
ด้านคุณธรรมผ่านการประเมินที่เกี่ยวข้องกับด้าน
คุณธรรม มีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรม มี
รูปแบบ/นวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมมี
กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มีการประเมินผล
และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือโรงเรียน
คุณธรรม โดยมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่
สาธารณชน และผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Yoder (1998: 324) ได้ท าการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหาร
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้น า
ทางการศึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีจรรยาบรรณ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์ มีความเสมอภาค รู้จักการรับฟัง รู้จัก
การกระจายอ านาจและมีความรับผิดชอบได้
สอดคล้องกับ พระสามารถ ไชยทน (2553: 83 - 85) 
ได้ศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ในโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สภาพการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ในโรงเรียนคุณธรรม 
ช้ันน า อ าเภอฝาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมี
สภาพ การมีส่วนร่วมด้านการคิด ด้านการปฏิบัติ 
และด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับ สุพรรณา พวงทอง (2554: 133-142) 
ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า  ผลการ
วิ เคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานตามหลัก           
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน พบว่า แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก 
การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินงาน
ใ น กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ต่ า ง ๆ  ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า                      
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และองค์คณะ
บุคคลฝ่ายต่างๆ ของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวาง
แผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานและคุณภาพให้แก่เยาวชนในอัน
ที่จะท า ให้ เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้ านอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ วชิราวุธ ปานพรม (2551: 
184: 188) ได้ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
โรงเรียนคุณธรรมช้ันน า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า (1) สภาพและ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) สภาพการจัด
การศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ได้สอดคล้องกับ สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ (2553: 
78 - 81) ได้ศึกษาการศึกษาปัญหาการบริหารงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและบุคลากรครูที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  พบว่า แนวทางการบริหารงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ยุทธวิธีใน
การบริหารสถานศึกษาใน 4 ประการ ได้แก่ การ

บริหารจัดการสถานศึกษา การส่งเสริมการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสถานศึกษาควรมีจุดเน้น 
หรือควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแน่นอนใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการน าหลักธรรมสู่
สถานศึกษา ควรมีการนิเทศ ก ากับ และติดตามการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยังสอดคล้องกับ 
ชนานันท์  อุ่นเป็ง (2555: 36-37)  ได้ศึกษาการ
ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า โรงเรียน
พญาเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมช้ัน
น าของผู้บริหารและครู ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวม
พบว่ามีความเหมาะสมมาก ด้านกระบวนการ 
โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมมาก และด้าน
ผลผลิตโดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมมาก โดยมี
ข้อเสนอแนะควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ สนับสนุนในด้าน
งบประมาณให้เพียงพอ ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน 
เพื่อให้เห็นความส าคัญของโครงการ 

3. จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานที่
เป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ มีการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และ
ครูมีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณธรรม อีกทั้ง
สามารถเป็นวิทยากรในการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
ยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรภายในหรือภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ มณี พัด
ข า (2554: 85) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน
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ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามการรับรู้ของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ครูที่
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า5 ปี 5-10 
ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีการรับรู้พฤติกรรมการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ไม่แตกต่างกัน ได้สอดคล้อง
กับ สุภาพร ค าส าแดง (2556: 93 - 94) ได้ศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูใน
โรง เรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า  ผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน 21 ปีขึ้นไป จะมีระดับการ
รับรู้มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี และผู้บริหารและ
ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี โดยสรุป 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ข้อสนเทศนี้สามารถน าไปปรับปรุ งพัฒนาการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามหลัก          
ธรรมาภิบาล และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป  และยังสอดคล้องกับ ประชา        
ศ รี ห า บุ ญ ทั น  (2556: 75-77) ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า ร
เปรียบเทียบการรับรู้ของครูต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ใน
การสอนต่างกัน มีการรับรู้ของครูต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการสร้าง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนให้ชัดเจน 
มีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม มีการจัดป้ายนิเทศ

ด้านคุณธรรม จัดท าเอกสารเผยแพร่ และเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ มีการสร้างเครือข่าย
ของโรงเรียน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ
ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการให้ครู
มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดการ
เรี ยนการสอนปลูกฝั งและประ เมินคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จัดท า
โครงงานคุณธรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ให้นักเรียนได้น าเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม เป็น
แบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรม 
และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนทุกขนาดใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรม ทุกระดับการศึกษา 
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โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท 
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A Servant Leadership Development Program for Trainees  
of the Furniture Companies in the Northeast 

กุลนันท์  อมรวุฒิกรณ์1 
วัฒนา  สุวรรณไตรย์2 
เพลินพิศ  ธรรมรัตน์3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท

จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 2) สร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ 3) ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูน้ าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงาน
ในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาโปรแกรม โดยศึกษาความต้องการจ าเป็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 20 คน นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า PNI ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 3 ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม กลุ่มทดลองใช้ 35 คน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าที (t-test Independent) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1.  องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิ เจอร์ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจ การบริการ การตระหนักรู้ ความนอบ
น้อม และความซื่อสัตย์  

2.  โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย 
1) ช่ือโปรแกรม 2) ค าช้ีแจงในการใช้โปรแกรม 3) ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 4) หลักการของ
โปรแกรม 5) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 6) เนื้อหาสาระ 7) กระบวนการพัฒนา และ 8) การวัดและประเมินผล 

3.  ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่า ภาวะผู้น าหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการประเมินตนเองหลังการพัฒนา 2 เดือน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
ค าส าคัญ:  โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าใฝบ่ริการ  นักศึกษาฝึกงาน  บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร ์
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาการวิชาภาวะผู้น าทางการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
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ABSTRACT 
This research aimed to; 1) study the components of servant leadership of the trainees in 

the furniture companies in the Northeastern region, 2) develop a servant leadership development 
program for the trainees of the furniture companies and 3) verify the effectiveness of the 
developed servant leadership development program for the trainees in the furniture companies 
in the Northeastern region. This research had 3 phases; the first phase was study servant 
leadership components, the second phase was developing the program by the study of 20 
entrepreneurs of the furniture companies, 210 trainees of the furniture companies. The research 
tool was a set of questionnaires. The statistics used for the analysis were the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The third phase was verifying the effectiveness by 35 
trainees.  The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test 
(Independent)        

The research findings were as follows: 
1.  The components of servant leadership were in 5 areas; strengthen of empowerment, 

service, awareness, humility, and integrity. All components were appropriate and consistent with 
the servant leadership for the trainees in the furniture companies in the Northeastern region. The 
components of servant leadership used in the development program were; 1) service, 2) integrity 
and 3) humility. 

2.  The Servant Leadership Development Program for the trainees in the furniture 
companies consisted; 1) the title of the program, 2) the program description, 3) the background 
and importance of the program, 4) the principles of program, 5) the purposes of the program, 6) 
the content, 7) the development process, and 8) measurement and  evaluation. As a whole, the 
developed program was evaluated appropriate at the highest level. 

3.  The result of verifying the program effectiveness found that after attending the 
development program, the trainees’ servant leadership had been improved at .05 statistically 
significant.    
 
Keyword:  Leadership Development Program, Servant Leadership,  Student Trainee,  Furniture Company 
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บทน า 
ปัจจัยที่ส าคัญที่จะเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ

ขององค์กร คือ ผู้น า (Leader) โดยผู้น าเป็นบุคคลที่
มีความส าคัญหรือเป็นกุญแจส าคัญของความมี
ประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลขององค์กรและ
ยังพบว่าถ้าผู้น ามี “ภาวะผู้น า (Leadership)” ที่
เหมาะสมจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จเหนือ
ความคาดหมาย (Beyond Expectation) คือ มี
ผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ยม
และลูกค้ามีความพึงพอใจสูง เช่นเดียวกับปกรณ์ วงศ์
รัตนพิบูลย์ (2557 : 30) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยการ
บริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จว่า การที่องค์กร
จะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการและปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ 
ปัจจัย "คน" หรือพนักงานในองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับ
การพัฒนาให้เกิดจิตส านึกในการท างานร่วมกันมี
ทักษะในการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าตลอดจนการ
มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงานและการ
อยู่ร่วมกัน  

จากประเด็นความส าคัญและปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าของพนักงานบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตาม
มุมมองภาวะผู้น าของ Gibson, Ivancevich and 
Donnelly (1997: 272) ที่มองภาวะผู้น าในเชิง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น า
เป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆ ในกลุ่ม ดังนั้นภาวะผู้น าจึง
เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นใน
กลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มด้วย ดังนั้น “พนักงานบริษัท” 
หรือ “พนักงานจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท” จึง
เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญในการมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว และทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าก็พบว่า ภาวะผู้น าที่
เหมาะสมกับบริบทของพนักงานบริษัทจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์นั้น คือ ภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant 
leadership) ที่มีแนวคิดพื้นฐานของการท างานเป็น
ทีม มีการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม มีการ
ดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน และมีการมุ่งพัฒนาให้
เพื่อนร่วมงานเจริญงอกงาม ซึ่งแนวคิดพื้นฐาน
ดังกล่าวนั้นจะสามารถช่วยให้องค์กรพัฒนาคุณภาพ
ได้ (Spears, 1996: 72) และที่ส าคัญ คือ ภาวะผู้น า
ใฝ่บริการเป็นตัวอย่างท่ีดีในการมอบอ านาจแกคน ซึ่ง
ถือว่าเป็นหลักการส าคัญยิ่งส าหรับภาวะผู้น าแบบนี้ 
และหลักการดังกล่าวยังตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่
น าไปสูการปฏิบัติได (Covey, 2001: 39) ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดประเด็นการวิจัยเรื่อง โปรแกรมการพัฒนา
ภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของ
พนักงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในการ
ปฏิบัติ งานตามกั บบทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์เพื่อให้มีภาวะผู้น าใฝ่บริการเพิ่มขึ้น โดย
การผ่านโปรแกรมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และทั้งนี้
ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมการพัฒนา
ภาวะผู้น าใฝ่บริการ ที่เป็นผลจากการวิจัยครั้งนี้  จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรทั้งในทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรสามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น าระดับสูงใน
องค์กร ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการ
ขยายตัวขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศออกสู่
ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่

บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
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2.  เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
ภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.  เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ  5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ 2) ด้านการบริการ 3) ด้านความนอบน้อม 4) 
ด้านการตระหนักรู้ และ 5) ด้านความซื่อสัตย์ 

2.  ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

2.1  ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการ
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 20 คน และ
นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิ เจอร์ 
จ านวน 420 คน จากบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
1)  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ ริ ษั ท

จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 20 คน ได้มาโดยวิธี 
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2)  นักศึกษาฝึกงานในบริษัท 
จ านวน 210 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ก าหนดร้อยละ 50 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของ
แต่ละบริษัท 

3)  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการ
ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนา จ านวน 35 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
1) การเสรมิสร้างพลังอ านาจ 
2) การบริการ 
3) ความนอบน้อม 
4) การตระหนักรู ้
5) ความซื่อสัตย ์

องค์ประกอบของโปรแกรมการพัฒนา 
1) ช่ือโปรแกรม 2) ค าช้ีแจงในการใช้โปรแกรม 3) ความ
เป็นมาและความส าคญัของโปรแกรม 4) หลักการของ
โปรแกรม 5) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 6) เนื้อหาสาระ  
7) กระบวนการพัฒนา และ 8) การวัดและประเมินผล 

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝบ่ริการของนักศึกษาฝึกงานในบรษิัท 
จ าหน่ายเฟอร์นเิจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผล 

 

ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการโปรแกรมโดยการทดลองใช้ 

สร้างและพัฒนาโปรแกรมภาวะผูน้ าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร ์
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น า

ใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้  

1.1  ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าใฝ่บริการ จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1.2  ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของภาวะผู้น าใฝ่บริการของ
นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดย
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-depth Interview) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน โดยด าเนินการ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1  ศึกษาความต้องการจ า เป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดการด าเนินการ 3 
ขั้นตอน ดังนี ้

1)  ศึกษาความคาดหวังภาวะผู้น าใฝ่
บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ โดยศึกษาจากผู้ประกอบการธุรกิจ
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียง เหนือ  จ านวน 20 คน โดยใ ช้
แบบสอบถาม ซึ่ งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

2)  ศึกษาสภาพภาวะผู้น าภาวะผู้น า
แบบใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิ เจอร์  โดยศึกษาจากกลุ่ มตั วอย่ าง  คื อ 
พ นั ก ง า น จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 210 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

3)  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified) ใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 

เมื่อ PNI Modified หมายถึง ดัชนีการ
จัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ 

I = Importance หมายถึง 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่คาดหวัง คือ ระดับ
ความต้องการ 

D = Degree of Success 
หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน 

ตัวเลขดัชนีความต้องการสูง แสดง
ว่ามีความจ าเป็นในการพัฒนามาก 

จากนั้นน าผลการวิ เคราะห์มา
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามค่า Modified Priority 
Needs Index (PNI Modified) จากมากไปหาน้อย เพื่อ
เรียงล าดับองค์ประกอบที่มีความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาสูงสุด 3 อันดับ น าไปสร้างรูปแบบและ
น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมต่อไป 

2.2  การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีรายละเอียดด าเนินการดังนี้ 

1)  สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมการพัฒนา
ภาวะผู้น า  เพื่ อก าหนดเป็นองค์ประกอบของ
โปรแกรม 

PNI Modified=(I-D) /D 
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2)  สร้างโปรแกรมการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์ นิ เ จอร์ ในภาคตะวั นออกเฉี ย ง เหนือ  มี
รายละเอียดด าเนินการ ดังน้ี 

2.1)  จั ด ท า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
โปรแกรม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เพื่อ
ร่วมกันก าหนดโปรแกรม โดยด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ .ศ .  2560 ณ ห้องประ ชุมบริษัทจ ากั ดคิ งส์
เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ จังหวัดสกลนคร 

2.2)  ประ เมินความ เหมาะสม
ภาพรวมของโปรแกรม โดยน าโปรแกรมการพัฒนาฯ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของโปรแกรมเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
7 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดียวกันกับกลุ่ม
ร่วมกันก าหนดโปรแกรมในการสนทนากลุ่มอีกครั้ง 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโปรแกรม  

ระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษา
ฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิ เจอร์  ในภาค
ตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  โดยการทดลอง ใ ช้  มี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้

3.1  ก าหนดการทดลองใช้โปรแกรม โดย
ทดลองใช้กับนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ จ านวน 35 คน ของบริษัทจ ากัดคิงส์
เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ จังหวัดสกลนคร 

3.2  ก าห นด แบบ แผ นกา รทดลอ ง ใ ช้
โปรแกรม โดยก าหนดเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม (One group 
pretest-posttest design)  (McMillan,  1997: 324) 
ซึ่งลักษณะแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง 
 

ประเมินภาวะ
ผู้น า 

ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม 

ทดลอง 

ประเมินภาวะ
ผู้น า 

หลังเข้าร่วม
โปรแกรม 

O1 X O2 
 

3.3  ก าหนดระยะเวลาในการทดลองใช้
โปรแกรม ก าหนดเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 23-
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ บริษัทจ ากัดคิงส์
เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ จังหวัดสกลนคร 

3.4  ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม 
1)  ประเมินภาวะความรู้ ความเข้าใจ

ของผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
โดยท าแบบ ทดสอบก่อนการพัฒนา  

2)  ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
โปรแกรม ตามระยะเวลาและกระบวนการพัฒนาที่
ก าหนดไว้  

3)  ประเมินภาวะผู้น าใฝ่บริการ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจของผู้ เข้ารับการ
พัฒนา เ กี่ ย วกั บภาวะผู้ น า ใฝ่ บ ริ ก า ร  โดยท า
แบบทดสอบหลังการพัฒนาตามโปรแกรมครบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (3 วัน)  

4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีต่อการเข้าร่วม
โปรแกรมการพัฒนา  

5)  ประ เมิ นประสิ ทธิ ผลหลั งการ
ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ
ของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

5.1)  เปรียบเทียบภาวะผู้น า ใฝ่
บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท โดยการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของก่อนและ
หลังการทดลองใช้ ด้วยการหาค่าที (t-test for 
Paired-Sample Test) 

5.2)  ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ
ของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
โดยก าหนดความพึงพอใจทั้งภาพรวมและรายด้าน
จะต้อง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับ 3.50 
ขึ้นไป  

5.3)  ปร ะ เ มิ นผ ลก า รติ ด ต า ม
ภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม หลังจากผ่านการ
พัฒนาไปแล้ว 2 เดือน ดังนี้ 
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(1)  สุ่ ม สั มภ าษณ์ ทั้ ง ผู้ ที่
เกี่ยวข้องและนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่เข้าร่วมพัฒนา จ านวน 10 คน  

(2)  ประเมินความก้าวหน้า 
โดยนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่
เข้าร่วมพัฒนาทั้ง 35 คน ได้ประเมินตนเองภายหลัง
การพัฒนาผ่านไป 2 เดือน โดยแบบประเมินที่สร้าง
จากเนื้อหาในโปรแกรมที่ทดลองใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่

บริการ สรุปได้ 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) 
ด้านการเสริม สร้างพลังอ านาจ 2) ด้านการบริการ 
3) ด้านความนอบน้อม 4) ด้านการตระหนักรู้ และ 
5) ด้านความซื่อสัตย์ และทุกองค์ประกอบมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีสรุปผลการด าเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

2.1  ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงาน
ใ น บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลโดยรวมมีค่า PNI = 
0.19 โดยเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านการบริการ 
(PNI=0.29) 2) ด้านความซื่อสัตย์ (PNI=0.27) 3) 
ด้ านความนอบน้อม  (PNI=0.23)  4)  ด้ านการ
ตระหนักรู้ (PNI=0.18) และ 5) ด้านการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ (PNI=0.03) ตามล าดับ 

2.2  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สรุปได้องค์ประกอบของ
โปรแกรม ประกอบด้วย 1) ช่ือโปรแกรม 2) ค าช้ีแจง
ในการใช้โปรแกรม 3) ความเป็นมาและความส าคัญ
ของโปรแกรม 4)  หลักการของโปรแกรม 5) 
จุดมุ่ งหมายของโปรแกรม 6)  เนื้อหาสาระ 7) 
กระบวนการพัฒนา และ 8) การวัดและประเมินผล 
ส่วนผลการจัดท ารายละเอียดของโปรแกรมโดย
ผู้ ท รงคุณวุฒิ มี ค วามคิ ด เห็นสอดคล้อ งกันว่ า
องค์ประกอบของโปรแกรมมีความเหมาะสมดีแล้ว 
และมีผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมของ
โปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุดตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกัน  

3.  ผลการตรวจสอบประสิทธิ ผลของ
โปรแกรมเพื่ อพัฒนาภาวะผู้น า ใฝ่บริการของ
นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการโดยทดลองใช้
กับนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ของ
บริษัทคิงส์เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดสกลนคร จ านวน 35 
คน สรุปผลการทดลอง ดังนี้ 

3.1)  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่
บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ก่อนและหลังทดลองใช้ โดยรวมหลังการ
ทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ก็พบว่า หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทุกด้าน 

3.2)  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอ่การพัฒนาตามโปรแกรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด และทุกด้านก็มีมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน  

3.3)  ผลการติดตามภายหลังการทดลอง
ใช้โปรแกรม หลังจากผ่านการพัฒนาไปแล้ว 2 เดือน 
สรุปได้ ว่ า  นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ มีความก้าวหน้าในการน าภาวะผู้น าใฝ่
บริการมาใช้ในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อที่ดีต่อการ



 

Page 400 

ปฏิบัติงานร่วมกันและการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งเห็น
ได้จากการมีการประสานงานกันดีขึ้น รับฟังความ
คิดเห็นคนอื่นมากขึ้น ช่วยเหลือสนับสนุนกันมากขึ้น
และการแต่งกายที่ดีสุภาพ พูดจาไพเราะมากขึ้น ใน
ส่วนของการเ งินก็พบว่าผู้ รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีละเอียดรอบคอบแสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์ และผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ฝึกงานในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ โดยรวมมีความก้าวหน้า
ของภาวะผู้น าใฝ่บริการหลังการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด และทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านความนอบน้อม ด้านการบริการ และ
ด้านความซื่อสัตย์  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่

บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ สรุปว่า 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ ด้านการบริการ ด้านความ
นอบน้อม ด้านการตระหนักรู้ และด้านความซื่อสัตย์ 
อาจเนื่องมาจากที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบ
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการที่ได้ศึกษา
ต่อ เนื่องกันมา โดยยึดแนวคิดของ Greenleaf 
(1997) ที่ถือเป็นผู้คิดทฤษฎีภาวะผู้น าใฝ่บริการ
ขึ้นมาในตอนต้น จากนั้นก็มีการพัฒนาและศึกษาวิจัย
กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานดัง เช่น Page and 
Wong (1998) ที่สร้างเครื่องมือในการวัดภาวะผู้น า
ใฝ่บริการโดยมี 12 ด้าน ซึ่งในจ านวนนั้นก็มีด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ด้านการรับใช้ 
(Servant) หรือการบริการ (Service) ต่อมาในปี 
Russell (2001) ก็น าไปศึกษาวิจัยก็ได้องค์ประกอบ
เพิ่มขึ้นอีก คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจหรือการ
มอบอ านาจ (Empowerment) นอกจากนี้แล้วยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะของ
นักวิชาการ เช่น Sendjaya and James (2002); 
Patterson (2003); Dennis and Winston (2003); 

Sergiovanni (1984); Dennis (2004); Hardin 
(2003); Winston (2004); Dennis (2004); Dennis 
and Bocarnea (2005); Moosbrugger and 
Patterson (2008) ที่น าเสนอองค์ประกอบภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการที่ส าคัญหลายองค์ประกอบและผล
การศึกษาของแต่ละท่านก็จะพบว่า มีการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ การตระหนักรู้  ความนอบน้อม การ
บริการ ความซื่อสัตย์ รวมอยู่ด้วยเช่นกัน นั่นแสดงให้
เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 5 นี้ ถือเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักการศึกษาและ
นักวิชาการในประเทศ เช่น จิราวรรณ เล่งพานิชย์ 
(2554: 32) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยโมเดลสมการ
โคร งสร้ า งภาวะผู้ น า ใฝ่ บ ริ ก า รของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 
1) การบริการ 2) การเสริมสร้างพลังอ านาจ 3) การ
ไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) และ 4) ความนอบน้อม 
ส่วน ปองภพ  ภูจอมจิตร (2555: 90) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าใฝ่บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากองค์ประกอบ
หลักของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 4 องค์ประกอบ คือ 1) 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 2) การบริการ 3) การ
ตระหนักรู้ และ 4) ความนอบน้อม ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ครั้งนี้เป็น
องค์ประกอบที่มีการศึกษาวิจัยมาแล้ว ตามแต่ละ
ปรากฏการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าใฝ่บริการ  

2.  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1  จากสรุปผลความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สรุปความต้องการจ าเป็น
สูงสุด 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้านความซื่อสัตย์ 
ด้านความนอบน้อม โดยด้านที่มีความจ าเป็นในการ
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พัฒนาสู ง สุ ด  คื อ  ด้ านการบริ ก าร  ทั้ งนี้ อ า จ
เนื่องมาจากผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าควรมี
การพัฒนาด้านนี้เป็นส าคัญอันดับแรก และนักศึกษา
ฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ก็มีความคิดเห็น
ว่าสภาพการบริการในปัจจุบันควรได้รับการพัฒนา
มากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับสภาพการเปลีย่นแปลงของ
โลกในปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
ที่ทุกๆ องค์กรจึงต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
เพราะเกิดการแข่งขันกันในทุกๆ  ที่  ซึ่ งองค์กร
ทางด้านธุรกิจก็เช่นเดียวกัน หากต้องการให้องค์กร
อยู่ ร อดปลอดภั ยก็ ต้ อ งพยายามอย่ า งดี ที่ สุ ด
เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถด ารงสถานะอยู่ได้เพราะ
โลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งในการท า
กิจการต่างๆ นั้น มักจะต้องมีคู่แข่งในประเภท
เดียวกันเสมอ การบริการที่ดีกว่า ประทับใจมากกว่า 
(บริการทุกระดับประทับใจ) ผู้รับบริการหรือลูกค้า
ล้วนแต่ต้องการการบริการที่สะดวก รวดเร็ ว 
คุณภาพสูง ต้องการได้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
จากผู้ให้บริการ กล่าวคือ องค์กรหรือหน่วยงานที่
แข่งขันกันในประเภทเดียวกัน องค์กรใดดีกว่าในด้าน
คุณภาพในทุกๆด้านย่อมจะสามารถดึงดูดใจลูกค้าได้
มากกว่า มีผู้มารับบริการมากกว่าและมีช่ือเสียง
มากกว่าเป็นธรรมดา (ปราชญา  กล้าผจัญ และ           
ศิริพงษ์ เศาภายน, 2553: 185) เช่นเดียวกับ Millett 
(1954: 397-400) ที่กล่าวไว้ว่า เป้าหมายส าคัญของ
งานบริการ คือ การสร้างความพอใจในการบริการ 
เช่น ความเช่ือถือไว้วางใจได้ ความพร้อมและความ
เต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที และ 
ความสามารถในการดูแลความเอื้ออาทรเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างกันของ
ผู้รับบริการในแต่ละบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
เป็นไปตามแนวคิดของ Greenleaf ที่กล่าวว่า “ผู้น า
ใฝ่บริการ” ต้องให้บริการผู้อื่นก่อน ซึ่งเป็นความรู้สึก
ที่ต้องการให้บริการก่อน คือ การแน่ใจว่าความ
ต้องการสูงสุดของผู้อื่นได้รับการตอบสนองแล้วและ
ไ ด้ รั บ ค ว าม พึ งพอ ใจ ใ นกา ร ให้ บ ริ ก า ร  ห รื อ
ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อื่น 

ส่วนด้านความซื่อสัตย์ ที่มีความต้องการพัฒนา
รองลงมานั้น ก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเฟอร์นิ เจอร์ที่ ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า คุณลักษณะของพนักงานบริษัทที่
ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดนอกจากเรื่องบริการ
แล้วนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ตรงกันว่าควรมีความซื่อสัตย์ด้วย ซึ่งหมายถึงความ
ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือผู้มารับบริการ และ
ที่ส าคัญมาก คือ ซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ดังท่ี กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส (2558, ออนไลน์) ที่กล่าว
เกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานที่องค์กรต้องการ
ด้านความซื่อสัตย์ (Honesty) ว่าพนักงานที่ดีจะต้อง
มีคุณลักษณะนิสัยที่ส าคัญคือความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง 
ต่ อ เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น  ต่ อ อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ต่ อ ทุ ก  ๆ 
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง การยักยอกเงินแม้เพียงบาท
เดียวก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตที่ใหญ่ขึ้นใน
อนาคต และความนอบน้อมที่มีความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาต่ าสุด แต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องการ
พัฒนาเช่นเดียวกัน และก็ถือเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญส าหรับผู้น าใฝ่บริการ นั่นเพราะความนอบ
น้อมเป็นคุณธรรมที่ไม่เน้นการมีเกียรตยิศและศักดิศ์รี 
ความนอบน้อมมีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารและ
ผู้น า เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดการรู้จักรับฟัง
ค าแนะน าจากผู้อื่น มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติในทิศทาง
ที่ถูกต้อง (Patterson, 2003: 137) การแสดงความ
เคารพสิทธิของผู้ร่วมงานและเห็นคุณค่าของการสร้าง
ทีมงานเป็นมิติของการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ (Dennis, 2004)  

2.2  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มีผลการประเมินความ
เหมาะสมภาพรวมของโปรแกรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
นั้นอาจเนื่องมาจาก ในการด าเนินการดังกล่าว ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการทั้งในส่วนของการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมขององค์ประกอบด้วย อีกทั้งในส่วนของ
องค์ประกอบของโปรแกรมที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ 8 
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ด้าน คือ 1) ช่ือโปรแกรม 2) ค าช้ีแจงในการใช้
โปรแกรม 3) ความเป็นมาและความส าคัญของ
โปรแกรม 4) หลักการของโปรแกรม 5) จุดมุ่งหมายของ
โปรแกรม 6) เนื้อหาสาระ 7) กระบวนการพัฒนา และ 
8) การวัดและประเมินผล ผู้วิจัยก็ได้ด าเนินการ
สังเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ดังที่
วิโรจน์ สารรัตนะ (2553 : 140) ให้ทัศนะว่าการวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมการพัฒนานั้นผู้วิจัยต้องเน้น
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่จะ
ศึกษาวิจัยหรือที่ต้องการพัฒนา เพื่อการน าไปสู่การ
ก าหนดเป็นโปรแกรมการพัฒนา จึงส่งผลท าให้
รายละเอียดของโปรแกรมมีความเหมาะสม 

3.  ผลการตรวจสอบประสิทธิ ผลของ
โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษา
ฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย เฟอร์นิ เจอร์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการทดลองใช้ ที่มีสรุปผล 
ดังนี้ 1) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของ
นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปโดยรวมหลังการทดลองใช้
สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า 
หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 ทุกด้าน 2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาตามโปรแกรม 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
และทุกด้ านก็มี ค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด
เช่นเดียวกัน และ 3) ผลการติดตามภายหลังการ
ทดลองใช้โปรแกรมหลังจากผ่านการพัฒนาไปแล้ว 2 
เดือน สรุปว่า นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ มีความก้าวหน้าในการน าภาวะผู้น าใฝ่
บริการมาใช้ในการปฏิบัติงานและส่งผลที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและการให้บริการกับลูกค้า และมี
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยรวมมีความ ก้าวหน้าของ
ภาวะผู้น าใฝ่บริการหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จากผลสรุปดังกล่าวอาจเนื่องมาจากผลการ
ศึกษาวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดย
ด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการมาตั้งแต่ระยะที่ 1 

ทั้งในส่วนที่ผู้วิจัยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงมีการพิจารณาตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในวิธีการสัมภาษณ์ สอบถามความ
คิดเห็นและการสนทนากลุ่ม ตลอดจนการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและชิง
คุณภาพจึงส่งผลให้ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดดังที่ปรากฏตามผลสรุปการวิจัย ซึ่ง
การด า เนินการจนได้ โปรแกรมที่มีประสิทธิผล
ดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552:             
6-7) ที่กล่าวถึง การวิจัยและพัฒนาว่ามีลักษณะ
ส าคัญ คือ มีการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วย
วิธีการที่เช่ือถือได้ การท าการวิจัยและพัฒนาทุก
ขั้นตอนจะต้องกระท าอย่างพิถีพิถันภายใต้การก ากับ
ติดตม และตรวจสอบซ้ าหลายครั้งเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าผลผลิตขั้นสุดท้าย (End of product) ของ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์
มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ตรงตามระดับมาตรฐาน
ก่อนการเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้หรือสังคม และญาณภัทร 
สีหะมงคล (2550: 1) ที่กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้นอย่างเป็นระบบ
และน่าเช่ือถือ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือ
รูปแบบการท างาน หรือระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ผ ล สรุ ปจากการตรวจสอบ
ประสิทธิผลดังกล่าว ก็อาจเนื่ องมาจากการที่
ผู้ประกอบการบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ได้มองเห็น
ความส าคัญของการมีภาวะผู้น าของนักศึกษาฝึกงาน
ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการให้ความสนใจและให้
ความร่วมมือทั้งในการตอบแบบสอบถาม การให้
ข้อมูลส าคัญ และให้ความอนุเคราะห์ ร่วมมือ ให้
พนักงานได้ตอบแบบสอบถามและร่วมพัฒนาตาม
โปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลการศึกษาความ
คาดหวังในการพัฒนา ผู้ประกอบการแสดงความ
คิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับ
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มากที่สุด ซึ่งก็ถือเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลให้ผลการ
ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้เช่นกัน ดังที่ วาโร เพ็งสวัสดิ์ 
(2551: 6-7) ที่กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาที่มี
ลักษณะที่ดี จะมุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้
ผลการวิจัยและพัฒนา จุดเน้นส าคัญของการวิจัย
และพัฒนา คื อ การด า เนินการวิจั ยที่ จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลผู้
ประสงค์จะน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ไป
ใช้งาน และ/หรือประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาที่มี
อยู่ในหน่วยงาน องค์การหรือชุมชน ดังนั้น ในการ
ออกแบบการวิจัยและพัฒนาจึงมักก าหนดให้ผู้ที่คาด
ว่าจะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนาด้วย ทั้งนี้
นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนใน
การท าวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยแล้ว ยังจะ
ส่งผลดีต่อการยอมรับและการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้อีก
ด้วย และในส่วนรายละเอียดของโปรแกรมก็ได้
ก าหนดส่วนประกอบที่ส าคัญนอกจากช่ือเรื่องแล้ว 
เช่น ค าช้ี แจงในการใช้โปรแกรม ความเป็นมาและ
ความส าคัญของโปรแกรม หลักการของโปรแกรม 
จุดมุ่งหมายของโปรแกรม เนื้อหาสาระ กระบวนการ 
พัฒนาและการวัดและประเมินผล ซึ่งแต่ละส่วนก็
ผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัยมาอย่างเป็นระบบ ดังที่ 
Dressler (1998: 134-155) ที่กล่าวว่า การออกแบบ
หลักสูตรการพัฒนา เป็นการออกแบบที่พิจารณา
ครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของ
หลักสูตร วิธีการพัฒนา เนื้อหาสาระของการพัฒนา 
และกิจกรรมของหลักสูตร ซึ่งการออกแบบหลักสูตร
การพัฒนาจะต้องมีความชัดเจนและสามารถน าไปสู่
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้โดยตรง  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  ควรมีการส่งเสริมการน าโปรแกรม
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บ ริ ษั ท จ า ห น่ า ย เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ใ น ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับ ช้ันใน
หน่วยงานหรือองค์กรทางธุรกิจตามความเหมาะสม
และบริบทของแต่ละแห่ง  

1.2  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ได้นวัตกรรม
การพัฒนาภาวะผู้น า คือ โปรแกรมการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก าหนด
แนวคิดการวิจั ยจากพื้นฐานภาวะผู้ น า ใน เ ชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ างกันของสมาชิกในกลุ่ ม จึ ง
เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลซึ่งผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ หากแต่ต้องปรับแก้ใน
ส่วนของเง่ือนไขของระยะเวลาหรือรายละเอียดตาม
ความเหมาะสม  

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
               ควรมีการท าวิจัยฐานราก (Grounded 
theory) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกับองค์กรธุรกิจที่มี
ผลงานที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจจน
ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศ
และทั่วโลกจากการใช้โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น า 
 



 

Page 404 

เอกสารอ้างอิง 
จิราวรรณ  เล่งพานิชย์. (2554). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้น

พื้นฐาน. วิทยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น. 
ญาณภัทร สีหะมงคล. (2550). การวิจัยและพัฒนา. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 จาก 

http://gotoknow.org/blog/rujroadk/225358. 
ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบลูย์. (2557). การฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching 

ในการด าเนินการสอน. เข้าถึงไดจ้าก http://www.entraining. net/pakorn-expert. php. 
ปราชญา  กล้าผจัญ และศริิพงษ์ เศาภายน. (2553). การบริหาร 360 องศา. กรุงเทพฯ: ปราชญาพลับลิชช่ิง. 
ปองภพ  ภูจอมจิตร. (2555). การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าแบบใฝ่บรกิารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑติ สาขาบรหิารจัดการการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 
วาโร  เพ็งสวัสดิ.์ (2552). วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.  
วิโรจน์ สารรตันะ. (2553). การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและกรณีศึกษา. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 
Covey, S. R.  Servant Leadership : A Journey into the Nature of Legitimate Power and  

Greatness. Mahwah, NJ : Palest Press, 2001. 
Dennis, R, Winston, B.E. “A factor Page and Wong’s servant leadership instrument”. Leadership &  

Organization Development Journal, 24(7/8), (2003): 455-459. 
Dennis, R. S. Development of the servant leadership assessment. Dissertation Abstracts  
 International (UMI No. 3133544), 2004. 
Dennis, R. S. and Bocarnea, M. “Development of the servant leadership assessment”. Leadership  

& Organizational Development Journal. 26(8). (2005): 29-35. 
Dressler, Gary. Management: Leading people and organizations in the 21st ed. century. New  

Jersey: Prentice-Hall International, 1998. 
Gibson, James L., Ivancevich, John M. and Donnelly, James H., Jr. Organizations, Behavior  

Structure Processes. International Edition. United States of America: Irwin/McGraw-Hill,  
1997. 

Greenleaf, R.K. Servant Leadership : A Journey into the Nature of Legitimate  Power and  
Greatness. NJ: Palest Press, 1997. 

Hardin, F. W.  Impacting Team Public School through a Student Servant –Leader Model :  
 A Case Study. Doctor or Education Dissertation in Education. Texas: Tech University,  
 2003. 
McMillan, K. W.. Conflict and conflict management: The superintendents’ perspective. 
          EDD Dissertation. Administration Education. Alberta University. 1997. 
Millet, John David. Management in the public service : The quest for effective performance.  
 New York: McGraw – Hill, 1954. 
Moosbrugger, D. P., & Patterson, K. 2008). The servant leadership of a law enforcement  

chaplain. Paper present at the Servant Leadership Research Roundtable, Regent  
University, USA. 2008. 



 

Page 405 

Patterson, K. Servant leadership : A theoretical model. Doctoral dissertation. Regent University,  
 Virginia Beach, VA. USA, 2003. 
Russell, R. F. “The role of values in servant leadership”. Leadership & Organization  
           Development Journal. 22(2). 2001. 
Sendjaya, S., & James, C.S. “Servant leadership : Its origin, development and application in  
 Organizations”. Journal of Leadership and Organization Studies. 9(2), 2002.  
Sergiovanni, R. J. Instruction Supervision. 2nd ed. Boston :Allyn and bacon, Inc., 1984.  
Spears, L. C.. Insights on Leadership : Service, Stewardship, Spirit, and Servant- Leadership.  
 New York: John Wiley & Sons, 1996. 
Winston, B. E. “Servant leadership at Heritage Bible College: A single-case studyW.  
 The Leadership & Organization Development Journal, 25(7). (2004): 56-62. 
 



 

Page 406 

รูปแบบการน าระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย กรณีศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี 

The Pattern of Implementing the Internal Quality Assurance to Manage 
Quality and Educational Standards in the Basic Education Schools to 

Suit the Thai Context: A Case Study of Under the Office of  
Secondary Educational Service Area 20 

เกศรี วิวัฒนปฐพี1   
บุญปลูก สิทธิไชย2 

เจษฎา ขัดเขี้ยว3 

เกศวภรณ์ ต้องโพนทอง4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย และเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย 
   ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา
รูปแบบการน าระบบประกันไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา หน่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนที่เข้มแข็ง และโรงเรียนที่ต้องพัฒนา จ านวน 28 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบถอดรหัสภาษาพูดและ
พฤติกรรมแล้วตีความจากข้อมูลที่บอกเล่า ส่วนการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ านวน 63 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  
จ านวน 11 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 11 คน ครู 982 คน โรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน 23 โรงเรียน 
จ าแนกเป็นผู้บริหาร 23 คน ครู 697 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 29 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหาร จ านวน 
29 คน ครู จ านวน 305 คน รวมทั้งสิ้น 2,047 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครูวิชาการและครูที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนละ 3 คน รวม 183 คน จ าแนกเป็นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน 10 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 23 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 28 โรงเรียน รวม 61 โรงเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจรูปแบบการน าระบบการประกัน
คุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสัมภาษณ์
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสนทนากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาในการน าระบบการประกัน
คุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

                                                           
1, 2, 3, 4 วิทยาลัยสันตพล 
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 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการถอดรหัส ตีความจากภาษาพูดและพฤติกรรม ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นรายข้อ และน าเสนอข้อมูล
ประกอบความเรียง 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1.  รูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาสถานศึกษาที่เข้มแข็งมีรูปแบบสร้างวัฒนธรรมการท างานโดยเน้นให้
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ กระจายความรับผิดชอบให้บุคลากร
ทุกฝ่ายด าเนินการร่วมกัน ส่วนสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม แต่ในขณะเดียวกันบุคลากรส่วน
ใหญ่ยังขาดประสบการณ์ ผู้บริหารจึงมีส่วนร่วมโดยการนิเทศภายในอย่างเข้มข้นและพาท าเป็นลักษณะที่เรียกว่า
ผู้บริหารเป็นพีเ่ลี้ยง และกระตุ้นติดตามการท างานตลอดเวลา   
      2.  ผลที่เกิดจากการน าระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา คือ ผลการพัฒนาน าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08) เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติมากที่สุดในการตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ ( ̅ = 4.28) ส าหรับ สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.41) ในขณะที่สถานศึกษาขนาดกลางมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ในการน าองค์กรและการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.17) ส่วน

สถานศึกษาขนาดเล็กมีการน าองค์กรและการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.32) 
 
ค าส าคัญ :  การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา, รูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพไปใช้ในสถานศึกษา,    
               ผลของการน าระบบการประกันคณุภาพไปใช้ในสถานศึกษา, กรณศีกึษา 
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to explore the patterns of implementing the internal 
quality assurance to manage quality and educational standards in the basic education schools. The 
research methodology is a case study. Two basic education schools were selected by using the 
extreme case sampling. One school was the school that could implement the internal quality 
assurance to manage quality and educational standards in the school in a good level. Another 
school was the school that implemented the internal quality assurance in a must improve level. 
The qualitative data collection methods were: interview with the school administrators, interview 
with the heads of academic department, interview with the teachers being responsible for school 
internal quality assurance, focus group discussion (FGD) with the heads of subject groups and FGD 
with the school board. In addition, the five-scale rating questionnaire were distributed to the school 
administrators, the heads of academic department, the teachers being responsible for school 
internal quality assurance and the heads of subject groups. The qualitative data was analyzed by 
data preparation, segmenting, coding, categorizing and thematizing. The quantitative data was 
analyzed for frequency, percentage, mean and standard deviation (SD).    
 The findings were as follow :  
  The results revealed that for the pattern of implementing the internal quality 
assurance, the school with strength formed the work culture emphasizing the participation on 
decision making between the community and the school board.  For the school aiming to 
develop personnel participation, the personnel themselves mostly lacked experiences, the 
administrators therefore intensively joined in the internal supervision as the mentor to 
continuously stimulated the work follow-up for the outputs of the internal quality assurance 
implementation, the schools with strength formed the teachers and the administrators 
systematically worked while the students were academically outstanding.  From the 100 quality 
Thai school ranging (the admission assessment), the teachers were awarded almost subjects 
whereas the schools to be developed, they were outstanding on drug free school and the 
students deserved gold medal award on good manner 
 
Keyword : Internal Quality Assurance, Pattern of Implementing the Quality Assurance to Manage   
                in School, The effect of using the quality assurance in schools, Case study 
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บทน า 
             การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้ถูกก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของ
สถานศึ กษาทุ กระดั บและทุกประ เภทต้อ ง ให้
ความส าคัญและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ งใน
ปัจจุบันการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษานั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งพบ
ปัญหาหลายประการ เช่น การสร้างร่องรอยเอกสาร
หลักฐานเพื่อแสดงการมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  แต่ ไ ม่ เป็ น ไปตามกฎกระทรวงฯ 
สถานศึกษาไม่น าระบบการประกันคุณภาพภายในไป
ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมี
ข้อจ ากัดบางประการในการด าเนินการประกัน
คุณภาพที่ เกิดจากบริบทของสถานศึกษา อีกทั้ง
ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพมีจ านวนจ ากัดเมื่อ
เ ที ย บ กั บ จ า น ว น โ ร ง เ รี ย น ที่ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ 
ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพส่วนหนึ่งขาดความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ระบบ
การประกันคุณภาพภาย ในสถานศึกษา  และ          
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่ต่อเนื่อง  
(ผ่องศรี พรรณราย , 2559) นอกจากนี้พบว่า        
ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา คือ บุคลากร
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการ
ด า เนิน งานตามระบบประกันคุณภาพภายใน      
(พิเชฐ ฟองศรี, 2553) ผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจ
บทบาทของตนเองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (สินฤทัย ใจนันต๊ะ, 2555) ขณะเดียวกัน
เมื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานตามกฎกระทรวง
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กกลับมีปัญหา
เกี่ยวกับการด าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะไม่มีการด าเนินงานตามระบบ
ปฏิบัติลัดขั้นตอนแต่เห็นผลส าเร็จได้แก่ กฎกระทรวง
ข้อที่ 5 คือ การตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานของ
สถานศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงส่วนด้าน
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศจึงไม่เป็นปัจจุบัน 
และขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20, 2556) จาก
ข้อมูลดังกล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นว่าหากสถานศึกษา
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามระบบ คุณภาพที่เกิดขึ้นอาจ
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์แม้ว่าภายใต้บริบทเดียวกันอาจมี
การบริหารจัดการไม่แตกต่างกันขณะที่บริบทต่างกัน
อาจมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
 ดังนั้น  การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นการด าเนินงานที่สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตามด้วยบริบท
ของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน อีกทั้งเมื่อทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องท าให้พบปัญหาที่แตกต่างกันไป
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มี
ความแตกต่างกันอย่างสุดโต่ง ด้วยเหตุผลและความ
จ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบ
การน าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาใน
ป ร ะ เ ทศ ไ ท โ ด ย ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ก ร ณี โ ร ง เ รี ย น              
อุดรพิทยานุกูลกับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
Research) มุ่งเน้นไปที่บทบาทของตัวผู้วิจัยในการ  
ลงพื้นที่ทั้งด้วยการศึกษา การสังเกตแบบละเอียด   
ในทุก ๆ ด้านแบบเจาะลึกเพื่อน าข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์เชิงเหตุและผลเพื่อค้นหาความจริงจากการ
ปฏิบัติงานจากการเล่าของผู้คนในพ้ืนท่ีที่ศึกษา ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับ
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สภาพแวดล้อม เป็นหัวใจหลักของการวิจัย เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมที่มา
จากหลากหลายมิติหรือมุมมอง  
 ชนิดของกรณีศึกษาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ พหุ
กรณีศึกษา (Multiple Case study) เนื่องจากผู้วิจัย
เลือกกรณีที่มีขอบเขตจ ากัดที่ต้องการศึกษาในเชิงลึก
จ านวน 2 กรณีศึกษากล่าวคือ กรณีศึกษาที่ 1 เป็น
สถานศึกษาที่น าระบบการประกันคุณภาพภายในไป
ใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง และกรณีศึกษาที่ 
2 เป็นสถานศึกษาที่น าระบบการประกันคุณภาพ
ภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา 
ดังนี ้
 1. หน่วยในการวิเคราะห์ 
  ห น่ ว ย ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ด้ แ ก่ 
รูปแบบการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ และผลที่
เกิดจากการน าระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ใน
สถานศึกษาทั้งของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและ
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคม 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล      
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
ในแต่ละกรณีศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา การสัมภาษณ์ครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา การ
สนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ครูหัวหน้า
กลุ่ ม ส าระการ เ รี ยนรู้   และการสนทนากลุ่ ม
คณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการสังเกตบริบท 
และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน จากการก าหนดเกณฑ์ในการ
เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในการ
สัมภาษณ์ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า      
กลุ่มสาระ รวมทั้งสิ้น จ านวน 28 คน  
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาเป็นสถานศึกษา 2 แห่ง
โดยด้วยการสุ่ มแบบสุดโต่ ง  ส าหรับงานวิจัยนี้ 
กรณีศึกษาสุดโต่งด้านบวก คือ สถานศึกษาที่น าระบบ
การประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้อยู่
ในระดับที่เข้มแข็ง 1 แห่ง ผู้วิจัยจะเลือกโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  และ
กรณีศึกษาสุดโต่งด้านลบ คือ สถานศึกษาที่น าระบบ
การประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่
อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา 1 แห่ง ผู้วิจัยเลือกโรงเรียน
เชียงหวางพิทยาคาร อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในแต่ละกรณีศึกษา คือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญดังนี้  การสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา การสัมภาษณ์ครูผูร้ับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา การสนทนากลุ่ม (focus 
group discussion : FGD) ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้   และการสนทนากลุ่ มคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งมีการสังเกตบริบท และเก็บ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน นอกจากนั้นยังมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยแบบกรณีศึกษานั้น
เป็นไปเพียงเพื่อเสริมค าอธิบายที่ ได้จากข้อมูล 
เชิงคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูลหลักของงานวิจัยนี้ ใช้การ
ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เ ส้ า เ ชิ ง วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
(Methodological Triangulation) กล่าวคือ ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในการเก็บข้อมูล
เดียวกัน อาทิ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มการ
สังเกตบริบท การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
ใ ช้ กา รต รวจสอบสาม เส้ า แหล่ งข้ อมู ล  ( data 
triangulation) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อค้น
พบว่า ข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต่างกันและมาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน จะท าให้
ได้ข้อค้นพบที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ หาก
ข้อค้นพบเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็จะเพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้กับข้อค้นพบนั้น ๆ  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเชิงคุณภาพ ก าหนด
แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิจัย และสามารถสร้าง
ข้อสรุปออกมาโดยวิธีการอุปนัย ถอดรหัสและตีความ 
สร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมและจากปรากฏการณ์
ที่มองเห็นเชิงประจักษ์ งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในส่วนของข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ การสนทนา
ก ลุ่ ม ค รู หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน การสังเกตบริบท 
และการเก็บรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้  
 1.  การเตรียมข้อมูล (preparing)  

  นักวิจัยจะต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ 
(เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ เอกสาร) ให้อยู่ในรูปแบบที่
พร้อมต่อการวิ เคราะห์ข้อมูล เช่น การถอดเทป
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ การถอดเทปวีดิทัศน์การ
สังเกต การสแกนเอกสารหรือพิมพ์ข้อความให้อยู่ใน
รูปไฟล์คอมพิวเตอร์ในการถอดเทปนักวิจัยควรถอด
เทปแบบค าต่อค า (transcribe verbatim) โดยไม่
แสดงเฉพาะค าพูดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรแสดง
องค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น เสียงหัวเราะ เสียงใน
ล าคอ เสียงสูงผิดปกติ การหยุดเว้นวรรคสั้น (pause) 
หรือแม้แต่การเงียบยาว (silence) เพราะสิ่งเหล่านี้
อาจสื่อถึงความรู้สึกหรือความหมายบางอย่างแฝงไว้
อันจะท าให้เข้าใจพลวิจัยได้ดียิ่งข้ึน 
 2.  การแตกข้อมูล (segmenting)  
  เมื่อนักวิจัยเตรียมข้อมูลทั้งหมด
เสร็จสิ้นแล้ว ก็ต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบียบ 
(organize) และเป็นระบบเพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือได้ จากนั้นนักวิจัยจะ “แตก” ข้อมูลที่
จัดระเบียบแล้วนั้นออกเป็นหน่วยย่อยตามความหมาย
เฉพาะของแต่ละหน่วย โดยอาศัยลักษณะร่วมกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 3.  การให้รหัสข้อมูล (coding)  
  เมื่อแตกข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหน่วย
ย่อย ๆ แล้ว นักวิจัยจะเลือกหน่วยที่มีความหมายตรง
กับประเด็นที่จะวิเคราะห์มาให้ช่ือ ซึ่งเรียกว่า การให้
รหัสข้อมูล การท าเช่นนี้จะท าให้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
จ านวนหลายร้อยหน้ากระดาษในตอนแรกมีขนาดเล็ก
และสั้นลงจนเป็นเพียงรายการรหัสจ านวนหนึ่ง การ
ลดทอนข้อมูลก่อนที่จะให้รหัสข้อมูล นักวิจัยควรอ่าน
ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้รหัสก่อนเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจทั่วไป ในภาพกว้าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ 
นักวิจัยควรอ่านข้อมูลซ้ าหลาย ๆ ครั้งเพราะการอ่าน
แต่ละครั้งจะช่วยพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ   
 4.  การจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
(categorizing) 
  เ มื่ อ ให้ รหั สข้ อมู ลแก่ ข้ อมู ลทั้ ง
หมดแล้ว นักวิจัยควรรวมรายช่ือรหัสข้อมูลทั้งหมดไว้
เป็นหนังสือรหัส จากนั้นให้ลดทอนรหัสข้อมูลให้มี
จ านวนลดลง โดยพิจารณาจากความซ้ าซ้อนของรหัส
ข้อมูล ในข้ันตอนต่อมา นักวิจัยจะน าข้อมูลที่แตกเป็น   
หน่วยย่อย ๆ และได้รับรหัสเรียบร้อยแล้วกลับมา
รวมกันใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะ
ความสัมพันธ์  ข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มใหม่นี้จะเริ่มมี
ความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการตอบค าถามวิจัย  
 5.  การหาประเด็ นหลั กของข้ อมู ล 
(themetizing) การจัดกลุ่มรหัสข้อมูลที่มีลักษณะร่วม
หรือมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจะท าให้เกิดประเด็น
หลัก ของสิ่งที่ค้นพบขึ้น โดยภาพรวม จะเห็นว่าข้อมูล
ที่นักวิจัยเก็บรวบรวมได้อย่างมากมายจะถูกลดทอน
ลงแล้วจัดกลุ่มใหม่เกิดเป็นหัวข้อหลักเพียงไม่กี่หัวข้อ
เท่านั้น 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. รูปแบบการน าระบบการประกัน
คุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
  จากการศึกษารูปแบบการน าระบบ
ประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการ โดยการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยา
คาร งานวิจัยเชิงคุณภาพแตกต่างจากงานวิจัยเชิง
ปริมาณในแง่มุมของวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องเจาะลึก
และฝังตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการ
น าระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในสถานศึกษา
เป็นการศึกษาแนวมานุษยวิทยาสอดคล้องกับนักวิจัย
ด้านมานุษยวิทยาที่ศึกษาเชิงลึกโดยการเจาะลึกและ
ฝังตัว ศุลีมาน นฤมน (วงศ์สุภาพ, 2556, บทคัดย่อ) 
วิ ทยานิพนธ์ ยอด เยี่ ยมสาขาสั งคมวิ ทยาและ
มนุษยวิทยา ที่ให้มุมมอง และวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กิริยาระหว่างหมอนวดกับสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานบริการ โดยเช่ือมโยงถึงภูมิหลัง และ
ประสบการณ์ชีวิตของหมอนวดในฐานะปัจเจกบุคคล
กับโลกภายนอก และโลกของสถานบริการ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชิรวัฒน์ นิจเนตร, (2560) 
ศึกษาพฤติกรรมการท างานของคนในองค์กรโดยใช้
การวิจัยย่อส่วนของจริงหรือแบบเจาะจงจ าลองที่ใช้
เ ป็ นตั วแทนของความ เป็ นจ ริ ง  ใ นส าขาวิ ช า
สั งคมศาสตร์และการศึกษา รูปแบบหมายถึ ง
โครงสร้างหรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผลแบบย่อส่วน
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้
เข้าใจง่ายและมองเห็นเป็นรูปธรรม และการศึกษา
ของเกศรี วิวัฒนปฐพี (2551) การสร้างพลังอ านาจ
ขอ งส ต รี ใ น วั ฒน ธ ร ร ม อี ส า น  ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท า ง
มานุษยวิทยาเจาะลึก ฝังตัวและร่วมท ากิจกรรมของ
กลุ่มสตรีที่ศึกษาเพื่อให้ได้แนวคิด พฤติกรรมที่
ต้องการศึกษา จากข้อมูลเหล่านี้การศึกษาเชิงคุณภาพ

จะสะท้อนให้เห็นภาพการท างานของสถานศึกษาท้ัง 2 
แห่งเป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างกันในบริบทแวดล้อม 
ปัจจัยสนับสนุน ความพร้อมที่แตกต่างกันท าให้ผู้วิจัย
ปรากฏเห็นภาพชัดเจนสุดโต่งแตกต่างคนละขั้วกัน
ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยท าหน้าท่ีเสมือนคนในเขตพื้นที่ในการ
เก็บข้อมูล ท้ังนี้ได้พัฒนาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร มาตลอด เครื่องมือที่ใช้
ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ภ า ค ส น า ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง 
กล้องบันทึกภาพ ขณะที่ท าการทดลอง try out 
เครื่องมือกับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเขตส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คณะผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มครูที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และครูผู้สอน โดย
ก าหนดบทบาทในการเก็บข้อมูลแต่ละคนให้คลุมแต่
ละประเด็น ใช้เวลา 1 วัน ภาคเช้าไปโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล ส่วนภาคบ่ายไปโรงเรียนเชียงหวางพิทยา
คาร พบว่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเป็นสถานศึกษา
ยอดนิยมและมีขนาดใหญ่พิเศษ มีความพร้อม มีวัสดุ
อุปกรณ์ มีปัจจัยในการบริหารจัดการ มีรูปแบบการ
น าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษา โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็นวัฒนธรรมการท างาน ทั้งนี้เพราะบุคลากรมี
ความรู้ ประสบการณ์อยู่ในวัยท างาน มีอายุราชการ 
20 ปีขึ้นไปสอดคล้องกับงานวิจัยของส่วนโรงเรียน
เชียงหวางพิทยาคารเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
มีนักเรียนร้อยกว่าคน  อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเกิน
เกณฑ์ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ครูส่วนใหญ่บรรจุ
ใหม่ วัฒนธรรมการท างานจึงเป็นแบบผู้บริหารน า
องค์กรแบบช้ีแนะและพาท าแบบเข้มข้น  ทั้งนี้เพราะ
ครูยังไม่เข้าใจการท างานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จึงส่งผลให้รูปแบบการท างาน
แตกต่างกันภายใต้ระบบเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน
อุดรพิทยานุกูลกับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ส่วน
กระบวนการท างานในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสอดคล้องกับ สินฤทัย ใจนันต๊ะ (2555) 
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ศึกษากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนวังเหนือวิทยาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  กระบวนการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน (Check) ขั้นตอนการ
วางแผน (Plan) ขั้นตอนการด าเนินการ (Do) และ
ขั้นตอนการปรับปรุงและน าไปใช้ (Action) ตามล าดับ
ส าหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่วน
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารเน้นการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในโดยขั้นตอนการวางแผน 
(Plan)ก่อน แล้วจึงมาขั้นตอนการด าเนินการ (Do) 
การตรวจสอบการด าเนินงาน (Check) และขั้นตอน
การปรับปรุงและน าไปใช้ (Action) ตามล าดับ ในการ
พัฒนาระบบบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีพบมากคือผู้บริหารครูและบุคลากรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอย่างแท้จริงควรมีการอบรมส่งเสริมครูสัมมนา
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
     ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ใ น ก า ร ล ง พื้ น ที่
ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยตั้งข้อ
สังเกตเห็นว่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล บริหารจัดการ
บนพ้ืนฐานความพร้อมปัจจัยทุกด้าน รวมทั้งการได้รับ
สนับสนุนปัจจัยงบประมาณจากภายในและภายนอก 
ส่งผลให้นักเรียนสอบเรียนต่อได้ยกช้ันตั้งแต่ห้อง ม.
6/1-6/5 นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลระดับประเทศ
แ ล ะ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ส่ ว น ค รู ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล
ระดับประเทศ ส่งผลให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ซึ่งแตกต่าง
กันโดยสิ้นเชิงกับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ในเรื่อง
ของการมาโรงเรียน ผู้ปกครองไม่ค่อยส่งลูกมาเรียน
จบ ป.6 ก็ให้ออกท างานช่วยพ่อแม่  ทั้งที่มีรายการ
แจกแถมวัสดุอุปกรณ์การเรียนจักรยานเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมาเรียน ก็ยังไม่ค่อยมีใครอยากมาเรียน 
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร จึงไม่สามารถเลือก
นักเรียนได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ท้ังที่ผู้บริหารและครูต่างทุ่มเทการ
ท างานเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่ก็เป็น
เรื่องยากส าหรับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 
      ส่ วนรู ปแบบการน า ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการ

คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา พบว่า โรงเรียนอุดพิทยานุกูล และ
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ต่างก็น าระบบประกัน
คุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูลน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการ
บริหารจัดการควบคู่ไปกับการกระจายอ านาจ การ
นิเทศภายใน การมีส่วนร่วม/ทีม และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็นวัฒนธรรมการท างาน คือมอบหมายงาน
ตามบทบาทหน้าที่ และบุคลากรคิดสร้างสรรค์งานใน
ขณะที่ทีมบริหารให้การสนับสนุนให้ครูสร้างผลงาน
วิชาการ ส่วนโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร กลับ
บริหารงานโดยผู้บริหารสั่ งการและพาท า ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณ์ ผู้บริหารจึง
เน้นการนิเทศ การสั่งการและพาท าแล้วบุคลากรท า
ตาม ส่วนการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการด าเนินการทุกขั้นตอนแต่ยังขาดความชัดเจน
และไม่เข้าใจด้วยซั้งโรงเรียนอุดรพิทยา 
นุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร และบาง
รายการกลับไม่ค่อยได้ด าเนินการได้แก่ การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในความ
เป็นจริงแล้วโรงเรียนได้ด าเนินการมีข้อมูล รายงาน
ข้อมูล แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ตามกลุม่งานต่าง ๆ แต่
การจัดรวบรวมข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ทันท่วงทียังไม่
ชัดเจนนัก แสดงว่าครูท างานแต่ไม่เก็บข้อมูลไว้ใช้
ประโยชน์จึงท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีการประเมินจึงมี
การเตรียมเอกสารรับการประเมิน ส่วนการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา   
ส่ ว น ใหญ่ ยั ง ไ ม่ ค่ อย เ ข้ า ใ จ วิ ธี ก า รด า เ นิ นก า ร              
ทั้งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวาง
พิทยาคาร บางครั้งกลับเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะมี
ทั้งงานสอนและงานต้องมาเตรียมเอกสารรับการ
ประเมิน ส่วนใหญ่กรรมการประเมินมักขอดูร่องรอย
การท างาน การแก้ไขปัญหาถือเป็นหัวใจหลักของ
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ในกระบวนการท างาน 
ส่วนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ใช้การวิเคราะห์หาเหตุ
และผลจึงเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหา  



 

Page 414 

 2.  ผลที่เกิดขึ้นจากการระบบประกัน
คุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  การวิจัยเรื่องรูปแบบการน าระบบ
การประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการ
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา เป็นรูปแบบ วิธีการใหม่ที่น่าสนใจ ท้า
ทาย โดยเฉพาะการลงภาคสนามเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ บุคลากรในสถานศึกษาซึ่งได้เห็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แต่ข้อจ ากัดคือต้องให้เวลามากในการเก็บ
ข้อมูล แต่ผลที่ได้คุ้มค่าทังนี้เป็นข้อมูลจากการท างาน
ที่เกิดจากวิถีการท างานของสถานศึกษา โจทย์วิจัยที่
น่าสนใจคือการศึกษารูปแบบและน ารูปแบบไปใช้
อย่างไร โดยศึกษาจากข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก 
หน่วยในการวิเคราะห์แบบเจาะจงได้แก่ผู้บริหาร ครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ครูผู้สอน ควรให้ความส าคัญกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา และการลงภาคสนามควรเตรียม
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมให้พร้อมโดยเฉพาะเครื่อง
บันทึกเสียงผลที่ เกิดขึ้นจากการน าระบบประกัน
คุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากการศึกษา
ข้อมูลทั้งภาคสนามและเอกสารของโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ปรากฏ
ดังนี้ งานวิจัยทุกเรื่องได้ช้ีให้เห็นว่า การด าเนินงาน
ของผู้ บ ริ ห ารมี ความสัมพันธ์ ทา งบวกต่ อการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตัวแปร
เกี่ยวกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีทักษะการบริหารของ
บริหาร ด้านการศึกษาและการสอน และด้านความรู้
ความคิด  นอกจากนั้น พบว่า การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ณัฐดนัย ดวงใจ, 2554) แต่ในขณะเดียวกัน ส าหรับ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยา
คาร แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในวีปฏิบัติ การบริหาร
จัดการ พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูงแต่ขาดปัจจัย
สนับสนุนในการบริหารจัดการให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างมีคุณภาพได้ ต้องระดมสรรพก าลังจากชุมชน 

นักเรียนน้อยเงินรายหัวของนักเรียนในการจะน ามา
พัฒนาไม่พอเพียงสอดคล้องกับการศึกษาของ  ผลของ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ไกรสิทธิ์  ศิริรัมย์ (2553) ศึกษาผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการบริหารและจัดการศึกษาและด้านการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มีเพียงด้านการจัดการ
เรียนการสอน   ที่ไม่แตกต่างกัน อรนุช กุลสุวรรณ 
(2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาพบว่า ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และด้าน
ความสามารถการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาได้เป็น
อย่างดี ไม่แตกต่างกัน ส าหรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หลังจากได้รูปแบบแล้วผู้วิจัยน ารูปแบบที่
ได้ไปสร้างเครื่องมือพัฒนาได้ คู่มือการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษา    
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยสถานศึกษา
ขนาดใหญ่จุดเน้นคือการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมแบ
กระจายอ านาจแต่มีการตรวจสอบทบทวนผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
ในขณะที่สถานศึกษาขนาดเล็กผู้บริหารต้องเป็นเสา
หลักในการน าองค์กรพัฒนาแบบร่วมหัวจมท้าย
ด้วยกันท้ังนี้เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ยังเป็นคนรุ่นใหม่ 
ประสบการณ์น้อย ลักษณะการท างานจึงต้องพึ่งพา
ผู้น าสูงจึงปรากฏผลว่ามีคุณภาพเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
การศึกษาความต้องการของโรงเรียน 
 โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพและครูส่วนใหญ่ มีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
มากที่สุดส่วนด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจน้อยที่สุด
ครูหัวหน้างานประกันคุณภาพส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
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ด้านการเขียนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาน้อยที่สุดคือด้านการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และครูส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้ า ใจด้ านการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศของสถานศึกษาน้อยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรร
บุคลากรให้กับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลน
อัตราก าลังครูตรงตามวุฒิเพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ตรง
วุฒิมาสอนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนเมื่อครูขาดความ
เช่ียวชาญ ย่อมส่งผลให้นักเรียนขาดคุณภาพ ดังนั้น
หากต้องการคุณภาพที่ เท่าเทียมกัน ควรค านึงถึง
ปัจจัยที่เป็นตัวป้อนให้สถานศึกษาขับเคลื่อนได้อย่างมี
คุณภาพทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันจึงจะประสบ
ผลส าเร็จได ้
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานควรเร่งรัดพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาด
แคลนปัจจัยในทุกด้านให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาขาดเล็ก
ขาดแคลนครูและสอนไม่ตรงวุฒิ จึงส่งผลให้คุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนไม่ตรงประเด็น 

 3.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
เน้นการตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาเอง ทั้งนี้เพราะยังขาดความเข้าใจในวิธี
ปฏิบัติ และยังเป็นการสะท้อนวิธีการท างานของ
สถานศึกษาเองก่อนที่จะมีการตรวจสอบทบทวนโดย
หน่วยงานต้นสังกัด และควรพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
เข้มข้นให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการ
ประเมินแนวใหม่เน้นวิธีการเชิงคุณภาพ 
 4.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษา
มาตรฐานและท าความเข้าใจกับครใูนการน ามาตรฐาน
ไปใช้ในการพัฒนางานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา น าไปสู่การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศให้เป็นระบบ รวมไปถึงการจัดให้มีการ
ตรวจสอบทบทวนตามมาตรฐานและสรุปประเมินผล
เสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเน้นการสร้าง
ความยั่งยืนเพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสี่จาก สมศ. 
 5. ศึกษานิเทศก์ ควรสนับสนุนส่งเสริม
ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎกระทรวง
อย่างเคร่งครัดเพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสะท้อนภาพ
การท า งานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาชัดเจน เน้นการสร้ างความเข้ า ใจ
สถานศึกษาให้พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานใหม่ที่ต้อง
ปรับใช้ 
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สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
Conditions, Problems and Effectiveness of the Learning Experience 

Management for Promoting Early Childhood Development in Schools 
under the Office of Sakon Nakhon Primary Education Area 1 

ฤทัยรัตน์ ฝุายเทศ1 
ไชยา ภาวะบตุร2 

ประภสัร สุภาสอน3 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย 2) เปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและวุฒิ
การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัยและ 3) ศึกษาหาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิผลการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 176 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 44 คน 
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 132 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา t-test และ F-test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนระดับปฐมวัยที่มีต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน
มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  และปัญหาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและด้านการ
พัฒนาการด้านสติปัญญามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนระดับการศึกษา โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความคิดเห็นแตกต่างกันมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประสบการณ์การท างาน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาการด้านสติปัญญามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

                                           
1 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
2 รศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา จังหวัดสกลนคร 
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  3. แนวทางพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี 2 แนวทาง คือ การพัฒนาการด้านร่างกาย และ
การพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ค าส าคัญ: การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้, การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวยั 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to examine conditions, problems and 
effectiveness of the learning experience management directed toward promoting early childhood 
development; 2) to compare conditions, problems and effectiveness of the learning experience 
management for promoting early childhood development, as perceived by school administrators 
and early childhood teachers, classified by position, work experience and education level; and 3) 
establish the guidelines for developing the learning experience management for promoting early 
childhood development in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service 
Area 1. The samples, obtained through a simple random sampling, included 44 school 
administrators and 132 early childhood teachers, yielding with a total of 176 participants. The 
research instrument was a set of 5-level rating scale questionnaires. The statistics for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis, t-test and F-
test. 
 The findings were as follows: 
  1. The conditions concerning the learning experience management for promoting 
early childhood development in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational 
Service Area 1, as a whole were at a high level. The problems as a whole were at a moderate 
level, whilst the effectiveness of the learning experience management was at a high level in 
overall. 
  2. The conditions of the learning experience management for promoting early 
childhood development as perceived by school administrators and early childhood teachers with 
different position, educational level and work experience, showed no differences in overall and 
each aspect. The problems of the learning experience management were also not different in 
overall and each aspect. The effectiveness of the learning experience management, as perceived 
by participants, as a whole was found different at .01 level of statistical significance. When 
considering in each aspect, the physical, emotional and cognitive development were different at 
.01 level of statistical significance. In terms of educational level, the participants’ opinions were 
not different in overall. When considering in each aspect, the cognitive development were 
different at .01 level of statistical significance. In terms of work experience, the participants’ 
opinions were different in overall at .05 level of statistical significance. When considering in each 
aspect, the opinions toward the cognitive development were different at .05 level of statistical 
significance. 
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  3. The proposed guidelines for improving the management of learning experience for 
promoting early childhood development in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary 
Education Service Area 1 involved two aspects: the physical and cognitive development.  
 
Keywords: Learning Experience Management, Promoting Early Childhood Development 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ในมาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
และมาตรา 7 ระบุไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึงตนเอง 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝุรู้และเรียนด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นใน
สถานการณ์ข้างต้น จึงมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนในมิติ
ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึง
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะการอ่าน
เขียน และคิดค านวณที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557, หน้า 8) 
 การพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นช่วงสมองที่
มีการพัฒนาสูงสุด การให้ความส าคัญกับการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อปลูกฝังทั้งในด้านการพัฒนาสติปัญญา
และอารมณ์ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะหล่อหลอมให้เด็ก
เจริญ เติบ โตเป็นทรัพยากรที่ มี คุณภาพต่อ ไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 5) ส่วนการ
บริหารการจัดการศึกษายังพบปัญหาหลายประการ
จากรายงานความก้าวหน้า การจัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช 2551-2552 เช่น ขาดการนิเทศ
ติดตาม ขาดบทบาทของการเป็นผู้น าในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ไม่มีการก าหนดติดตามให้มีการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และน าผลจากการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ไม่มีบทบาท
ในการก าหนด ติดตามให้มีการน าหลักสูตรไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพเด็กไม่มีบทบาทในการก ากับ
ติดตาม ให้มีการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้  
เป็นต้น เด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการทางสมองอยู่ใน
ขั้นวิกฤติ (บุญชู อังสวัสดิ, 2553, หน้า 15) การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา (สมศ.) 
พบว่า มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 
34.14 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2553, หน้า 49) ผู้บริหารยังขาดการจัดการหลักสูตร
การศึกษาที่เหมาะสม ขาดการน ามาตรฐานคุณภาพ
ที่เหมาะสมไปใช้ ขาดกระบวนการผลิต และการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ขาดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
, 2553, หน้า 5) ในส่วนปัญหาเรื่องครู/ครูพี่เลี้ยง
สอนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่มักใช้ครูอัตราจ้างที่มี
คุณวุฒิต่ าไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้รับการอบรม
เรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมา 



 

Page 419 

รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษามักไม่ให้ความส าคัญกับ
การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (ยศกมล  
เรืองสง่า, 2551, หน้า 3) ได้กล่าวถึงปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรยีนในระดับปฐมวัยไว้หลาย
ด้าน เช่น การจัดท าหลักสูตรซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน เทคนิคในการสอนที่เป็นลักษณะแบบเดิม ๆ 
ไม่ค่อยหลากหลาย สอนไม่ตรงตามแผนการสอนที่ตั้ง
ไว้ สื่อวัสดุ-อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ครูขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ใน
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขาดการน าผล
การประเมินพัฒนาการมาใช้ในการปรับปรุง ขาดการ
ส่งเสริมแก้ไขปัญหาเดก็ปฐมวัย สถานท่ีและอาคารไม่
อ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนจ านวนครูไม่
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก ผู้บริหารขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษา ท าให้การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมี
ผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดการศึกษาจะเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน โดยเฉพาะการบริหารงานของผู้บริหาร
เป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร (ภารดี 
อนันต์นาว,ี 2553, หน้า 260) 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษา เพื่อหา
แนวทางพัฒนาการทั้ ง  4 ด้าน ได้แก่  ร่ างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้ งการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม การ
จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน
เพื่อให้เด็กมีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต (หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย, 2560, หน้า 7) 
 จากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่องสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาของปฐมวัยอย่างมี

คุณภาพและเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้กับ
เด็กได้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิด
คุณค่าต่อตนเองและสังคมตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 

ค าถามของการวิจัย 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวั ยมี ค วามคิ ด เห็ นต่ อสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 อยู่ในระดับใด 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยท่ีมีต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานและวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ ปัญหา
และประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ต่างกันหรือไม่ 
3. แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและประสิทธิผล
การจั ดประสบการณ์การ เรี ยนรู้ เพื่ อส่ ง เสริ ม
พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์ เพื่อส่ง เสริม
พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครู ผู้ สอนระดับปฐมวั ยจ าแนกตาม ต าแหน่ ง 
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ประสบการณ์การท างานและวุฒิการศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิผล
การจั ดประสบการณ์การ เรี ยนรู้ เพื่ อส่ ง เสริ ม
พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 

 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
                 ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 535 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 175 คน 
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 387 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้ งนี้  คือ  บุคลากรทางการศึกษา สั งกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร 
เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
176 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 44 
คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 132 คน 
ส าหรับผู้บริหารและการสุ่มอย่างง่าย ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นรายการ 
(Checklist) ประกอบด้วย ต าแหน่ง ประสบการณ์
การท างานและวุฒิการศึกษา  

 ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่ง เสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา

ประถมศึกษาสกลนคร  เ ขต  1  ลั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีสุ่ด  

แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวยัของเด็กปฐมวัย 

  1. การพัฒนาการด้านร่างกาย  2. การพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
  3. การพัฒนาการด้านสังคม    4. การพัฒนาการด้านสติปัญญา 

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่ง 
  - ผู้บริหารโรงเรียน  - ครูผู้สอน 
2. ประสบการณท์ างาน 
  - น้อยกวา่ 10 ปี  - 10-20 ปี  
  - มากกวา่ 20 ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
  - ปริญญาตรี  - สูงกว่าปริญญาตรี 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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 ตอนที่  3  แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่ง เสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรงเรี ยน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เ ขต  1  ลั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4 แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
แบบสอบถามมีลักษณะปลายเปิด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือ
จากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเพื่อขอความร่วมมือมายังผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
 2. ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 176 ฉบับ 
 3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จ านวน 176 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น า
แบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจความถูกต้องเพื่อน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 4. น าแบบสอบถามหาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติพื้นฐาน  

  1.1 ร้อยละ (Percentage)  
  1.2 ค่าเฉลี่ย (X )  
  1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถามรายข้อกับคะแนนรวม (Item–total 
Correlation) ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) 
  2.2 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) ด้วยวิธี ค านวณหาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s: ∞ – Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่ง เสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า  
  1.1 การพัฒนาการด้านสังคม (X  = 
3.75) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ พฤติกรรมของเด็ก
หรือค าพูดเพื่อให้ เพื่อนประสบความส าเร็จใน
กิจกรรมที่ก าลังกระท าอยู่  
(X  = 3.90) การแสดงความคิดเห็น การยอมรับ
ข้อตกลงของกลุ่มและการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ 
(X  = 3.80) และการที่เด็กปฐมวัยแสดงออกถึงการ
แนะน าวิธีการ สนับสนุนหรือตอบสนองความ
ต้องการของเพื่อน (X  = 3.78) 
  1.2 การพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ      
(X  = 3.65) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ชมเชยเมื่อเด็ก
แสดงออกในสิ่งที่ดี (X  = 3.73) จัดบริเวณการเรียนรู้ใน
บ้านให้เด็ก เช่น มุมของเล่น มุม รูปภาพ มุมหนังสือ 
กระจก (X  = 3.73) และร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส อารมณ์ดี
เมื่อได้รับค าชมเชยหรือรางวัล (X  = 3.72) 
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  1.3 การพัฒนาการด้านสติปัญญา (X  
= 3.60) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ส่งเสริมให้
เด็กรู้จักสังเกตลักษณะต่างๆ เช่น สี รูปร่าง ขนาด 
รูปทรง (X  = 3.75) ร้องเพลงกล่อมเด็กหรือร้อง
เพลงง่ายๆ ให้เด็กฟังขณะท ากิจกรรมต่างๆ (X  = 
3.70) และเล่านิทานให้เด็กฟัง (X  = 3.65) 
   1.4 การพัฒนาการด้านร่างกาย    
(X  = 3.55) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ พาเด็กไป
ออกก าลังกายหรือเล่นกลางแจ้ง (X  = 3.67) มี
กิจกรรมเล่นกับเด็ก สังเกตท่าที การตอบสนอง (X  
= 3.65) และจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บ้านให้ปลอดภัย (X  = 3.58) 
  2. ปัญหาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.43) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า  
   2.1 การพัฒนาการด้านร่างกาย 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.30) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ มี
กิจกรรมเล่นกับเด็ก สังเกตท่าที การตอบสนอง (X  
= 3.51) ฝึกนิสัยความสะอาด เช่น ล้างมือ ท าความ
สะอาด (X  = 3.50) และท่านให้เด็กรับประทานลูก
อม น้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมถุงขบเคี้ยวกรุบกรอบ (
X  = 3.45) 
   2.2 การพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.50) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ 
ท่านจัดบริเวณการเรียนรู้ในบ้านให้เด็ก เช่น มุมของ
เล่น มุม รูปภาพ มุมหนังสือ กระจก (X  = 3.58) 
แสดงความรักโดยการยิ้ม สบตา อุ้ม โอบกอด (X  = 
3.52) และเมื่อเด็กร้องไห้ท่านจะดุหรือตีเพื่อให้เด็ก
หยุดร้อง (X  = 3.50) 
   2.3 การพัฒนาการด้านสังคม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.55) เมื่อพิจารณา

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (X  = 3.60) การที่เด็กปฐมวัย
แสดงออกถึงการแนะน าวิธีการ สนับสนุนหรือ
ตอบสนองความต้องการของเพื่อน (X  = 3.59) และ
พฤติกรรมการของเด็กในการเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่
เมื่อใช้เสร็จ (X  = 3.58) 
   2.4 การพัฒนาการด้านสติปัญญา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.40) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ช้ี
และบอกส่วนต่าง ๆของร่างกาย และให้เด็กช้ีตาม (
X  = 3.50) หาหนังสือสมุดรูปภาพเปิดและชี้เรียกช่ือ
รูปภาพให้เด็กดู (X  = 3.45) และส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
สังเกตลักษณะต่างๆ เช่น สี รูปร่าง ขนาด รูปทรง (
X  = 3.43) 
  3. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า   
   3.1 การพัฒนาการด้านร่างกาย 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.40) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ 
ท่านจัดหาของเล่นที่มีสี ขนาด และรูปทรงแตกต่าง
กันให้เด็กเล่น (X  = 3.70) ท่านฝึกนิสัยความสะอาด 
เช่น ล้างมือ ท าความสะอาด (X  = 3.60) ท่านจัด
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบ้านให้ปลอดภัย (
X  = 3.55) 
   3.2 การพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.55) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ 
แสดงความรักโดยการยิ้ม สบตา อุ้ม โอบกอด (X  = 
3.65) ชมเชยเมื่อเด็กแสดงออกในสิ่งที่ดี (X  = 3.58) 
ตอบสนองต่อการร้องไห้ของเด็กทันที (X  = 3.58) 
   3.3 การพัฒนาการด้านสังคม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.60) เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือด้านความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (X  = 3.95) พฤติกรรมของเด็กหรือ
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ค าพูดเพื่อให้เพื่อนประสบความส าเร็จในกิจกรรมที่
ก าลังกระท าอยู่ (X  = 3.85) พฤติกรรมการของเด็ก
ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่เมื่อใช้เสร็จ (X = 3.81) 
   3.4 การพัฒนาการด้านสติปัญญา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.45) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ หา
หนังสือสมุดรูปภาพเปิดและชี้เรียกช่ือรูปภาพใหเ้ดก็ดู 
(X  = 3.80) สอนให้เด็กพูดและคุยโต้ตอบกับเด็ก
บ่อย ๆ ในแต่ละวัน (X  = 3.51) ช้ีและบอกส่วน
ต่างๆ ของร่างกายและให้เด็กช้ีตาม (X  = 3.50)  
  4. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา
และประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบว่า  
   4.1 สภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านร่างกายด้านการ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน
การพัฒนาการด้านสังคม มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน  
   4.2 ปัญหาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
การพัฒนาการด้านสังคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน 

   4.3 ประสิทธิผลการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านร่างกาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญาและ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ไม่
แตกต่างกัน 
   4.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนก
ตาม ประสบการณ์การท างาน โดยรวมมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่าง และส่วน ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การพัฒนาการด้านสติปัญญาแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่มีประสบการณ์การ
ท างานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า 10-20 
ปี และประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี  
  5. แนวทางพัฒนาการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 
   5.1 การพัฒนาการด้านร่างกาย 
ได้แก่ 1) ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายหลาย
และเหมาะสมกับร่างกายของเด็ก 2) ควรมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ 3) ควรมีการรวบรวม
พัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล 4) เด็กปฐมวัยมีความรู้ในเรื่องตนเอง 
บุคคลที่เกี่ยวข้องธรรมชาติ สิ่งต่างๆ รอบตัว มีทักษะ 
และ 5) จัดอาหารให้มีคุณค่า ได้อาหารครบ 5 หมู่  
   5.2 การพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมประจาวัน ที่ส่งเสริมการใช้
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ความคิดทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  2) มีการ
พัฒนาการคิดและภาษาอย่างเหมาะสม 3) มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอย่างต่อเนื่อง 4) การ
จัดกิจกรรมประจาวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แก่เด็ก
อย่างเหมาะสม 5) จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการทาง
สมองตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 6) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้
ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า 7) จัด
ประสบการณ์ให้เด็กมปีฏิสมัพันธ์กับสื่อและแหลง่การ
เรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 8) จัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ
เหมาะกับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ 9) 
สถานศึกษาร่วมกันจัดท าการประเมินพัฒนาการ 
และ 10) ภายในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวกและ
มีแสงสว่างเพียงพอ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อส่ง เสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X  = 3.63) ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 1) การ
พัฒนาการด้านสังคม (X  = 3.75) 2) การพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ (X  = 3.65) 3) การพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา (X  = 3.60) ระดับมาก และ 4) การ
พัฒนาการด้านร่างกาย (X  = 3.55) ไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษา
หลักการของหลักสูตรให้เข้าใจเพราะในการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ 
จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู ควบคู่กับการให้
การศึกษา โดยต้องค านึงถึง ความสนใจและความ
ต้ องการของ เด็ กทุกคน ทั้ ง เด็ กปกติ  เ ด็ กที่ มี
ความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการ

สื่อสารและการเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กพัฒนาทุก
ด้าน ท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และลักษณะนิสัยอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่
หลากหลายบูรณาการผ่านการเลน่และกิจกรรมที่เปน็
ประสบการณ์ตรง ผ่านประสบการณ์สัมผัสทั้งห้า 
เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู 
หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละ
คนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ
พัฒนาการสู งสุดตามศักยภาพและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขเป็นคนดีและคนเก่ง
ของสังคม สอดคล้องกับธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือทาง
ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจาก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ฉวีวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร (2553, หน้า 133) ได้
ศึกษาเรื่องสภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในโรงเรี ยน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า 1) สภาพการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดนครพนม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. ปัญหาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 1) การพัฒนาการด้านร่างกาย โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X  = 3.30) 2) การพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 
3.50) 3) การพัฒนาการด้านสังคม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 3.55) และ 4) การพัฒนาการด้าน
สติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 
3.40) สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
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เนื่องจากจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษายัง
พบปัญหาทั้งด้านร่างกาย เช่น กิจกรรมเล่นกับเด็ก 
สังเกตท่าทีการตอบสนอง การฝึกนิสัยรักความ
สะอาด ด้านอารมณ์ จิตใจ เช่น การจัดบริเวณการ
เรียนรู้ ด้านสังคม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
การแสดงออกและด้านสติปัญญา เช่น การบอกส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายและการสังเกต ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ฉวีวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร (2553 , 
หน้า 133) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจั งหวัด
นครพนม พบว่า ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษา
ปฐมวัยใน โรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับน้อยและไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิจิตรา ตั้งตระการพงษ์
และคณะ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหา
และความต้องการการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 พบว่า 1) ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมอยู่ ในระดับน้อยและยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพัตรา เรืองขจิต 
(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามทรรศนะของครูในโรงเรียน
ปฐมวัยจั งหวัดตราด พบว่า  1) ปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
น้อยและสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิจิตราตั้ง
ตระการพงษ์ และคณะ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ปัญหาในการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย 
  3. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก

ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 1) การพัฒนาการด้านร่างกาย โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) การพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.55) 3) การ
พัฒนาการด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 
4) การพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.45) สอดคล้องกับสมมุติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาจะต้องมี
หลักการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 
ตามความเป็นอยู่จริงของเด็ก โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชน
เป็นผู้ เ ช่ือมองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็กทั้งยังเปิด
โอกาสให้เด็กได้พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยผ่าน
การเล่นซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กและ
ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก โดยมีผู้ใหญ่
เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ข อ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร จั ด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ที่สามารถด ารงใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ซึ่ง
ต้องได้รับการประสานความร่วมมือจากครอบครัว 
ชุมชนและสถานศึกษา ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาการ
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วย โดยก าหนด
หลักการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่
ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ยึดหลักการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของ
เด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย 
พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข และประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้โอกาสในการ
พัฒนาเด็กทุกด้ านตามล าดับขั้นตอนของการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ  
  4. ผลการเปรียบเทียบผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีต าแหน่ง 
ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน มีความ
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คิดเห็นต่อสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า  
   4.1 สภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1จ าแนกตามต าแหน่ง 
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านร่างกาย
ด้านการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนด้านการพัฒนาการด้านสังคม นอกนั้นไม่
แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากนโยบายและแผนการศึกษา
ส าหรับ เด็กปฐมวัย  พุทธศักราช 2542 -2561 
นโยบายจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 
0 – 5 ปี เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคม
มีส่วนร่วมในการจัดบริการให้สอดคล้องกับสภาพของ
ท้องถิ่นและผู้รับบริการ ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ใช้หลักการ บ้านเป็นฐานในการ
เลี้ยงดู (home based approach) ซึ่งบุคคลส าคัญ
คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว และ
เด็กอายุ 3 – 6 ปี ใช้สถานพัฒนาเด็กหรือรูปแบบที่
เป็นทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยให้
ผู้ดูแลเด็กมีลักษณะเป็นมืออาชีพร่วมกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครอบครัว สร้างความพร้อมให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษา
และพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสังคมร่วม
รับผิดชอบการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การวางแผน ปฏิบัติการ เฝูาระวัง ตรวจสอบ 
และประเมินผล ดังนั้นสถานศึกษาต้องมีความร่วมมือ
ระหว่างทุกส่วนของสังคมในการพัฒนา และการ
ให้บริการส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ มีความ
หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ต้องมีการประสานงานกันที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานหลักที่ดูแลเด็กปฐมวัย ทั้งหน่วย

นโยบาย หน่วยปฏิบัติ  และหน่วยงานวิชาการ 
ก าหนดมาตรฐานของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้อง
มีการประเมินผล ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การเป็นรายละเอียด พร้อมทั้งและต้องมีบุคลากร 
เงิน และอุปกรณ์เครื่องใช้เพียงพอในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีทรัพยากรเพียงพอในการติดตาม
ประเมินผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉวีวรรณ 
ลิมวัฒนาสมุทร (2553, หน้า 133) ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพและปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในโรงเรี ยน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า สภาพการ 
ด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
จ าแนกตาม สถานภาพต าแหน่ง ไม่แตกต่างกัน 
   4.2 ปัญหาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
การพัฒนาการด้านสังคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการพัฒนาการด้าน
สังคม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิจิตรา ตั้งตระการพงษ์ และคณะ 
(2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและความ
ต้องการการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า 
ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนความต้องการการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน
ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น โ ร ง เ รี ย น ที่ มี
ประสบการณ์ท างานต่างกัน โดยรวมพบว่า มีความ
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ต้องการไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ กชนันท์ ศรีสุข (2554, หน้า 65) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ประสบการท างานต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
   4.3 ประสิทธิผลการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนาการด้านร่างกาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญาและ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่าการศึกษาที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุพัตรา เรืองขจิต (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามทรรศนะของครู
ในโรงเรียนปฐมวัยจังหวัดตราด พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบตามทรรศนะของครูจ าแนกตามวิชาเอก
ที่ส าเร็จการศึกษาประสบการณ์สอนและที่ตั้งของ
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ญาณิศา บุญพิมพ์ 
(2552, หน้า 55 อ้างถึงใน วรดี เลิศไกร (2533, หน้า 
60-65) ได้ศึกษาเรื่องเปรียบเทียบผลการจัด
ประสบการณ์ที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่า 
การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์มี
พัฒนาการทุกด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคมและสติปัญญาสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้รับการ
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ ร ะดับ  .01 เมื่ อพิ จารณา
พัฒนาการแต่ละด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมตามแผนประสบการณ์มีการพัฒนาการ
ด้านร่างกายสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
   4.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัย โรง เรี ยน จ าแนกตาม 
ประสบการณ์การท างาน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่าง และส่วนประสิทธิผลการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การพัฒนาการด้านสติปัญญา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี มีความ
คิดเห็นมากกว่า 10-20 ปี และประสบการณ์การ
ท างานน้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนและมีการบริหารสถานศึกษาตั้ งแต่
กระบวนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการ
อาศัยผู้น าหรือผู้บริหารโรงเรียนในการใช้ทักษะความ
เป็นผู้น าในต่างๆ และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่
บุคคลในองค์กรร่วมกันวางไว้ ดังนั้นประสบการณ์
การท างานจึงเป็นสิ่ งที่มีความส าคัญต่อการจัด
การศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพัตรา เรือง
ขจิต (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามทรรศนะของครูในโรงเรียน
ปฐมวัยจังหวัดตราด พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 ด้าน 
ได้แก่ การบูรณาการการเรียนรู้ ด้านการประเมิน
พัฒนาการ  และการ เรี ยนรู้ ของเด็ กและด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับครอบครัวและ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและด้าน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก 
  5. แนวทางพัฒนาการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ผู้เช่ียวชาญเห็น
ด้วยทุกข้อ คือ การพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ 1) 
ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายหลายและ
เหมาะสมกับร่างกายของเด็ก 2) ควรมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ 3) ควรมีการรวบรวม
พัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล 4) เด็กปฐมวัยมีความรู้ในเรื่องตนเอง 
บุคคลที่เกี่ยวข้องธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มี
ทักษะ และ 5) จัดอาหารให้มีคุณค่า ได้สารอาหาร
ครบ 5 หมู่ และการพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ 
1) การจัดกิจกรรมประจ าวัน ที่ส่งเสริมการใช้
ความคิดทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 2) มีการ
พัฒนาการคิดและภาษาอย่างเหมาะสม 3) มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอย่างต่อเนื่อง 4) การ
จัดกิจกรรมประจาวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แก่เด็ก
อย่างเหมาะสม 5) จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการทาง
สมองตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 6) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้
ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า 7) จัด
ประสบการณ์ให้เด็กมปีฏิสมัพันธ์กับสื่อและแหลง่การ
เรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 8) จัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ
เหมาะกับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ 9) 
สถานศึกษาร่วมกันจัดท าการประเมินพัฒนาการ 
และ 10) ภายในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวกและ
มีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากการระดมความ
คิดเห็นโดยการแจกแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางพัฒนาการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของฉวีวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร (2553 , 

หน้า 133) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจั งหวัด
นครพนม พบว่า ด้านที่ต้องหาแนวทางส่งเสริม ได้แก่ 
ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ ด้าน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เด็กและ
ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอ 
แนวทางการส่งเสริมไว้แล้วและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอรุณี หรดาล (2560, หน้า 100) ได้
ศึกษาเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย : 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการด้าน
ร่างกายเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ร่างกาย การเจริญเติบโต และความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและการท างานประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในการเคลื่อนไหวที่
เด็กวัยนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจตนเองและโลก
รอบตัว การส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกายให้แก่เด็ก
ปฐมวั ยนอกจากจะ ช่วยให้ เด็ ก เจริญ เติบโตมี
โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายสมวัยแล้วยังช่วย
เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงท างานได้
อย่างประสานสัมพันธ์กัน การเช่ือมโยงของเซลล์
ประสาทกระตุ้น การท างานของสมองน้อย และยัง
ช่วย เตรี ยมความพร้ อมและยั งสอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของมัทนา ฉวนพยัคฆ์ (2558, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
พบว่า แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ได้แก่ 1) การจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการวัยและพัฒนาการของเด็กมุ่งพัฒนาเด็กทั้ง
ปกติ 2) โรงเรียนควรจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนเด็ก 3) จัดกิจกรรม
ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 4) กิจกรรมที่
หลากหลายให้เด็กได้ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ 5) 
การประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่ อเนื่องและ
สม่ า เสมอ และ 6)  ผู้ สอนกับผู้ปกครองมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจัยพบว่าควรมีการน าผลการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัยของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เช่น การ
พัฒนาการด้านสติปัญญาและการพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ท่ีผู้วิจัยได้ให้แนวทางพัฒนาไว้ 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 

2.2  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 
  2.3 ควรมีการศึกษากลยุทธ์การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัยของเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 
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สภาพและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

Principals’ Performance of Internal Supervision of Instructions in 
Schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 

อัจฉริยา ฤทธิรณ1 

โกวิท วัชรินทรางกูร2 
ศรีเพ็ญ พลเดช3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานและขนาดโรงเรียนและเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการนิเทศภายของ
ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจ านวน 331 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ แบ่งช้ันภูมิ (Stratified sampling) 
ตามระดับชั้นที่สอน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระยะที่ 2 แนวทางการ
พัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์  ซึ่งมี จ านวน 7 คน ใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านเทคนิควิธีการ
นิเทศ 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
  3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า 
   3.1 ด้านการกระบวนการนิเทศ ควรมีการส ารวจความต้องการโดยสังเกตซักถามและเปลี่ยนอย่าง
เป็นมิตร 
   3.2 ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ ควรร่วมมือจัดท าแผนการนิเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการสอนสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น การลดบทบาทของ
ครู การจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ด้วยความสุข  

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
2 ดร., อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
3 ดร., อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
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    3.3 ด้านกิจกรรมการนิเทศ ควรมีการนิเทศอย่างเป็นระบบมีการแจ้งแผนนิเทศไว้ล่วงหน้า 
เพื่อให้มีการนิเทศท่ีมีการปฏิบัติได้จริง  
    3.4 ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรมีการน าข้อมูลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกัน โดยมีการด าเนินการตามแผนและคู่มือการนิเทศ 
 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาคร ู, การนิเทศภายใน  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to examine 1) the teachers’ opinions on the 
principals’ performance of internal supervision of instructions in schools under Buriram Primary 
Educational Service Area Office 4,  2) the differences of teachers’ opinion on the principals’ 
performance of internal supervision of instructions in schools under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 4 based on their working experiences and school sizes, and 3) the principals’ 
development guidelines for internal supervision of instructions in schools under Buriram Primary 
Educational Service Area Office 4. Two phases were implemented in this study. In phase 1, to 
find out the teachers’ opinions on the principals’ performance of internal supervision of 
instructions in schools, the sample consisted of 254 teachers, selected by stratified sampling 
according to the level taught. The tools used were questionnaires, and the data was analyzed 

using percentage, mean ( X ), and standard deviation (S.D.). The hypothesis was tested by using 
T-test and the analysis of variance in term of one-way ANOVA. Phase 2, to investigate the 
principals’ development guidelines for internal supervision of instructions in schools, nine experts 
from school administrators, academic teachers and educational supervisors was chosen using a 
purposive sampling for interviews. Tools used were interview forms, and data was analyzed using 
content analysis. 
 The findings revealed as follows:  
   1. The teachers’ opinions on the principals’ performance of internal supervision of 
instructions in schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 were totally at a 
high level. While the aspect of measurement and evaluation of learning has the highest mean, 
the aspect with the least mean is the use and development of innovative media technology for 
learning management. 
   2. Based on working experiences and school sizes of teachers, there were no 
differences in teachers’ opinion on the principals’ performance of internal supervision of 
instructions in schools. 
   3. Suggestions for the principals’ development guidelines for internal supervision 
of instructions in schools were: 
    3.1 For a supervision process, a survey for what are needed should be done 
using techniques, such as making observations, asking questions, and exchanging opinions with a 
positive and friendly atmosphere.  
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    3.2 On the aspect of supervision techniques, a supervision plan should be 
implemented according to the objectives of learning and teaching procedures. For a lesson plan 
design, it should be correlated to the needs of learners and local communities. Reducing the 
roles of teachers and using the activities that focus on learners should be implemented so that 
learners could learn by doing and with happiness. 
    3.3 On the aspect of supervision activities, they should be systematically 
organized so that they could be put into practice successfully. 
    3.4 For the evaluation of supervision, the information getting from the 
supervision should be used for the learning and teaching development according to the 
supervision plan and supervision manual. 
 
Keywords: Teacher Development, Internal Supervision of Instructions 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ถ้าหากคนมีคุณภาพแล้ว
ย่อมส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้า การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมเป็น
พลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
(กระทรวงศึกษา, 2542, หน้า 8)  
 การนิเทศภายในโรงเรียนมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ
พัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยก าหนดไว้ในมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้
ใ ช้ เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ท าให้เกิดผลในทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
(กรองทอง จิรเดชากุล, 2550, หน้า 2) หลักการ
นิเทศภายในโรงเรียนว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องถือว่า
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานในความรับผิดชอบ
โดยตรง และจะส าเร็จลงได้ก็จ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
การนิ เทศภายในโรงเรียนจะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จได้ (สงัด อุทรานันท,์ 2530, หน้า 120-121) 
 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการบริหารและการนิเทศ เพื่อน าไปสู่

จุดมุ่งหมายการศึกษา การบริหารเป็นการท าหน้าที่ที่
ก ากับการปฏิบัติงาน เช่น การวางแผน การควบคุม 
การปฏิบัติรวมทั้งการอ านวยความสะดวก การจัด
กิจกรรมติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการ ส่วนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการ
แสดงถึงการปรับปรุงทางด้านการเรียนการสอน และ
เงื่อนไขทีม่ีผลต่อการเรียนการสอน การนิเทศภายใน
โรงเรียนจึงเป็นบทบาทที่ส าคัญในการบริหาร แต่
ปั จจุ บันผู้ บริ ห าร โ รง เ รี ยน  มั กจะไม่ ค านึ งถึ ง
ความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยเน้น
งานด้านบริหารเพียงด้านเดียวจึงท าให้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทางการสอนไม่บรรลุเป้าหมายอย่าง
ที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนครูผู้ ซึ่ ง เป็นผู้ปฏิบัติ งานนับว่ามี
ความส าคัญยิ่ง เพราะครูเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
ตนเองทั้งวิธีการและเทคนิคต่างๆ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าอยู่ เสมอ (ชุมศักดิ์  
อินทรรักษ,์ 2547, หน้า 203) 
 จากข้ อมู ล ก ารประ เ มิ นคุณภาพ
ภายนอก และจากรายงานผลการประเมินด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า “ผู้บริหารโรงเรียนหลาย
แห่งละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสิ้นเชิง 
สถานศึกษาบางแห่งไม่มีข้อมูลการนิเทศภายในเลย
และบางแห่งไม่ได้ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน” 
จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของการนิเทศ
ภายโรงเรียน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็คือ สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของ สมศ. ดังนั้นปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียนดังกล่าวมาแล้วนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาเพื่อยกระดับประสิทธิผลงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ (กรองทอง              
จิรเดชากุล, 2550, หน้า 2) 
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 การนิเทศในปัจจุบันจึงให้ความส าคัญ
กับการสร้างบรรยากาศการนิเทศที่เป็นมิตร ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่อยู่ในบริบท การเรียนรู้
เดียวกัน โดยมุ่งเน้นการนิเทศที่เกิดจากความสมัคร
ใจของครูผู้สอน ในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนเองให้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น ได้
กล่าวถึงทิศทางการนิเทศการสอนในปัจจุบัน ที่
มุ่งเน้นการนิเทศภายในโรงเรียน โดยบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมกันปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการ
สอนของตนเอง โดยผู้นิเทศจากภายนอกจะเป็นเพียง
ผู้ประสานงานมีกระบวนการนิเทศที่ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีขึ้นตอนที่ชัดเจน ส่งเสริมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ที่ครูร่วมกันนิเทศกันเองโดยใช้
เทคนิค การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer 
Coaching) แบบเพื่ อนร่ วมพัฒนาวิชาชีพ 
(Collaborative professional development) 
หรือการนิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision) 
โดยการนิเทศในปัจจุบัน เน้นการด าเนินการเป็น
ระบบประชาธิปไตย มิการวิเคราะห์ ผลงานที่เน้น
เป้าหมาย มีการเตรียมการวางแผน ด าเนินตามแผน 
มิการประเมินผล อย่างต่อเนื่อง เน้นการท างานเป็น
ทีม ผู้บริหารร่วมกันแก้ปัญหาและสนับสนุนอย่าง 
กัลยาณมิตร และถือว่าการนิเทศเป็นภารกิจส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย, 
2554, หน้า 5) 
 ดังนั้นผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจศึกษา
สภาพและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เพื่อประโยชน์ส าหรับ
การบริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงการบริหาร
ด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเป็น
การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูเกิด
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เพื่อ
น าเสนอผลการวิจัยดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รับทราบถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
กระบวนการการนิเทศการศึกษาอันส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของครู 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและ
ขนาดโรงเรียน 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครูที่มีประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนว
ทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 แตกต่างกัน 
 2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนว
ทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 แตกต่างกัน 

ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ได้ข้อมูลสภาพการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 2. ได้แนวทางในการพัฒนาการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 3. ได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์           
เขต 4 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
การนิ เทศภายในของผู้บริหารโรงเรี ยนสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4   
 ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 
2562  จ านวน 194 โรง และครูจ านวน 2,359 คน 
โดยจ าแนกเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาด
เล็กจ านวน 39 โรง ขนาดกลางจ านวน 143 โรง และ
ขนาดใหญ่จ านวน 12 โรง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรี ยน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง  ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ า น วน  331 คน  แล้ วท า ก า รสุ่ ม แบบ ช้ันภู มิ 
(Stratified Random Sampling) 
 ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยใช้วิธีการ
สั ม ภ า ษ ณ์ ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
กลุ่มเป้าหมายได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการก าหนดโควตามา
จ านวน 7 คน  ซึ่ งมี เกณฑ์ ในการเลื อกดั งนี้ มี
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารงาน 10 ปีขึ้นไป และเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและหัวหน้าครูวิชาการจากโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล  
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย      

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพท่ัวไป 
1. ประสบการณ์การท างาน 
 1.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
 1.2 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
2. ขนาดของโรงเรียน 

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
  2.3 โรงเรียนขนาดใหญ ่
 ตัวแปรตาม คือสภาพและแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 ประกอบไปด้วย 
 1.  ด้านกระบวนการนิเทศ 
 2.  ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ 
 3.  ด้านกิจกรรมการนิเทศ 
 4.   ด้านการประเมินผลการนิเทศ 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   
 ผู้ วิจั ยได้สร้ าง เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยได้รับคา
ปรึกษาจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญให้
คาแนะนาในการพัฒนาเครื่องมือมีค่า IOC (Index 
of Item Objective Congruence) ผลปรากฏว่าข้อ
คาถามอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 และนาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับครูจานวน 30 คนในโรง
รียนตุลยาธร แบบสอบถาม จานวน 45 ข้อ ผ่าน
เกณฑ์ทุกข้อ และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficien) ผลปรากฏว่ามีค่า
ความเชื่อมั่น 0.92 
 ระยะที่ 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครู
ด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 4 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ นก า ร เ ก็ บ ร วบร วมข้ อมู ล 
โดยส่งแบบสอบถามและหนังสือถึงผู้อานวยการ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วขอรับแบบสอบถาม
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ด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่ก าหนด  กรณีมี
แบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะติดตามด้วย
ตนเอง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาได้ 331 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
การพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 1.  วิ เคราะห์ ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม แล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
สภาพการพัฒนาครูด้ านการนิ เทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดอันดับเสนอข้อมูล
เป็นตารางประกอบความเรียง  
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มี
ต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4 โดยวิ เคราะห์กา ร
ทดสอบด้ วยค่ า  t (t-test แบบ  Independent 
Samples Test) และความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance)  
 ระยะที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้าน
ด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์             
เขต 4   
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบอุปมาน (Inductive Method)  
 2. น าข้อมูลมาเรียบเรียงในรูปของ
ข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping)  
 3. ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นของ
ข้อมูล โดยการอธิบายความ (Explanation) และ
ตีความหมายข้อมูลที่ได้ (Interpretation)  
 4. น าเสนอเชิงพรรณนาความ 

ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ

การพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

1.  การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการ
พัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า สภาพการพัฒนาครูด้านการ
นิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านการประเมินผลการการนิเทศ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

2.   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
มีต่อสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
และขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ระยะที่ 2 การหาแนวทางการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

1.  ด้านกระบวนการนิเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
1.1   ควรมีการส ารวจความต้องการของ

ครูในการนิเทศ  โดยผู้บริหารต้องสังเกต พูดคุย
ซักถาม ปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน ซึ่งจะสะท้องผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

1.2   ควรมีการพูดคุยซักถามและเปลี่ยน
ความคิดแบบเป็นมิตรจะสามารถทราบถึงปัญหา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ 

2.  ด้านเทคนิควิธีการนเิทศ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1   ควรมีการจัดท าแผนการนิ เทศ

ร่ ว มกั นร ะหว่ า งค รู กั บผู้ บ ริ ห า ร  ให้ ต ร งต าม
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
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2.2   ควรมี การน าผลการนิ เ ทศมา
ประเมินเพื่อเกิดประโยชน์ต่อครูในการจัดการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป 

3.  ด้านกิจกรรมการนเิทศ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1   ควรมีปฏิทินการนิเทศเพื่อให้ครูได้

มีการเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศ 
3.2   ควรมีการนิเทศภายในโดยการ

สังเกต พูดคุยเป็นส่วนตัวในเชิงลึกเพื่อได้ทราบถึง
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู 

4.  ด้านการประเมินผลการนิเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
4.1   ควรมี ก ารน าข้ อมู ลการนิ เทศ

ภายในมาประชุมวางแผนร่วมกันกับครู สะท้อนผล
การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน ว่ามีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนระดับใด 

4.2   ควรมีสรุปผลการนิเทศ และน าผล 
การประเมินแจ้งให้ผู้ได้รับการนิเทศรับทราบเพื่อให้มี  
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนมากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการ

พัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์          
เขต 4 อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.  การศึกษาสภาพการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้าน
เทคนิควิธีการนิเทศอาจเป็นเพราะว่า ครูขาดการ
แลกเปลี่ยนปัญหาและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการ
สอน ระดมสมอง โดยขาดการมีส่วนร่วม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิรุทธ์ นันทมาศวังนรา (2560: 56 - 
66) ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการนิเทศภายในด้าน
การวางแผนการนิเทศภายใน มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนศึกษาวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาจากข้อมูลตามสภาพจริงร่วมกันก าหนด

เป้าหมายวัตถุประสงค์กระบวนการนิเทศมีการ
ก าหนดแผนงานวิธีการเครื่องมือที่ใช้ อย่างชัดเจน
และมีความเป็นไปได้และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียนโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารไม่ให้
ความส าคัญกับการนิเทศภายในมากเท่าที่ควรเกิด
จากภาระงานที่มากท ารู้สึกว่าการนิเทศภายในเป็น
การเพิ่มภาระงาน และไม่มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการนิเทศ ท าให้การเยี่ยมช้ันเรียนแต่ละครั้งครู
ไม่มีความพร้อมและคิดว่าผู้บริหารมาจับผิดการ
ท างานของตน สอดคล้องกับงานวิจัยวานเซร์  
(Wanzare, 2005: 3651 - A) ได้ศึกษาการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนประเทศเคนยา ผลการศึกษาพบว่า 
การปฏิบัติการนิเทศมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้ค าถามที่
ไม่กระจ่าง ความแน่นอน ขาดความจริงใจและไม่ให้
เกียรติแก่ผู้ขอรับการปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้
ค าปรึกษากับทักษะการนิเทศ ซึ่ งไม่ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับบทบาทของผู้นิเทศและไม่ค่อยได้รับการใส่
ใจเท่าท่ีควรจากครูผู้สอน 

3.   แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า 

3.1  ด้านการกระบวนการนิเทศ ควรมี
การส ารวจความต้องการโดยสังเกตซักถามและ
เปลี่ยนอย่างเป็นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับนิศาชล วุฒิ
สาร.(2556: 123 -132) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
นิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคารอ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการประชุมกลุ่มย่อย
ช่วยให้ผู้ ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
วางแผน ก าหนดทางเลือกและออกแบบระบบการ
นิเทศภายใน การเสริมแรงช่วยให้ผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องานของตนเอง 
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การ
นิเทศภายในเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร 
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3.2  ด้ าน เทคนิควิ ธี ก า รนิ เ ทศควร
ร่วมมือจัดท าแผนการนิเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับวิไล 
แสงพระเวส (2551: 77 - 78) ได้ศึกษาค้นคว้าการ
พัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนเบญจ
ราษฎร์ศึกษา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
การพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในโดยใช้กลยุทธ์ 
5 ข้ัน คือ การสังเกตการสอน การเยี่ยมช้ันเรียนการ
สาธิตการสอน การมอบเอกสารให้ศึกษา และการ
ประชุมทางวิชาการ ท าให้ครูผู้สอนปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ครูสามารถวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การจัดท าแผนการสอนสอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น การลดบทบาท
ของครู การจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ด้วยความสุข  

3.3  ด้านกิจกรรมการนิเทศ  ควรมีการ
นิเทศอย่างเป็นระบบมีการแจ้งแผนนิเทศไว้ล่วงหน้า 
เพื่อให้มีการนิเทศที่มีการปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (อ้างใน วัชรา เล่า
เรี ยนดี  2550:  25 - 26)  ได้ กล่ าวสรุป ไ ว้ ว่ า
กระบวนการนิเทศการศึกษา มี 5 ขั้นตอน ในการ
ด าเนินการ คือ ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศขั้นที่ 2 ให้
ความรู้ความเข้าใจในการท างาน ขั้นที่ 3 ลงมือ
ปฏิบัติงาน ขั้นที่  4 สร้างเสริมก าลังใจ ขั้นที่  5 
ประเมินการนิเทศ จากรูปแบบกระบวนการนิเทศ มี
รายละเอียดในการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและ 
ต่อเนื่องกัน 

3.4  ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควร
มีการน าข้อมูลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกัน โดยมีการด าเนินการตามแผนและคู่มือการ
นิเทศ สอดคล้องกับ กฤษฎา กัลปดี (2559: 101-
103) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม อ าเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า จากการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กลยุทธ์การ
ประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศก ากับติดตามท าให้
ครูผู้นิเทศสามารถพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายใน 
มีการด าเนินงานตามแผนและคู่มือการนิเทศภายใน

โรงเรียน ท าให้สามารถพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล ให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้น ากลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการ
นิเทศก ากับติดตาม ไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.   ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1  เชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและ

แนวทางการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 ผู้วิจัยขอเสนอกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังน้ี 

1.1.1  ด้านกระบวนการนิ เทศ 
ควรมีการสังเกต ซักถาม ปัญหา การจัดการเรียนการ
สอนของครูเป็นรายบุคคล 

1.1.2  ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ 
ควรให้ความส าคัญในการน าผลการนิเทศมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

1.1.3  ด้ านกิจกรรมการนิ เทศ 
ควรมีระบบในการนิเทศและควรแจ้งเวลาในการ
นิเทศล่วงหน้า 

1.1.4  ด้านการประเมินผลการ
นิเทศ การด าเนินการตามแผนและคู่มือการนิเทศ  

1.2  เชิงปฏิบัติการ 
การน านโยบายหรือกลยุทธ์ในการ

พัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์จากผลการวิจัย 
ดังนี ้

1.2.1  ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

1.2.2  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
ภายใน สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในของ
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ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   

1.2.3  แนวทางการพัฒนาการ
นิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่
ผู้วิจัยรวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถก าหนดเป็น
มาตรการเพื่อบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.   ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและก าหนดประเด็นตัวแปรที่
ศึกษาเพิ่มเติม 

2.2   ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ปั ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรคในการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรง เ รี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   

2.3   ควรมีการศึกษาการพัฒนาเทคนิค
วิธีการนิเทศ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความ
สะดวกและถูกต้องในการนิเทศ 
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สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กบัชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

State, Problem and Success of Relationship between Communities of 
Secondary Schools Attached to the Secondary Educational Service 

Area Office 21 
กิตติยา วงชาชม1 

 สายันต์ บญุใบ2 
    ฤทัยทพิย์ ดอกค า3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพ ปัญหา และ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสมัพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริห ารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการ
ด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานท่ัวไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปและครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 337คน 
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 56 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 56 คน 
รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จ านวน รวม 56 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบ  
(F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. สภาพการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  2. ปัญหาการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย 
  3. ผลส าเร็จการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2
 รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร 
3 ดร., ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นนาแก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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 4. ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานท่ัวไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป และครูผู้สอน ท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน และ
ขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ฯ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

5. ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานท่ัวไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน และขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ในการท างานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 6. ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานท่ัวไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน และขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ในการท างานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 7. ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการน าเสนอแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไว้ด้วย 
 
ค าส าคัญ : สภาพ ปัญหา และความส าเร็จ ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: study and compare the opinions concerning 
operational conditions, problems and success of community-school relationship of secondary 
schools under the Office of Secondary Educational Service Area 21, classified by position, work 
experience and school sizes. The total sample consisted of 337 participants, including: 
56chairmen of Basic Education Board, 56 school administrators,56deputy administrators or heads 
of general administration group, and 169 teachers in the secondary schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area 21 in the 2018 academic year. The instrument for data 
collection was a set of questionnaires. The statistics for data analysis were mean, standard 
deviation, and One – Way ANOVA. 
 The findings were as follows: 

1. The operational conditions of community-school relationship of secondary schools 
under the Office of Secondary Educational Service Area 21, as a whole and each aspect were at a 
high level. 
  2. The operational problems of community-school relationship of secondary schools 
under the Office of Secondary Educational Service Area 21, as a whole and each aspect were at a 
low level. 
  3. The operational success of community-school relationship of secondary schools 
under the Office of Secondary Educational Service Area 21, as a whole and each aspect was at a 
high level. 
  4. The participants with different position, work experience and school sizes, as a 
whole and each aspect, showed no difference on their opinions toward operational conditions of 
community-school relationship.  
  5. The participants’ opinions toward operational problems of community-school 
relationship, classified by position, and school sizes, as a whole and each aspect showed no 
difference, whereas the opinions of participants with different work experience, as a whole were 
different at the .05 statistical significance level. 
  6. The participants’ opinions toward operational success of community-school 
relationship, classified by position, and school sizes, as a whole and each aspect showed no 
difference, whereas the opinions of participants with different work experience, as a whole were 
different at the .01 statistical significance level. 
  7. This research also proposed the guidelines for developing community-school 
relationship for secondary schools. 
 
Keywords: State, Problem and Success, Relationship between Community and School 
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บทน า 
 หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก1แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ
การด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นภารกิจที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร 
คณะครู  ผู้ ปกครองนัก เ รี ยน ผู้ น า ชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อาศัยอยู่กับ
ชุมชนนั้นๆ เพราะเป็นตัวแทนของชุมชนซึ่งทราบ
สภาพ ปัญหา ความต้องการต่างๆ ของชุมชนเป็น
อย่างดี กระบวนการบริหารโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนกับโรงเรียนมี
ความเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
เหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพ 
ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนตามขอบข่ายภารกิจ
งานการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งมี 6 งาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2547, หน้า 256) ได้แก่ งานด้านการให้บริการชุมชน 
งานด้านการได้รับการรับการช่วยเหลือและสนับสนุน
จากชุมชน งานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่น งานเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อที่จะท าการพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ต่อไป 
 
ค าถามของการวิจัย 
 การด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยได้ก าหนด
ค าถามส าหรับการวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1. สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของประธานคณะ
กรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่าย
บริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไปและครูผู้สอนอยู่ในระดับใด 
  2. สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของประธานคณะ
กรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไปและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  3. สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯตามความคิดเห็นของประธานคณะ
กรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไปและครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  4. สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯตามความคิดเห็นของประธานคณะ
กรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไปและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่
ต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
  5 .  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 เป็นอย่างไร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยตั้งความมุ่งหมาย
ของการวิจัย ไว้ดังน้ี 
  1.  เพื่ อศึ กษาสภาพ ปัญหา และ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของ
ประธานฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไปและครูผู้สอน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของ
ประธานคณะกรรมการฯผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไปและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ
การด ารงต าแหน่งต่างกัน  
  3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของ
ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง

ผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริ ห าร งานทั่ ว ไปและครู ผู้ ส อน  จ า แนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  
  4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของ
ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไปและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนที่ต่างกัน  
  5. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ไ ด้ แก่ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่าย
บริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป และครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 จ านวนท้ังสิ้น 
2,602 คนผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 56 คน รอง
ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปจ านวน 56คนกลุ่ม
ครู ผู้ ส อน  จ านว น  2 ,434  คน  และประธาน

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 21 

1. สถานภาพในการด ารงต าแหน่ง 
   1.1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.3. รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบรหิารงานทั่วไป
หรือหัวหนา้งานบริหารงานทั่วไป 
   1.4 ครูผู้สอน 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    2.1. น้อยกว่า10 ป ี  2.2. 10-20 ป ี
   2.3. มากกวา่ 20 ปี 
3. ขนาดโรงเรียน 
    3.1. โรงเรียนขนาดเล็ก  3.2. โรงเรียนขนาดกลาง 
   3.3. โรงเรียนขนาดใหญ่ /ใหญ่พิเศษ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการด าเนนิงานความสัมพันธก์ับชุมชน
ประกอบดว้ย 6 งาน 
    1. งานด้านการให้บริการชุมชน  
    2. งานด้านการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน 
    3. งานด้านการส่งเสริมความสัมพันธก์ับชุมชนและหนว่ยงานอื่นๆ 
    4. งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    5. งานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธ ิ
    6. งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
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คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 56 คน จาก
ทั้งหมด 56 โรงเรียน (สพม.21, 2561) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหาร รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปและครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปี
การศึกษา 2561 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
337 คน จ าแนกเป็นประธานคณะกรรมการฯ 
จ านวน 56 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 56 คน
รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไปจ านวน 56 คนและครูผู้สอน 
จ านวน 169 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires)  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 
 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับ
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้ วย  สถานภาพการด าร งต าแหน่ ง 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ 
(Check List) มีรายละเอียดดังนี้สถานภาพในการ
ด ารงต าแหน่ง จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป และครูผู้สอนประสบการณ์
ในการท างาน จ าแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่น้อยกว่า 10 
ปี10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี และ ขนาดโรงเรียน 
จ าแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
เ กี่ ย ว กั บ สภ าพแล ะปั ญห า  ก า รด า เ นิ น ง า น
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตาม
ขอบข่าย 6 ด้าน ได้แก่ งานด้านการให้บริการชุมชน 
งานด้านการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
ชุมชน งานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

และหน่วยงานอื่นๆ งานเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานงานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ และงานด้านการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมดังนี้ 
  ผู้วิจัยเสนอค าร้องต่อส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้ออก
หนั ง สื อขอความร่ ว มมื อ ไปยั ง ป ระ ธานคณะ
กรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารฯรอง
ผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่ ว ไปและครูผู้ สอน ของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  เพื่อขอความร่วมมือในการ
ตอบแบสอบถาม 
  2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ านวน 
337 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเองได้และจะติดตาม
เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับคืนมาครบถ้วนตามที่
ต้องการ 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน
โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1.  ส ถิ ติ พื้ น ฐ า น คื อ  ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
คือ ค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์
สั น  ( Pearson) แ ล ะ  ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถาม  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach’ s Alpha coefficient) 
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ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ตามความเห็น ประธานคณะ
กรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร รอง
ผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไปและครูผู้สอน สรุปผลได้ ดังนี้ 
 1.  สภาพในการด าเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก    
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต า แ ห น่ ง  พ บ ว่ า  ส ภ า พ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 3.  ผลการเปรียบเทียบสภาพในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน พบว่า สภาพในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 4.  ผลการเปรียบเทียบสภาพในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯจ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน 
พบว่า สภาพในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 
 5.  ปัญหาในการด าเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับน้อย 
 6.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามสถานภาพในการท างาน
ต่างกัน พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน    
 7.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน พบว่า ปัญหาในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและร้ายด้าน แตกต่างกัน 
 8.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน 
พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 
 9.  ผ ล ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 10.  ผลการเปรียบเทียบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ ง  พบว่า  ผลส า เร็ จ ในการด า เนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน    
 11.  ผลการเปรียบเทียบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามประสบการณ์ ในการ
ท างานต่างกัน พบว่า ผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
 12.  ผลการเปรียบเทียบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ 21 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน 
พบว่า ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพ ปัญหา 
และผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21ตามความเห็นประธาน
คณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร รอง
ผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน อภิปรายผลตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 1.  สภาพในการด าเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 คือ 
สภาพ การด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาฯ อยู่ในระดับมาก 
 2.  เปรียบเทียบสภาพในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า 
สภาพในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ว่า 
สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน  
แตกต่างกัน 
 3.  เปรียบเทียบสภาพในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน 
พบว่า สภาพในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 5 
ที่ตั้ งไว้ว่า  สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีต่างกัน แตกต่างกัน 
 4.  เปรียบเทียบสภาพในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า สภาพใน

การด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 6 ที่ตั้งไว้ว่า สภาพ 
ปัญหา และผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน 
 5.  ปัญหาในการด าเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2 คือ
ปัญหาการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาฯ อยู่ในระดับน้อย 
 6.  เปรียบเทียบปัญหาในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
จ าแนกตามสถานภาพในการท างานต่างกัน พบว่า 
ปัญหาในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 4 
ที่ตั้ งไว้ว่า  สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งต่างกัน แตกต่างกัน 
 7.  เปรียบเทียบปัญหาในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานต่างกัน พบว่า 
ปัญหาในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรี ยนมั ธยมศึกษาโดยรวมแตกต่ างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 5 คือ สภาพ ปัญหา 
และผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษาฯจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน แตกต่างกัน 
 8.  เปรียบเทียบปัญหาในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า ปัญหาใน
การด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 6 คือ สภาพ ปัญหา 
และผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
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ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียนที่ต่างกันแตกต่างกัน 
 9.  ผ ล ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานข้อที่ 3 คือ ผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ อยู่
ในระดับมาก 
 10.  เปรียบ เทียบผลส า เ ร็ จ ในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ ง  พบว่า  ผลส า เร็ จ ในการด า เนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมุติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ว่า สภาพ ปัญหา และ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามสถานภาพ
การด ารงต าแหน่งต่างกัน แตกต่างกัน 
 11.  เปรียบ เทียบผลส า เ ร็ จ ในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน พบว่า ผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวม แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 
5 คือ สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
แตกต่างกัน 
 12.  เปรียบ เทียบผลส า เ ร็ จ ในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนต่างกัน 
พบว่า ผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 6 
ที่ตั้ งไว้ว่า  สภาพ ปัญหา และผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนต่างกัน 
แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพ ปัญหา 
และผลส าเร็จในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยขอเสนอแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพ การ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสภาพต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 4 ล าดับ คือ งาน
ด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ งานด้าน
การให้บริการชุมชน งานเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานด้านการได้รับความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน งานทั้ง 4 ด้านนี้
ควรได้รับการดูแลและพัฒนาจากผู้บริหารและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 
  1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
ด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยปัญหาสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 3 ล าดับ คือ งาน
ด้านการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
ชุมชน งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงาน
ด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ งานทั้ง 3 
ด้านนี้ควรได้รับการดูแลและพัฒนาจากผู้บริหารและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีผลต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 
  1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ผลส าเร็จ 
การด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยผลส าเร็จต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 3 ล าดับ คือ 
งานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ งาน
ด้านการให้บริการชุมชน และงานด้านการได้รบัความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน งานทั้ง 3 ด้านนี้
ควรได้รับการดูแลและพัฒนาจากผู้บริหารและผู้ที่มี
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ส่วนเกี่ยวข้อง ในการความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 
  1.4 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาควร
น าข้อค้นพบจากงานวิจัย ไปวางแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ไปพัฒนาเพื่อให้การด าเนินงาน

ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
  1.5 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
โดยส่งเสริมให้ครู ได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการ
บริหารจัดการที่สอดคลอ้งกับภารกิจงานของโรงเรยีน
ซึ่ งจะส่ งผล ต่อประสิทธิภาพการบริหารและ
ประสิทธิผลของหน่วยงาน 
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สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

State, Problems and Effectiveness of Budget Administration in  
Schools under Primary Educational Service Area Offices in  

Nakhon Phanom Province 
 

ระเบียบ สุวรรณมาโจ1 

ละม้าย กิตติพร2 

สุรพล บญุมีทองอยู่3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้ สอน ปีการศึกษา2561 จ านวน 340 คน จาก 85 
โรงเรียน ได้มาโดยใช้ การสุ่มแบบแบ่งช้ันแบบใช้สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ผู้บริหาร 
85 คน ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน 85 คน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ 85 คนและครูผู้สอน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในารเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความ
เช่ือมั่น 0.995 ด้านที่ 2 ปัญหาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่น 0.987 ด้านที่ 3 
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่น 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F-test (One – Way ANOVA)  
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับน้อย และ
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก 
  2. สภาพ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ด้านปัญหา และประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนก
ตามประสบการณ์ในต าแหน่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านปัญหาและประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 ดร., กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ดร., อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
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  4. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนก
ตามโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาโดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  5. การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอแนวทางในการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนทั้ง6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล การรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  ด้านการบริหารการเงิน  ด้านการบริหารการบัญชี ควรมีการ ประชุม ช้ีแจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
จัดท าคู่มือและศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานงบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานงบประมาณให้มีความรู้ความเข้าใจ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบด้วยความ
โปร่งใส รอบคอบในการบริหารงานงบประมาณ  
 
ค าส าคัญ : สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบรหิารงานงบประมาณ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were as follows: to study state of problems and 
effectiveness of budget administration of schools in the Primary Educational Service Area Office 
Nakhon Phanom Province Research samples were administrators, financial teachers, parcel 
teachers, and teachers in the academic year of 2561. There were 340 people from 85 schools, by 
proportional stratified random sampling; it had separated into administrators 85 people, financial 
teachers 85 people, parcel teachers 85 people, and teachers 85 people.  The research 
instruments were questionnaire rating scale value 3 parts as follows: 1) state of budget 
administration of schools had confidence 0.995, 2) problems of budget administration of schools 
had confidence 0.987, 3) effectiveness of budget administration of schools had confidence 0.986, 
Statistics of this research used as follows; average, percentage, standard deviation, and F-test 
(One – Way ANOVA) analysis.  
 Research findings were as follows:  
     1. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service 
Area Office Nakhon Phanom Province were a moderate level, problems of budget administration 
of schools were a low level, and effectiveness of budget administration of schools were a much 
level. 
     2. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service 
Area Office Nakhon Phanom Province according to comments of administrators, financial 
teachers, parcel teachers, and teachers had classified by status at overview, there weren’t 
difference, but when we had considered to each aspect found that there were differences at the 
.01 level of significance, problems and effectiveness at overview and each aspect had thought 
the difference, at the .01 level of significance. 
    3. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service Area 
Office Nakhon Phanom Province according to comments of administrators, financial teachers, 
parcel teachers, and teachers had classified by the experience in position at overview, there 
weren’t difference, but when we had considered to each aspect found that there were 
differences at the .01 level of significance, problems and effectiveness at overview and each 
aspect had thought the difference, at the .01 level of significance. 
  4. State of budget administration of schools in the Primary Educational Service 
Area Office Nakhon Phanom Province according to comments of administrators, financial 
teachers, parcel teachers, and teachers had classified by the difference schools size at overview 
and each aspect, there weren’t difference, but the problems at overview and each aspect had 
thought the difference, at the .01 level of significance, but the effectiveness at overview and 
each aspect had thought the difference, at the .05 level of significance. 
  5. This research had presented the ways to expand the effectiveness of budget 
administration of schools all of 6 aspects as follows; preparation and presentation to request for 
budget, budget appropriation, checking tracking evaluation to report the results of spending and 
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results of operations, resources mobilize and investment for education, financial administration, 
account administration, there should have been meeting explanation to all of personnel get to 
know, to prepare the guidebook and go to field trips and learning at the school, there were best 
practice and absolutely about budget administration, to prepare meeting and workshop to 
personnel who was concerned in the  budget administration for personnel get to know and 
understanding, there should have been supervisory tracking and checking with transparency and 
carefully about the budget administration. 

 
Keywords: State, Problems and Effectiveness of Budget Administration
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 6 
เมษายน 2560 หมวด 5 มาตรา 54 “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง โดยไม่
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย”และรัฐต้องให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ 
ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุน ให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
หมวด 2  มาตรา 10 “การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และหมวด 8 
มาตรา60 (1) “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับ
การศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อ
การศึกษาในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย
รายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่า
เทียมกัน”จากบทบัญญัติดังกล่าวรัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพื่ อ เป็น เ งินอุดหนุน ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืนที่
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  ( รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 14) 
 ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาในจั งหวั ดนครพนแบ่ ง เ ขตพื้ นที่
การศึกษาเป็น 2 เขต คือ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในก ากับ นิเทศ 
ติดตามจะเสนอและจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 

ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบโดยตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายโดยเฉพาะการบริหารงานงบประมาณ ด้าน
การบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์แหล่งที่มาของ
เงินในสังกัดจะมาจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องทั้งระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิด
ความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และทางราชการ โดยโรงเรียนต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและให้ส านักงานเขตพื้นที่ก ากับติดตาม
ตรวจสอบการใ ช้จ่ าย งบประมาณ(ส านั กงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 10-44) จากการที่
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลต้องด าเนินการบริหารงาน
งบประมาณให้เป้นไปตามระเบียบส านักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
กา รศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน  ก ร ะทร ว งศึ กษา ธิ ก า ร 
ปีงบประมาณ 2560 โดยเคร่งครัดและพึงระมัดระวัง
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่งซึ่งโรงเรียนยังไม่เข้าใจ
รายละเอียด  ระเบียบ ข้อบังคับและยังมีปัญหาในการ
บริหารงานงบประมาณยังไม่ถูกต้องตามระเบียบตาม
การบริหารงบประมาณ 
 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวดังนั้น 
ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนในกลุ่มบริหารงานงบประมาณและปฏิบัติงาน
การเงิน จึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยในเรื่องนี้เพื่อ
ศึกษา  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ว่ามีสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานอยู่
ในระดับใด ผลการวิจัยที่ได้จะท าให้การบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน มีความถูกต้อง มีความ
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โปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ 
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียน 
ต่อไป 
 

ค าถามการวิจัย 
 1. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน อยู่ในระดับ
ใด 
 2. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
 3. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในต าแหน่ง มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 
 4. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร 
 5. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
เป็นอย่างไร 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและประสิทธิผล
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน  
 2.  เพื่ อ เปรียบ เทียบสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน 
จ าแนกตามสถานภาพต่างกัน 
 3 .  เ พื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบสภาพ  ปัญหาแล
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน 
มีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกัน   
 4.  เพื่ อ เปรียบ เทียบสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน 
ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน 
 5. เพื่อหาแนวทางการยกระดับประสิทธิผล
การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม    
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงินครูที่ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ  และครูผู้ สอน สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 2,710 คน 
จ าแนกเป็น ผู้บริหารเป็น 269 คน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงิน จ านวน 269 คน ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ 
จ านวน 269 คน ครูผู้สอน จ านวน 1,903 คน จาก
จ านวนโรงเรียน 269 โรงเรียน   
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงินครูที่ปฏิบัติหน้าที่

พัสดุ  และครูผู้ สอน สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ปีการศึกษา 2561 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejccie & Morgan) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 340 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร 
85 คน ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน จ านวน 85 คน ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ จ านวน 85 คน  ครูผู้สอน จ านวน 
85 คน คิดเป็นรายโรงจ านวน 85 โรงเรียน การได้มา 
ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันแบบใช้สัดส่วน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่ งออกเป็น 3

 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปขอ
ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  เ กี่ ย ว กั บ  ส ถ า น ภ า พ  
ประสบการณ์ในต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหา การบริหารงานงบประมาณของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ผู้วิจัย น า
แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณ ไปทดลองใช้กับ โรงเรียนที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 โรงเรียน จ านวน 50 
ชุด พบว่าด้านสภาพการบริหารงานงบประมาณ มีค่า
อ านาจอยู่ระหว่าง 0.678-0.943 และค่าความเช่ือมั่น 
0.995 ด้านปัญหาการบริหารงานงบประมาณ  มีค่า
อ านาจอยู่ระหว่าง 0.411-0.896 และค่าความเช่ือมั่น 
0.987 ด้านประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ มี
ค่าอ านาจอยู่ระหว่าง 0.562-0.870 และค่าความ
เชื่อมั่น 0.986 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือ
จากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สภาพ ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน 
1. ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ  2. ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
3. ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน 
และผลการด าเนินงาน 4. ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. ด้านการบริหารการเงิน  6. ด้านการบริหารการบัญช ี
7. ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

สถานภาพ 
  1. ผู้บริหาร  2. ครูปฏิบัตหิน้าที่การเงิน 
  3. ครูปฏิบัติหนา้ที่พัสดุ 4. ครูผู้สอน 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
  1. น้อยกวา่ 10 ปี  2. 10-20 ป ี
  3. มากกวา่ 20 ปี 
ขนาดของโรงเรียน 
  1. โรงเรียนขนาดเล็ก  
  2. โรงเรียนขนาดกลาง 
  3. โรงเรียนขนาดใหญ ่

แนวทางการยกระดบัประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของ โรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
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สกลนครถึงผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครพนม เพื่อ
ขอการ ร่ วมมื อ ในการตอบแบบสอบถาม  น า
แบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตให้เก็บข้อมูลไป
ขอความร่วมมือและค าแนะน าวิธีการรวบรวมข้อมลูให้
ทราบ และขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลใน
โรงเรียน 
4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมลู 
 ค่าเฉลี่ ยร้อยละ (Percentage)   ค่ า เฉลี่ ย 
( Mean)   ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation) การทดสอบค่า การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test ( One way ANOVA)  
 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพ การบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปาน
กลาง  ปัญหาการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับ
น้อย และประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณอยู่
ในระดับมาก 
 2. สภาพ การบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ ครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านปัญหา 
และประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. สภาพการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ด้านปัญหาและประสิทธิผล โดยรวมและรายด้าน

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 4. สภาพการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ ครูผู้สอนจ าแนกตามโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่าง
กันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหา
โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านประสิทธิผล 
โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม สามารถแยกอภิปรายได้ดังนี้ 
     1.1 ส ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาทุกแห่งมีอิสระ ความคล่องตัวในการ
บริหารงานงบประมาณจึงเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จอยู่
โรงเรียน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ 
พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ (2553, หน้า 113 )ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณภายใต้การ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการ
บริหารงบประมาณภายใต้การกระจายอ านาจ       
การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ ในระดับ     
ปานกลาง   
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     1.2 ปั ญ ห า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งผลสรุปที่ได้สอดคล้องกับ อดิ
ศักดิ์ ศรีนา (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ 
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
1) สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
     1.3 ประสิทธิผล การบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรใน
โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามระเบียบการบริหารงาน
งบประมาณ ซึ่งผลสรุปที่ได้สอดคล้องกับ จักรเพชร 
เทียนไชย (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณตามแนวทางการ
กระจายอ านาจสู่สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาสมุ ทรส งคราม 
ผลการวิจัยพบว่าพบว่า 1) ประสิทธิผลการปฏิบัติใน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
7 ด้าน (7Hurdles) ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
 2. การเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่
การเ งิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ที่มี
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน สามารถ 
อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังน้ี 
     2.1 ส ภ า พ  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
และครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
แตกต่างกันสภาพการบริหารงานงบประมาณของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน  ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีพัสดุ ครูผู้สอน ท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความแตกต่างกัน 1 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ ครูผู้สอน ได้มีการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณร่วมกันที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น  อดิศักดิ์  ศรีนา (2560, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
พัสดุในโรงเรียน เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวม ผู้บริหาร  หัวหน้างาน
พัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  
     2.2 ปั ญ ห า  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ  ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง
แตกต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ 
ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการบัญชี ด้าน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว้  ทั้ งนี้อาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในการ
ด าเนินงานบริหารงานงบประมาณ รับรู้และเข้าใจใน
ปัญหาของการด า เนินงานของการบริหารงาน
งบประมาณที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น งานวิจัยของ 
คมสันต์  ไทวะกิรต (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารงบประมาณโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  และหั วหน้าการบริหาร
งบประมาณ จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอนของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
จัดท าและเสนอของงบประมาณ และด้านบริหารบัญชี
ไม่แตกต่างกัน ด้านการจัดสรรงบประมาณแตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านอื่น ๆ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1    
     2.3 ประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ  ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง
แตกต่างกันแตกต่างกันประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดสรรงบประมาณ  ด้าน
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผล
การใช้เงินและผลการด าเนินงาน มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการ
บริหารการเงินด้านการบริหารการบัญชี ด้านการ
บริหารพสัดุและสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการจัดท าและ
เสนอของบประมาณ ไม่ มี ค ว ามแตกต่ า งกั น  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานบริหารงาน
งบประมาณ รับรู้ และเข้ า ใจในปัญหาของการ
ด าเนินงานของการบริหารงานงบประมาณ ดังนั้นเมื่อ
มีปัญหาได้ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อช่วยกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ให้ลดลงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น 
งานวิจัยของ ของกนกพร ชัยทิมประทุม (2553 , 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 
3) การด าเนินงานหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผล การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน 
ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและครูผู้สอน ที่ประสบการณ์
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายแยกย่อยได้ ดังนี้ 
     3.1 ส ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ ครูผู้สอน ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวม
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท า
และเสนอของบประมาณ  ด้านการจัดสรรงบประมาณ
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย 
มยุรี กลับสุข (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 2 พบว่า 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูการเงิน-พัสดุ ต่อการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่ง
และขนาดของโรงเรียน พบว่า 2.1) ผู้บริหารโรงเรียน
และครูการเงิน-พัสดุ มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
     3.2 ปั ญ ห า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียน โดยรวมมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน  ด้านการบริหาร
การบัญชี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การ
รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  ด้านการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ การปฏิบัติงานด้านบริหารงานการเงินและ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ปฏิบัติงานโดยยึด
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ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ประสบการณ์ในต าแหน่ง
ที่ ม ากกว่ าจะเกิดความช านาญ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ประหยัด อุตรา(2552, หน้า 87-90) 
ได้ท าการศึกษาการบริหารงานการเงิน พัสดุ และ
สินทรัพย์ ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 
     3.3 ประสิทธิผล การบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรี ยน  ที่ มี ขนาดโรงเรี ยน    
แตกต่างกัน โดยรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารการเงิน  ด้านการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ มีความแตกต่างกัน อย่างมีมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านการจัดท า
และเสนอของบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงาน
ผลการใช้เ งินและผลการด าเนินงาน การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหาร
การบัญชี ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี มีการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบงานการเงินเพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนได้ อย่ างถูกต้ องและเคร่ งครั ด  จั ด ให้มี         
การอบรม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสอดคล้องกับ
การวิจัยของ วีรศักดิ์  นิลโคตร (2551, บทคัดย่อ)     
ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 พบว่า         
6) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและราย
ด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 4. ผลการเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ของผู้บริหาร ครู
ปฏิบัติหน้าที่การเ งิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุและ

ครูผู้สอน ที่ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน สามารถ
อภิปรายแยกย่อยได้  
     4.1 ส ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน สภาพการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน  ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกโรงภายใต้บริบทโรงเรียนเป็นนิติบุคคล
ส่งผลให้ระบบการบริหารงบประมาณในทุกด้าน
สอดคล้องกับการวิจัยของ วิศรุต  อุดมลาภ (2557, 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการ
บริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนปัญหาอยู่ในระดับปานกลางส่วนสภาพ
และปัญหาการบริหารในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
     4.2 ปั ญ ห า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
งบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน ปัญหาการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีความ
แตกต่างกัน อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ าด้านการจัดท า 
และเสนอของบประมาณ ด้านการบริหารการเงิน  
การบริหารการบัญชี ด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01ส่วนด้านการจัดสรรงบประมาณ  ด้านการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการรายงานผลการใช้
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เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกัน มีทักษะและประสบการณ์ มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารงบประมาณโรงเรียนเป็นนิติ
บุคคลเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คม
สันต์ ไทวะกิรต (2557,บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์  เขต 2 พบว่า 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารงบประมาณโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าการ
บริหารงบประมาณ จ าแนกตามลักษณะการเปิดสอน
ของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
     4.3 ประสิทธิผลการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียนโดยรวมมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ  ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา  ด้านการบริหารการเงิน ด้านการ
บริหารการบัญชี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้าน
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผล
การใช้เงินและผลการด าเนินงาน  มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียน ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ
ของ วีรศักดิ์  นิลโคตร (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัย เรื่ อง  สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการ
บริหารงานพัสดุของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
พบว่า 6) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงาน

พัสดุของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและ
รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการ
บริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
ครูปฏิบั ติหน้ าที่ ก าร เ งิน  ครูปฏิบั ติ หน้ าที่ พั สดุ 
ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3.33) คือ ด้านการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผล
การด าเนินงาน ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบโดยแต่งตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญและศึกษาดู
งานโรงเรียนที่เป็นเลิศในการประเมินและรายงานผล
การใช้เงิน 
 1.2  ปัญหาการบริหารงานงบประมาณตาม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน ครู
ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.37) คือด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ควรมีการประชุมช้ีแจงแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุกคนรับทราบใน
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมศึกษาดูงานโรงเรียนที่
ปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการจัดสรรงบประมาณ  
 1.3  ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติหน้าที่
การเงิน ครูปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่ยังพบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3.84) 
คือ ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ควรมีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณให้บุคลากรในโรงเรียนและติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณที่หมวด/งาน/ฝ่าย จัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาและท าการวิจัยเชิงนโยบาย 
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม 
 2.2  ควรมีการศึกษา ปัจจัยการควบคุม
ภายในที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานงบประมาณของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
 2.3  ควรศึกษาการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของ 

โร ง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
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ปัจจัยการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

Academic Administrative Factors Effecting the Effectiveness of 
Instructional  Management of Civil Servant Teacher under the 

Secondary Educational Service Area Office 23 
ทวีวัฒน ์ข่วงทิพย์1 

เพลินพิศ ธรรมรัตน์2 
ระภีพรรณ ร้อยพิลา3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ปัจจัยการบริหารวิชาการและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งอายุราชการ และขนาดโรงเรียนต่างกัน หาอ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการ
บริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู  และหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการ
บริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 329 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร จ านวน 97 คน และครูผู้สอน จ านวน 232 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการคร ูและประสิทธิผล
การจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.92 และค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิด 
Independent Samples การทดสอบเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson’s Product –Moment Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครูที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง
ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู 
โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้าราชการครูที่มีอายุราชการต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการครูที่ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
3 ดร., ผู้อ านวยการกองพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธกิารภาค 11 
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 3. ปัจจัยการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ปัจจัยการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่น ามาวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทางวิชาการ โครงสร้างการบริหารวิชาการ การจัดการทรัพยากรทางการศึกษาและงบประมาณ และ
การอ านวยการ สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 5. แนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัด  การเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 4 ด้าน ดังนี้ ด้านทรัพยากรบุคคล ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ ได้แก่ การจัด
ระบบงานให้มีความชัดเจนและทันสมยั ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และ งบประมาณ ได้แก่ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนลงไปสู่กิจกรรมของผู้เรียนโดยตรง และด้านการอ านวยการ ได้แก่ การบริหารเปิดโอกาสให้ครู
มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหารวิชาการ, ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 This study aimed to compared and finding correlation between academic administrative 
factors and effectiveness of instructional management of civil servant teacher under the 
secondary educational service area office 23 by different working position, years long of working 
and school’s size, to find the prediction power of academic administrative factors effecting 
effectiveness of instructional management of civil servant teacher and the development of 
academic administrative factors to improve instructional effectiveness of civil servant teacher. 
The samples consisted of administrators and teachers which a total number is 329 participants as 
97 administrators and 232 teachers under the office of the secondary educational area 23 in the 
2018 academic year. The instrument for data collection was a set of questionnaires concerning 
academic administrative factors and the effectiveness of instructional management of civil 
servant teacher with discrimination level between 0.74 – 0.92 and reliability is 0.92. The statistics 
used for data analysis were mean, standard deviation, t – test (Independent samples), 
F – test (One – way ANOVA), Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and Stepwise 
Multiple Regression Analysis. 
 The findings were as follow 
                1. Academic administrative factors and effectiveness of instructional management of 
civil servant teacher under the secondary educational service area office 23 as total were high 
level.  
                2. The comparison of academic administrative factors of civil servant teachers’ who 
were working as different position was different with the statistical significance .01 level and the 
comparison of total effectiveness of instructional management of civil servant teachers’ who 
working as different position was different with the statistical significance .05 level.  The civil 
servant teacher who had different years long of working were opinioned on total academic 
administrative factors and total effectiveness of instructional management were not different. 
Civil servant teacher who work at different size of school had opinion on academic administrative 
factors and the effectiveness of instructional management were different with the statistical 
significance .01 level.  
                 3. Academic administrative factors and the effectiveness of instructional management 
had positive correlation with the statistical significance .01 level.  
                 4. The variables of academic administrative factors effecting the effectiveness of 
instructional management of civil servant teacher under the secondary educational service area 
office 23 were 4 aspects as teachers and academic supporters, academic administrative structure, 
academic materials and budget management and administration which found that all of them 
had prediction power with the statistical significance .01 level  
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                5. The academic administrative factors should be encourage for finding the 
development for 4 aspects which are teachers and academic supporters as encourage teacher to 
join the academic seminars, academic administrative structure as declared the update and 
clearing academic administrative structure, academic materials and budget management as input 
budget directed to students’ activities and administration as making chance for teacher to 
develop themselves. Administrative structure, academic materials and budget management and 
administration by interviewing of 10 experts.  

Keywords: Academic Administrative Factors, Effectiveness of Instructional Management 
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บทน า 
 การพัฒนาผู้เรียนตามความมุ่งหมาย
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 โดยให้
ความส าคัญกับศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีคณุภาพ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามี
บทบาทส าคัญในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ประกอบกับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าว
กระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลกซึ่งประเทศไทยเองก็มี
การปรับเปลี่ยนไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากประเทศที่
ได้เปรียบด้านความหลากหลายเชิงชีวภาพในเชิง
แขง่ขัน เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
“เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
“สร้างมูลค่า” ให้พัฒนาเทียบเท่ากับสากล 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า 8) 
ความส าเร็จหรือการบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการวิชาการที่มี
ประสิทธิ ผลกล่ าวคื อบุคลากรที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในสถานศึกษาซึ่งมี
บทบาทอย่างมากต่อการบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผล 
 การจัดการ เรี ยนรู้ ซึ่ ง เป็นปั จจัยที่
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เพื่อให้การศึกษาไทย
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  (กนกอร สม
ปราชญ์, 2560, หน้า 57) การบริหารวิ ชาการซึ่ ง
ประกอบไปด้วย การจัดโครงสร้างด้านวิชาการ การ
ให้ความส าคัญแก่บุคลากรทางการศึกษา การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา การให้ความส าคัญกับสื่อ 
นวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้นโดยปัจจัยการบริหาร
วิชาการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ มีการเช่ือมต่อ

และถ่ายโยงประเด็นต่าง ๆ ในสังคมและชุมชนอาจ
กล่าวได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย ความรู้ที่เกิดจาก
ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียง
อย่างเดียว เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน 
การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขั้นสูง ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแปล่งข้อมูล 
แห่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างกันอันจะท าให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของผู้เรียนเองและผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี (ทิศนา แขมมณี, 2560, หน้า 120) 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว 
ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยการ
บริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยสนใจศึกษาปัจจัย
การบริหารที่ส่งเสริมให้กิจกรรมการจดัการเรียนรูเ้กดิ
ประสิทธิผล ตลอดจนความคิดเห็นของข้าราชการครู
ต่อปัจจัยการบริหารวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ด้านใดและมากน้อยเพียงใด เพื่อน าข้อมูลไป
ปรับปรุงและหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของข้าราชการครูให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
 1. ปัจจัยการบริหารวิชาการและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 อยู่ในระดับใด 
 2. ปัจจัยการบริหารวิชาการและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
อายุราชการ และขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความ
แตกต่างกันหรือไม่ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
วิชาการกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้  ของ
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ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 เป็นอย่างไร 
 4. ปัจจัยการบริหารวิชาการใดที่มีอ านาจ
พยากรณ์ประสิทธิ ผลการจั ดการ เรี ยนรู้ ขอ ง
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23  

5. แนวทางการน าปัจจัยการบริหาร
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารวิชาการและ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหาร
วิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
อายุราชการ และขนาดโรงเรียนต่างกัน 
 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยการ
บริหารวิชาการกับประสิทธิผลการจัดการ เรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 
 4. เพื่อหาอ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการ
บริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 5. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการ
บริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
ของข้ า ราชการครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการ
ครู ประกอบไปด้วยข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2,285 คน จาก 45 โรงเรียน จ าแนกเป็น
ผู้บริหาร จ านวน 97 คน และครูผู้สอน จ านวน 
2,188 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
ข้าราชการครูซึ่ งประกอบไปด้วยผู้บริหารและ
ครูผู้สอน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 329 

1. สถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง 
    1.1 ผู้บริหาร 
    1.2 ครูผู้สอน 
2. อายุราชการ 
    2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
    2.2 10-20 ป ี
    2.3 มากกว่า 20 ปี 
3. ขนาดของโรงเรียน 
    3.1 ขนาดเล็ก 
    3.2 ขนาดกลาง 
    3.3 ขนาดใหญ ่

 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหาร
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัด 
การเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 

ปัจจัยการบริหารวิชาการ 
1. ทรัพยากรบุคคล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ 
2. โครงสร้างการบริหารวิชาการ 
3. การจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษาและงบประมาณ 
4. การอ านวยการ 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู ้
1. การก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน  
2. การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ส่ือและเทคโนโลย ี
3. การวัดและประเมินผล 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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คน จากข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานท้ังสิ้น 45 โรงเรยีน 
ได้มาจากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607 – 610) ผ่านการสุ่มแบบ
หลายขั้น (Multi Stage Random-Sampling) ตาม
ขนาดโรงเรียนเล็ก กลาง ใหญ่ ท าการเลือกผู้บริหาร
จากโรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมด จ านวน 16 โรง ขนาด
กลาง 20 โรง และขนาดใหญ่จ านวน 9 โรง ทั้งหมด 
97 คน น ารายช่ือครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนมาจับสลาก
จนครบ 232 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งผู้บริหารและ
ครูผู้สอนรวมกันทั้งสิ้น 329 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ ในประเด็น สถานภาพการ
ด ารงต าแหน่ง อายุราชการและขนาดของโรงเรียน 
ต อ น ที่  2 ปั จ จั ย ก า ร บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร  เ ป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิชาการ ด้านโครงสร้างการบริหารด้านวิชาการ 
ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาและ
งบประมาณ ด้านการอ านวยการ มีค่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.92 และค่าความเช่ือมั่น
รายด้าน ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.92 และ
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้  เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ด้านการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการวัด
และประเมินผล มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.82 ถึง 0.93 และค่าความเช่ือมั่นรายด้าน ตามวิธี
ของครอนบาค เท่ากับ 0.91 โดยแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.93 
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97  
 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการ โดยผู้วิจัยเสนอค าร้องต่อผู้อ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 หลังจากนั้นส่ง
หนั งสือขอความอนุ เคราะห์จากผู้ อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
พร้อมด้วยแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล และ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนินการ
ตามล าดับ คือ น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด
มาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
หลังจากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดที่คัดเอาไว้แล้ว
ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ 
แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
Independent sample, F-test,One-way ANOVA 
สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ก า รถดถอยพหุ คูณแต่ ล ะขั้ นตอน  (Stepwise 
Multiple Regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยการบริหารวิชาการ ตามความคิดเห็น
ของข้ าราชการครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ในขณะที่ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 2. ปัจจัยการบริหารวิชาการ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่มี
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง อายุราชการ และขนาด
โรงเรียนต่างกัน สรุปได้ดังนี้ 
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 2.1 ปัจจัยการบริหารวิชาการของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู  จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งโดยรวมของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก
โดยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อปัจจัย
การบริหารวิชาการโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2.2 ปัจจัยการบริหารวิชาการของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีอายุราชการต่างกัน โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน 
 2.3 ปัจจัยการบริหารวิชาการของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 2.4 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู  จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 2.5 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีอายุราชการต่างกัน โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน 
 2.6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
วิชาการกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการ

บริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ รายด้านทุกด้านอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อยดังนี้ ด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี (rxy2 = .931) ด้านการวัด
และประเมินผล (rxy3 = .918) ด้านการก าหนด
เป้าหมาย คุณภาพผู้เรียน (rxy1 = .909) ตามล าดับ 
 4. อ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบริหาร
วิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่น ามาวิเคราะห์ จ านวน 4 
ด้าน พบว่าปัจจัยการบริหารวิชาการทุกด้านสามารถ
พยากรณ์  ประสิทธิผลการจัดการ เรี ยนรู้ ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ (X1) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .347 
รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ (X2) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 
.283 ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และ
งบประมาณ (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการ
พยากรณ์ เท่ากับ .156 ด้านการอ านวยการ (X4) มี
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .130 ซึ่ง
ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ได้ร้อยละ 70.1 และมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์  .253 
 5. แนวทางในการพัฒนาปัจจัยการ
บริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัด การ
เรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 4 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม ด้าน
โครงสร้ างการบริหารวิชาการ  ได้แก่  การจัด
ระบบงานให้มีความชัดเจนและทันสมัย ด้านการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา และ งบประมาณ 
ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนลงไปสู่
กิจกรรมของผู้เรียนโดยตรง และด้านการอ านวยการ 
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ได้แก่ การบริหารเปิดโอกาสให้ครูมีการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัย
การบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
ของข้ า ราชการครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน” จากผลการวิจัยพบว่า 
ระดับปัจจัยการบริหารวิชาการของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงาน มีการส่งเสริมครูให้ได้รับการอบรม
และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและสนับสนุนให้ครูมี ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการบริหารวิชาการ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้  
นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และ
งบประมาณที่ดีมีส่วนท าให้การด าเนินงานด้านการ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สอนนารินทร์ ปัททุม (2559, บทคัดย่อ) ปัจจัย
การบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรี ยน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 22 พบว่าปัจจัยการบริหารงาน อยู่
ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โดยรวม อยู่ในระดับ 
 2. สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า “ปัจจัย
การบริหารวิชาการและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
ของข้ า ราชการครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีสถานภาพการ
ด ารงต าแหน่ง อายุราชการและขนาดโรงเรียนต่างกัน 
มีความแตกต่างกัน” จากผลการวิจัยพบว่า  

  2.1 ปัจจัยการบริหารวิชาการของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู  จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งโดยรวมของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก
โดยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีตอ่ปัจจัยการ
บริหารวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีหน้าที่โดยตรงใน
การอ านวยการและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารวิชาการ การจัดการงบประมาณ นโยบายด้าน
การพัฒนาบุคลากรจึงมีความตระหนักและเน้น
ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารวิชาการ 
และครูผู้สอนท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้  
  2.2 ปัจจัยการบริหารวิชาการของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีอายุราชการต่างกัน โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกระบวนการในการพัฒนาครู
และผู้บริหารในปัจจุบันสามารถท าได้ทั่วถึงเนื่องจาก
มีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย และเข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็ว ผ่านหลายช่องทาง เช่น อินเทอร์ เน็ต 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็ปไซต์ เป็นต้น จึงสามารถ
กระจายความรู้ เผยแพร่ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
ทั่ ว ถึ ง  น อ ก จ า ก นี้ ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อ
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลส่งผลให้มีการสร้างความ
ตระหนักด้านปัจจัยการบริหารวิชาการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและค่อนข้างทั่วถึง 
  2.3 ปัจจัยการบริหารวิชาการของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกัน
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะข้าราชการครูที่
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการแบ่งกลุ่ม
งานบริหารที่เน้นการท างานเฉพาะกลุ่มงานโดยมีครู
ที่รับผิดชอบเฉพาะและไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย ท าให้
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มีโอกาสในการพัฒนางานในหน้าที่พิเศษ ในขณะที่
โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรจ ากัดต้องให้บุคลกรท า
หน้าท่ีหลายอย่าง อย่างไรก็ตามเป็นโอกาสที่ท าให้ครู
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กปฏิบัติงานได้
หลากหลาย แต่ก็ท าให้โอกาสที่จะพัฒนางานด้านใด
ด้านหนึ่งเฉพาะนั้นโอกาสเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้
ปัจจัยการบริหารด้านทรัพยากรการศึกษา และ
งบประมาณยังมีความแตกต่างกันตามขนาดของ
โรงเรียนส่งผลให้การอ านวยการ โครงสร้างการ
บริหารวิชาการ ทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ โสภิณ ม่วงทอง และคณะ (2555, หน้า 18) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่ง
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน เช่น 
พฤติกรรมการบริหารของผู้น า ปัจจัยบรรยากาศของ
โรงเรียน ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน ปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ปัจจัยการสื่อสาร และปัจจัยความ
ผู กพันของครู  แ ละประย งค์  ศ รี โ ทมี  (2561, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียน จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  2.4 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู  จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งโดยรวมของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก 
โดยความคิด เห็นของผู้ บริ หารและครูที่ มี ต่ อ
ประสิทธิผลการจัดการเรยีนรู้โดยรวมมีความแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้  อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารท าหน้าที่หลักในการบริหารกลุ่มงานต่าง ๆ 
โอกาสในการจัดการเรียนรู้โดยตรงจึงเป็นไปได้ยาก
ท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างจากครูซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gereon (2013, 

บทคัดย่อ) ศึกษาการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ของครู กับความสัมพันธ์ของครูและ
ผู้บริหาร ซึ่งพบว่า ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนครู
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของครู 
เช่น ด้านการอ่านวารสาร มีความร่วมมือที่ดีกับผู้ให้
ค าปรึกษา การวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้วีดีทัศน์ ครูควร
ได้รับการสนับสนุนการบริหารในด้านใด และการ
บริหารด้านใดที่เหมาะกับการน ามาใช้ในโรงเรียน 
และประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ปัจจัยทางการ
บริหารโรงเรียน สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.5 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่มีอายุราชการต่างกัน โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
อาจเป็นเพราะว้าราชการครูในปัจจุบัน ได้รับการ
อบรม และพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
นั ก เ รี ย น เป็ นส าคั ญ  ค า นึ ง ถึ งค วามส ามารถ 
เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล อัตลักษณ์  ความถนัด 
บุคลิกภาพ ตลอดจนสังคมแวดล้อมของผู้เรียนที่
แตกต่างกัน การที่จะจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล
ได้นั้นยังต้องค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนอีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2560, 
หน้า 324) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เป็น
การระบุให้เห็นชัดเจนว่า สิ่งส าคัญซึ่งวิธีการจัดการ
เรียนรู้นั้นจะขาดไม่ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553, หน้า 7).การ
จัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น ครูผู้สอนที่ดีทุกคนจะมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีในด้านการจัดการเรียนรู้และการ
อบรมผู้ เรียนให้ เป็นสมา ชิกที่ ดีของชุมชนและ
ประเทศชาติ 
  2.6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่
มีจ านวนนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กท าให้
การจัดการเรียนรู้อาจไม่ทั่วถึง ในขณะที่โรงเรียน
ขนาดเล็กครูต้องท างานพิเศษในหน้าที่หลายอย่าง 
ท าให้มีเวลาในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ลดลง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้  ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิ ดของ  ส านั กบริห ารงาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (2558, หน้า 31) กล่าวถึง
การ วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบ
กิจกรรมการอภิปรายกระทู้ที่ เป็นสาระส าคัญ 
มาตรฐานรายวิชากับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ค าถามอยากรู้ มีการน าเสนอและสรุปความเช่ือมโยง
โดยครูผู้สอนรายวิชา แจ้งสาระที่จะวัดความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ พร้อมแจ้งบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง 
และออกแบบกิจกรรมการตรวจสอบการเรียนรู้ 
 3. สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัย
การบริหารวิชาการกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
ของข้ า ราชการครู  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความสัมพันธ์กัน” 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารวิชาการมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ รายด้านทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
งานวิจัยของ ประยงค์ ศรีโทมี (2561, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ปัจจัย
ทางการบริหารของโรงเรียน กับประสิทธิผลการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า “มี
ปัจจัยการบริหารวิชาการอย่างน้อย 1 ตัว ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23” จากผลการวิจัย พบว่า พบว่าปัจจัยการบริหาร
วิชาการทุกด้านสามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการ

จัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวม ได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้ งไว้  และประยงค์  ศรี โทมี  (2561, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
พบว่า ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียน จ านวน 4 ด้าน 
ทีส่ามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน ได้แก่  ด้ านการบริหารจัดการ  ด้ าน
ทรัพยากรการเรียนการสอน ด้านภาวะผู้น า และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหาร
วิชาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดังนั้น ควรมีการ
ส่งเสริมปัจจัยการบริหารวิชาการ  ได้แก่  ด้ าน
ทรัพยากรบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ ด้านการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา และงบประมาณ 
และด้านการอ านวยการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
การจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหาร
วิชาการที่มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ด้านทรัพยากรบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิชาการ ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ ด้าน
การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และงบประมาณ 
และด้านการอ านวยการ ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
ปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล 
ครู และบุคลากรการศึกษา ซึ่งมีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของ
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ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 นอกจากน้ีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรให้
การส่งเสริม ได้แก่ ด้านโครงสร้างการบริหารวิชาการ 
ด้านการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  และ
งบประมาณ และด้านการอ านวยการ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร
วิชาการด้านอ่ืนๆ ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ด้านเงินเดือน

หรือสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
การให้ขวัญและก าลังใจ 
 2.  ควรศึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยการ
บริหารวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การจัดการ
เรียนรู้ของข้าราชการครู 
 3.  ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิผลการจัดการ เรียนรู้ ของครู เพื่อให้มี
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
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รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสงเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A MODEL FOR DEVELOPING COMMUNITY PATICIPATION TO SUPPORT 
EDUCATIONAL QUALITY MANAGEMENT IN SMALL SIZED PRIMARY 

SCHOOL IN THE NORTHEASTERN REGION 

 
คนอง  ศรีสรณ์11 

 
บทคัดย่อ 
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างและพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมและประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีพัฒนาขึ้น เป็นการวิจัยและพัฒนา ม ี3 ระยะคือ ระยะที่1การหาองค์ประกอบของ
การมีส่วนร่วมประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และการวิจัยเชิงส ารวจ  กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2559 จ านวน 378 คน ใช้แบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เป็นสร้างและยืนยัน
รูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ ระยะที่ 3 การทดลองและประเมินการใช้รูปแบบในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  ความต้องการในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อยู่ในระดับมาก รูปแบบการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยหลักการและแนวคิดวัตถุประสงค์ รูปแบบกระบวนการ แนวทางการน ารูปแบบไป
ใช้ และผลที่เกิดหลังการใช้รูปแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการทดลองใช้รูปแบบส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สถานศึกษามีความเข้มแข็งมีคุณภาพ 
ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและเกิดความภาคภูมิใจต่อสถานศึกษา ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
รูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ   การมีส่วนร่วมของชุมชน , โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
 
  

                                                        
1 นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษาและภาวะผู้น า  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ASTRACT 
   The purposes of this research aimed to  examine the needs of community 

participation. construct and develop a model for developing community participation and 
validate the implementation of the developed model. This research employed the research and 
development methodology and was divided into three phases: Phase I was related to examining 
the components of community participation through document inquiries, in-depth interview of 
experts ,and a survey. The total sample size was 378, including school administrators, teachers 
and chairpersons of basic school education committee in small sized primary schools in the 
northeastern region in the 2016 academic year. The 5-point rating scale questionnaire was 
administered. The data analysis used was frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Phase II was related to model construction and examination comprising model drafting and 
validation. The model construction and confirmation were done by experts. Phase III concerned 
model implementation and evaluation. The model implementation was administered in a small 
sized primary school under the Office of Buengkan Primary Educational Service Area.  The data 
was analyzed through mean and standard deviation. The findings were as follows:The needs of 
community participation to support educational quality management in small sized primary 
schools involved five aspects achieving a high level in overall,  A model for developing 
community participation to support Educational quality management in small sized primary 
schools in the northeastern region comprised principles and concept, objectives, procedures, 
guidelines for model implementation. The effects after the model implementation, and 
examination of model appropriateness and possibilities, were at the highest level in overall.The 
effects after the model implementation and evaluation which led to an improvement of student 
learning achievement, school quality, increased senses of trustworthiness from community and 
school pride. The satisfaction of stakeholders toward the developed model as a whole was at 
the highest level.  

 
Keywords: Community Participation, small sized primary schools 
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บทน า   
 การศึกษาถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น
มาตั้ งแต่อดีต เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนามนุษย์อันเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าและเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาทุกๆด้าน 
(วิจารณ์ พานิช, 2556, หน้า 11) ส าหรับการศึกษา
ของประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการด้านแนวคิดและ
กระบวนการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามา
เป็นล าดับ โดยหนึ่งในแนวทางเกี่ยวกับการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององค์กรภายนอกและกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการลงสู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ซึ่ งปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (4) ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนาและ
เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาให้เท่าเทียม
และให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  (วีระพร  
เช้ืออ่ า, 2553, หน้า 2 )สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ที ่มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและ
อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินงานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
พลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยึดเง่ือนไขและ
หลั กก ารส า คัญของการปฏิ รู ป กา รศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ในการตัดสินใจ (School-Based Decision Making) 
2) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) ก าหนดให้
บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมก ากับ 
ดูแล เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2545, หน้า 45) จากการรายงานของ
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา  พบว่า สมรรถภาพและ

ศักยภาพ ในการแข่งขันของคนไทยด้อยกว่าหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านปัญหาที่เกิดจากการ
ขาดการมี ส่ วน ร่ ว มร ะหว่ า ง ชุ มชนกั บสถาบั น  
การศึกษาในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ 
คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นประเด็นวิกฤตที่ต้อง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน หลักฐานที่แสดงถึงสภาพความ
ตกต่ าของการศึกษาที่ ชัดเจน  (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545, หน้า 3) ผลสะท้อนของคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่ตกต่ าดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งเกิดจาก
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะ ในสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาใน
ความรับผิดชอบ จ านวน 33,736 โรง เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก จ านวน 24,805 โรง คิดเป็นร้อยละ 50.15 
ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนเหล่านี้กระจัด
กระจายอยู่ในชนบท ซึ่งประสบปัญหาหลายประการ 
เช่น ขาดแคลนครู ครูสอนไม่ครบช้ันเรียน ขาดสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอส าหรับการจัด
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและชุมชน  เพราะชุมชนใน
ฐานะเจ้าของการศึกษาจะรู้ดีว่าประชาชน และบุตร
หลานต้องการอะไร ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาได้หลายลักษณะ เช่น การมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้จัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะผู้มีสิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะ
กรรมการในคณะกรรมการที่กฎหมายก าหนด ( ไพรัช 
อรรถกามานนท์, 2545, หน้า 20-21) การมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ว่าเป็นการ
เช่ือมโยงระหว่างระบบการปฏิบัติงานหรือเช่ือมโยง
บทบาทของ กลุ่มบุคคล องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เป็นหน่วยย่อยรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ภายใต้
ความต้องการในวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดโครงสร้างและ
รูปแบบการท างานด้วยระบบใหม่ในลักษณะสรา้งความ
ร่วมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหว่างผู้ที่
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เกี่ยวข้องด้วย การระดมสรรพก าลัง ร่วมกันก าหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนาด้วยการให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท าร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติและได้ประสบปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น มีความ
เช่ือว่าการ มีส่วนร่วมของชุมชนโดยกระบวนการ
เครือข่ายความร่วมมือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
ส่ ง เสริ มคุณภาพการจัดการศึ กษาในโรง เ รี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์

ของการวิจัยไว้ ดังนี้  
1.  เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

2.  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   

3.  เพื่ อประเมิ นผ ล ก า ร ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่
พัฒนาขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรที่ใช้ในขั้นตอนของการวิจัยเชิง

ส ารวจ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 29,135 คน จ าแนกเป็น
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 4 ,920 คน ครู จ านวน 
19 ,295 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
จ านวน 4,920 คน รวมทั้งสิ้น 29,135 คน 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความต้องการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  

และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559  จ านวน 
29,135 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 
4 ,920 คน  ครู  จ านวน  19 ,295 คน  ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน  4,920  คน รวม
ทั้งสิ้น 29,135 คน 

กลุ่ มตั วอย่ า ง  ไ ด้ แก่  ผู้ บ ริ หาร โ รง เ รี ยน  
ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 378 
คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 126 คน  
ครูผู้สอน จ านวน 126 คน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 126 คน รวมทั้งสิ้น 
378  คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ 
Krejcie and Morgan (1970, pp.607-610) การ
ได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้น (Multi-
stage random sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามความต้องการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale)  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  IOC (Index of Item-objective 
Congruence) แล้วน าข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00  มาเป็นค าถาม ใน
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่  ร้ อยละ ค่า เฉลี่ย  และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
และพัฒนา ด าเนินการ 3 ระยะ 7 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 
1 การหาองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับหลักการ 
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนที่ 2 
การศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบผลส าเร็จภายใต้การ
มีมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ระยะที่ 2 
การสร้างและการตรวจสอบรูปแบบมี 2 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างรูปแบบ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ  ขั้นตอนที่ 5 
การสร้างคู่มือด าเนินการเพื่อใช้ในขั้นตอนการทอด
ลองใช้รูปแบบโดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญ  ระยะที่ 3 
การทดลองและประเมินการใช้รูปแบบมี 2 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนที่ 6  การทดลองการใช้รูปแบบ เป็นการน า
รูปแบบมาทดลองใช้จริงกับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กจ านวน 1 โรงเรียน  ขั้นตอนที่ 7 การ
ประเมินการใช้รูปแบบ 

  

ผลการวิจัย   
1. ผลการศึกษาความต้องการในการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านการบริหารการศึกษา 2) ด้านการจัด
การศึกษา 3) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา4) ด้านการก ากับดูแล และตรวจสอบการจัด
การศึกษา 5) ด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการ
บริหารการศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา ด้านการก ากับดูแล และตรวจสอบการจัด
การศึกษา และด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา 

2.  องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1) หลักการและ
แนวคิด 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) รูปแบบ
กระบวนการ 4) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 5) ผลที่
เกิดหลังการใช้รูปแบบ  ผลการตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับความเหมาะสมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือวัตถุประสงค์ของรูปแบบ แนว
ทางการน ารูปแบบไปใช้  ผลที่เกิดหลังการใช้รูปแบบ 
ส่วนความเป็นไปได้ของรูปแบบเรียงตามล าดับที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผลที่เกิดหลังการใช้รูปแบบ แนว
ทางการน ารูปแบบไปใช้  ส่วนหลักการและแนวคิด  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน   

3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบประเมินการใช้
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสรมิ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้กลุ่ม
บุคคลในชุมชน 5 กลุ่ม ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
(MOU) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
แผนงานโครงการร่วมกัน 14 โครงการ  ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
มีคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและเกิดความ
ภาคภูมิใจต่อสถานศึกษา 

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในราย
ข้อ มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาความต้องการในการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้ งนี้ เป็นเพราะว่า  ชุมชนในฐานะเจ้าของ
การศึกษาจะรู้ดีว่าประชาชน และบุตรหลานต้องการ
อะไร ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาได้หลายลักษณะ เช่น การมีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้จัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะผู้มีสิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการ
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ในคณะกรรมการที่กฎหมายก าหนด (ไพรัช อรรถกามา
นนท์,  2545, หน้า 20-21) สอดคล้องกับ Barrnes 
(1998, p 3152 – A) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนของผู้ปกครองนักเรียนพบว่าผู้ปกครอง
ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนที่บ้านด้วย การศึกษาครั้ งนี้ ได้หลักฐาน
เพิ่มเติมว่า บิดา  มารดา ชาวอเมริกัน– แอฟริกัน เห็น
คุณค่าของการศึกษาและเห็นว่าโรงเรียนจ าเป็นต้อง
ตระหนักถึ งความคาดหวั งด้ านการศึ กษาและ
วัฒนธรรมของผู้ปกครองด้วย 

2.  องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1) หลักการและ
แนวคิด 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) รูปแบบ
กระบวนการ 4) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 5) ผลที่
เกิดหลังการใช้รูปแบบ จากองค์ประกอบที่กล่าว
ข้ า งต้นจะเห็น ได้ ว่ า เป็นรูปแบบที่ เป็น เอกสาร
ประกอบด้วยข้อความ ภาพ การอธิบายรูปแบบให้เห็น
เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัว
สนธ์  (2555: 12) ที่กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงภาพร่าง
ที่แสดงถึงองค์ประกอบ ขั้นตอนการด าเนินงานของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ งหรือ ภาพย่อยของทฤษฏีหนึ่ งๆที่ เขียน
ออกมาในลักษณะที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
อุทัย  บุญประเสริฐ (2543 หน้า 31)  ที่กล่าวถึง 
รูปแบบว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบท่ีส าคัญๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบประเมินการใช้
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสรมิ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้กลุ่ม
บุคคลในชุมชน 5 กลุ่มท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
แผนงานโครงการร่วมกัน 14 โครงการ ส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกยิ่งขึ้น เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
ใ น ด้ า นต่ า ง ๆ เ ช่ น นั ก เ รี ย น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ น 
สถานศึกษามีความเข้มแข็งมีคุณภาพ ได้รับความ

ไว้วางใจจากชุมชนและเกิดความภาคภูมิ ใจต่อ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพราะรูปแบบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
คุณลักษณะที่ แสดงให้ เห็นถึ งความสัมพันธ์ เ ชิ ง
โครงสร้างของแต่ละองค์ประกอบ โดยสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งสอดคล้อง
กับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
และบทบาทหน้ าที่ ขอ ง ชุมชนและแนวทาง ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอคคล้องกับ
จิณณวัตร ปะโคทัง (2549 หน้า 140-144) ได้ศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนกันทรารมณ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมว่า
ระยะเวลาและสถานที่ในการมีส่วนร่วมกับโครงการ 
ควรต้องให้มีผู้มีส่วนได้-เสียเข้ามามีส่วนร่วมให้ต่อเนื่อง
ตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการ
ยุติ หรือหากคณะผู้บริหารเห็นว่าเหมาะสมก็ให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่แต่ละคนเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเท่านั้นก็
ได้  

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้อง
กับกับศศิวิมล จุลศิลป์. (2556 หน้า 257) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านวิชาการ กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า
ควานความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน
ในเขตบริการของโรงเรียน พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทั้งนี้เพราะ หลังจากการทดลองใช้รูปแบบแล้ว
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกยิ่งขึ้น เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี ในด้านต่างๆเช่นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น สถานศึกษามีความเข้มแข็งมีคุณภาพ ได้รับ
ความไว้วางใจจากชุมชนและเกิดความภาคภูมิใจต่อ
สถานศึกษา  
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

หน่วยงานระดับนโยบาย ได้แก่ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรมี
การก าหนดนโยบายในการน ารูปแบบการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัด  

 
 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
  ควรมีวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนาตัว
บ่งช้ีเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
ชุมชน และใช้เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการบริหารจดัการโรงเรยีนประถมศึกษาต่อไป
และ ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเป็นกรณศีึกษาถึง
ปัจจัยบางประการที่ได้รับการเสนอแนะว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่จะส่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษา เช่น 
ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ศักยภาพของผู้บริหาร ตลอดจนปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

A Causal Model of Effectiveness of Small Elementary Schools  
under the Office of the Basic Education Commission    

เนาวรัตน์  ศิรเิมธางกูร1 
ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์2 

 เพลินพิศ  ธรรมรัตน์3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรคัดสรรกับประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เตรียมยกร่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  โดย
การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างแบบสอบถาม การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) และการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะท่ี 2 ยกร่างและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ   ระยะท่ี 3 ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  การยืนยันโมเดลโดยใช้แบบยืนยันโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 440 แห่ง โดยมีผู้ ให้ข้อมูล โรงเรียนละ  2 คน รวมท้ังสิ้น 880 คน จ าแนก
เป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 440 คน และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จ านวน 440 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ 
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้โปรแกรม LISREL  
 ผลการวิจัย พบว่า  

1.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีสร้างขึ้นประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และวัฒนธรรมองค์การ  

2.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี ค่าไค-สแควร์ (  ) เท่ากับ 154.11 ท่ี
องศาอิสระ (df) เท่ากับ 129 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (  /df) เท่ากับ 1.19 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.06513 
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ 0.021  ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนี
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94  ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 479.67 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีของรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.0058 และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.86  และเมื่อน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน ยืนยัน ทุกคนยืนยันโมเดลตามผลการวิเคราะห์ 
 
ค าส าคัญ :  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย, ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก    

         
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
2 รศ.ดร., อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) construct a causal model of effectiveness of 

small elementary schools under the office of the Basic Education Commission   ; 2) validate the 
concordance of the causal relationship model of factors affecting effectiveness of small 
elementary schools with the empirical data. The tree-step research was conducted: Step I was 
related to constructing the causal relationship model of factors affecting effectiveness of small 
elementary  schools using document analysis, a set of questionnaires and an evaluation of 
consistency between the items of the questionnaire and operational definitions through Index of 
item-objective congruence (IOC), and testing the reliability of the research instrument for data 
collection; Step II Drafting and developing a causal relationship model; Step III involved the 
development of a causal relationship model of factors and confirmatory analysis. The model 
confirmation was performed by nine experts. The subjects were drawn from small school sizes, 
yielding a total of 440 secondary schools in the 2018 academic year. The two respondents were 
selected from each school using a multi-stage random sampling, yielding a total of 880 
respondents, including 440 school administrators and 440 teachers. The research instrument was 
a set of questionnaires. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Skewness, Kurtosis, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Confirmatory 
Factor Analysis and Path Analysis using LISREL program 8.52. 
 The findings were as follows:  

1.  The developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of   
small elementary schools under the office of the Basic Education Commission involved 
leadership of administrators, environment of school, participatory management and 
Organizational culture. 

 2.  The developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of 
small elementary schools under the office of the basic Education commission was consistent 

with the empirical data. The  model indicated that the Chi-Square (  )  goodness of fit test was 

154.11, Degree of Freedom (df) = 129, Chi-Square/Degree of Freedom (  /df) = 1.19, Probability Value 
(p-value) = 0.06513, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.021,  Goodness of Fit Index 
(GFI) = 0.97, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94, Critical N (CN) = 479.67,  Comparative Fit Index 
(CFI) = 1.00, Root Mean Squared Residual (RMR) =  0.0058  and  Alpha Coefficient (R2) = 0.86. The 
developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of small elementary 
schools under the office of the Basic Education Commission was further confirmed by all nine 
experts, resulting the fitted model. 

Keywords:  Causal Relationship Model of Factors,    Effectiveness of small elementary school 
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บทน า 
การที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อาจเป็นผลสืบเนื่องจากความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี  
ความเจริญก้าวหน้าทั้ งหลายล้วนแล้วเกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ และการ
ที่ประเทศใดๆ มีความก้าวหน้าแสดงว่าประเทศนั้น
ให้ความส าคัญต่อการให้การศึกษาและพัฒนาคนใน
ชาติให้เป็นคนดีเพื่อคนดีเหล่านั้นสามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้ก้าวหน้าไม่ล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ 
ในโลก  การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของคนเพราะเป็นปัจจัยหลักในการ
สร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดและคุณธรรมของ
บุคคล เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสร้างภูมิ
ปัญญาให้แก่บุคคล  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะ
ช่วยให้ประชาชนมีคุณธรรม สามารถด ารงอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข   มีความรู้  ความสามารถ
และทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในอนาคต มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ  พึ่งตนเองได้ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมี
ศักดิ์ศรี สามารถพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม (วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์, 2556, 
หน้า 28) และการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม นอกจากนั้นแล้วการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม   มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553. หน้า 3)   

โร งเ รี ยน เป็นสถานที่ ส าหรับฝึ กสอน
นักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์และเป็น
สถาบันที่ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคนที่เป็นสมาชิกของ

ชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มี
คุณธรรมจริยธรรม สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมี
เหตุผลและจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  เป็นสังคมที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ
ตามศักยภาพและเป็นคนดีขอ งชุมชน สั งคม 
ประเทศชาติ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชาติให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากประชากรวัยเรียนมี
จ านวนลดลง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน  15,705 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.13 ของจ านวนโรงเรียน
ทั้งหมด (ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 2) จาก
ผลการศึกษาของจันทร์จิรา จูมพหล้า และคณะ 
(2557 ,  บทคั ด ย่ อ )  ไ ด้ ศึ กษา เ กี่ ย วกั บปั จ จั ย
ความส าเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ 4 แห่ง 
ปรากฎว่าพบจุดร่วมแห่งความส าเร็จของโรงเรียน 
ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า มี
ความรู้ความสามารถ  และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  ครูดี  มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู  มีความรู้ความสามารถ  มีประสิทธิภาพ  
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   ชุมชนและผู้ปกครอง มี
ศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการและการพัฒนา
การศึกษา  และ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
ท างานขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ  ส่วนปัจจัย
ด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการที่ดี ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน
และชุมชน   มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  การจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการจัดแบบคละ
ช้ันแยกช้ันตามบริบทของโรงเรียน   กระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ พัฒนาทักษะ
กระบวนการ  คุณธรรม  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
และเน้นบูรณาการการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
วั ด และป ระ เ มิ นผ ลต ามส ภาพจริ ง ด้ ว ย วิ ธี ที่
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หลากหลาย  นิเทศการสอนเป็นประจ า  ใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีงบประมาณที่เพียงพอ   
ในด้านผลผลิตและผลลัพธ์  นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  มีพัฒนาการทุกด้าน   เป็นคนดี    
คนเก่ง  มีความสุข   สามารถเรียนต่อในระดับที่สูง
และประกอบอาชีพต่อได้ รวมถึงโรงเรียนได้เป็นที่ช่ืน
ชมของชุมชน และเป็นแบบอย่างตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือแก่ ชุมชนและโรงเรียนอื่น  จากการ
คัด เลือกโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ กของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในปี 
พ.ศ. 2558  จ านวน 16 โรงเรียน ปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 26 โรงเ รี ยน  จึ ง เห็ นได้ ว่ า โ ร งเ รี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสามารถพัฒนาคุณภาพทาง
การศึ กษาภายใต้ ข้ อจ ากั ดด้ านบุคลากรและ
งบประมาณได้ แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ  และจากการศึกษา
ปัจจัยความส าเร็จของสุดยอดโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กท่ีได้รับรางวัล โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในปี พ.ศ. 2557 – 2559  
พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จมีดังนี้ การใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหาร การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การสร้างเครือข่าย   ครูมีความมุ่งมั่น ศรัทธา มี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
ท างานเป็นทีมคุณภาพ ภายใต้นวัตกรรมวงจร
คุณภาพที่ เป็นระบบชัดเจน    โดยการน าเอา
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ    ( Information 
Technology) เข้ามาช่วยด าเนินการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก เนื่องจากเป็นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฏีไปสู่
การสร้างโมเดลที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั วแปร ซึ่ งผู้ วิ จั ยสามารถตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลที่สร้างขึ้นตาม
ทฤษฏีที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ 
แล้วทดสอบความสอดคล้องของโมเดล ซึ่งการ
ด าเนินการวิจัยลักษณะนี้ เรียกว่า โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural equation modeling 
:SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ทดสอบและประมาณ
ค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการใช้การรวมข้อมูล
ทางสถิติกับข้อตกลงเบื้องต้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
เป็นเทคนิคทางสถิติหนึ่งที่ใช้ทดสอบ (testing) และ
ประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(causal relationships) ซึ่งในการสร้างโมเดล
สมการโครงสร้างมีได้ทั้งเพื่อการยืนยันและเพื่อการ
ส ารวจ  ซึ่งเป็นการรวมโมเดลทางสถิติหลายๆ โมเดล
ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายๆตัว
ได้ในเวลาเดียวกัน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
และตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
หลายๆตัวในรูปแบบของชุดสมการ   SEM เป็น
เทคนิคที่รวมเทคนิคหาสาเหตุ  การวิเคราะห์ความ
ถดถอย และเทคนิคการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
(การวิ เ คราะห์ปั จจั ย )   ความแปรปรวนร่ วม 
(covariance) และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(correlation) จึงท าให้ SEM เป็นได้ทั้ง เทคนิคการ
หาสาเหตุ และการหาความสัมพันธ์   สามารถ
ตรวจสอบสมการความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้หลาย
สมการในเวลาเดียวกัน และมีการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเส้นทางที่สร้างขึ้นกับข้อมูลของ
จริง โดยใช้สถิตหลายๆตัวประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็น
เทคนิคที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อการศึกษาวิจัยนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับประสิทธิผลโรงเรียน
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  โ ร ง เ รี ย น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 
2561 จ านวน  15,705  โรงเรียน    
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปร
แฝงภายนอก จ านวน 2 ตัวแปร คือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตัวแปร
แฝงภายใน จ านวน 3 ตัวแปร คือ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ก าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ไวด้ังนี้  

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  โ ร ง เ รี ย น
ปร ะถมศึ กษ าขนา ด เ ล็ ก ใน สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 15,705 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็น
ห น่ ว ย วิ เ ค ร า ะ ห์  ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  และ ครูผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการ 1 คน โดยการใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage  Random Sampling)  
 กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึ กษา  ขนาด เ ล็ ก ในสั งกั ดส า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2561 จ านวน   440  โรงเรียน โดยใช้เกณฑ์ส าหรับ
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างระบุขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นฟังก์ ชันของจ านวนพารามิ เตอร์ที่
ต้องการประมาณค่า คือ ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 20 แห่งต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2548, หน้า 53) โดยมีบุคลากรผู้ตอบ
แบบสอบถาม โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน 
จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 440 คน 
และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  จ านวน 440 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage  Random Sampling)  
 เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม
การวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ มีอ านาจจ าแนกความเขื่อมั่น และแบบ
ยืนยันเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) แสดง
ค ว า ม เ ห็ น ด้ ว ย  แ ล ะ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ โ ม เ ด ล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 การวิ เคราะห์ข้ อมู ล  ด า เนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For 
Windows Version 20 ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และโปรแกรม LISREL Version 8.52 เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural 
Relation Model) 
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 ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ใช้
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  มุ่ ง ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปลผล 
(cause-effect relationship) เพื่อสร้างโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้อง
กับองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์ การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย สร้าง
โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์ เ ชิงสาเหตุ ของ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดย
การศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูล เอกสาร ต ารา วารสาร บทความ 
งานวิจัยและแหล่งข้อมูลต่างๆ น าข้อมูลมาพัฒนา
โมเดลสมมติฐาน การสร้างแบบสอบถาม การ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
นิ ย า ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( item-objective 
congruence: IOC) ตรวจสอบความสอดคล้องโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จ านวน 5 คน แล้วพิจารณาคัดเลือกข้อที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60–1.00 จ านวน 
115 ข้อ มาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม การตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยผู้วิจัย
ด าเนินการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้จริง คือ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 30 แห่ง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   วิเคราะห์หา
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (item analysis) โดยใช้
สู ต ร สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น 
(Pearson’s Product Moment Correlation) 
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( item-total 
correlation) การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
วิเคราะห์เชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) และการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงเส้น 
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (chi-square) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรมส าเร็จรูป 
LISRELซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย

สถิติขั้นสูง การยืนยันโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากผู้เช่ียวชาญโดยใช้แบบยืนยันโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน  
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมาย
ได้ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปรคัดสรรกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า  โ ม เ ด ล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียน
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นมีตัว
แปรต่างๆ ดังนี้ ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้ คือ การมี
วิสัยทัศน์ ทักษะ  การเสริมสร้างแรงจูงใจ คุณธรรม
จริยธรรม และการมุ่งเน้นผลส าเร็จ   ตัวแปรแฝง
ภายนอกสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประกอบด้วย 
4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร 
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านจิตวิทยา ตัว
แปรแฝ งภาย ในกา รบริ ห า ร แบบมี ส่ ว น ร่ ว ม 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ความรักความ
ผูกพันที่มีต่อโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการกระจาย
อ านาจ  ค วาม ไ ว้ ว า ง ใจซึ่ ง กั นและกั น  การมี
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ตัวแปรแฝง
ภายในวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร
สังเกตได้ คือ การตัดสินใจของผู้บริหาร ความมี
คุณภาพของบุคลากร  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ  การมอบอ านาจ และการยอมรับนับถือ  
และตั วแปรแฝงภายในประสิทธิ ผล โรง เ รี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประกอบด้วย  4 ตัวแปร
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สังเกตได้ คือ  ความพึงพอใจในงานของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ความสามารถในการปรับตัวของ
โรงเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน  
  เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ตัวแปรแฝง
ภายนอกภาวะผู้น าของผู้บริหาร  มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรง (0.16) และมีอิทธิพลทางอ้อม  (0.43) ต่อ
ตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
โดยอิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง 2 เส้นทาง ดังนี้ 
เส้นทางที่ 1 ผ่านทางตัวแปรการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม (0.05) เส้นทางที่ 2 ผ่านทางตัวแปรวัฒนธรรม
องค์การ (0.24)  ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน  มีอิทธิพลทางตรง (0.35) และมี
อิทธิพลทางอ้อม (1.05) ต่อตัวแปรประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านทาง 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 ผ่านทางตัว
แปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม (0.43) เส้นทางที่ 2 
ผ่านทาง ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ (0.62)  ตัวแปร
แฝงภายในการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีอิทธิพล
ทางตรง (0.15) ต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ตัวแปรแฝงภายในวัฒนธรรม
องค์การ  มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 1.21  เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อตัว
แปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใน
ภาพรวม พบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.40 รองลงมา 
คือ ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ มีค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 1.21  ตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหาร  มีค่า
อิทธิพลรวม เท่ากับ 0.59 และตัวแปรการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม   มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.14 
ตามล าดับ เมื่ อพิ จารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 – 1.00 
โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์เป็นแบบทิศทาง
เดียวกัน คือ มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวกตัวแปรที่มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด เท่ากับ 1.00 คือ ตัว
แปรวัฒนธรรมองค์การ จากผลการวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพลหลังการปรับแก้โมเดล ผู้วิจัยได้สร้างโมเดล
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพประกอบ 2 

 

ภาพประกอบ 2  โมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. ผลการตรวจสอบความสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างตามสมมติฐานการวิจัยหลังจากปรับแก้ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของรูปแบบ 

คือ ค่าไค-สแควร์ (  ) เท่ากับ 154.71 ที่องศา
อิสระ (df) เท่ากับ 129 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  

(  /df) เท่ากับ 1.19 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) 
เท่ากับ 0.06513 ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของ
รากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ 0.021 ค่าดัชนี
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 ค่า
ขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 476.67 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
1.00 ค่าดัชนีของรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) 
เท่ากับ 0.0058 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ 0.86 แสดงว่า มีค่าอ านาจพยากรณ์ 
ร้อยละ 86 



 

Page 487 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้   ตัวแปรแฝง
ภายนอกภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 
ตัวแปรสังเกตได้ คือ การมีวิสัยทัศน์ ทักษะ  การ
เสริมสร้างแรงจูงใจ คุณธรรมจริยธรรม และการ
มุ่งเน้นผลส าเร็จ ภาวะผู้น าของผู้บริหารนับว่าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิผล ผู้น าที่จะประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ความเสมอภาค  คุณธรรมและ
ความรู้ที่สามารถบูรณาการเพื่อน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นคุณสมบัติที่
ส าคัญที่ต้องค านึงและต้องเกิดมี ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  พรชัย เจดามานและคณะ (2560, หน้า 
199) ที่เสนอว่าทักษะและคุณลักษณะส าคัญของผู้น า
ในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถใช้รูปแบบภาวะผู้น าใน
การน าบุคลากรขององค์กรและสถานการณ์ต่างๆ มี
ความรอบรู้และความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ มีทักษะ
การตัดสินใจและบริหารตนเองได้ดี และสอดคล้อง
กับพัทนันท์ หรรษาภิรมย์โชค (2557, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษา การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลของผู้บริหารใน
โรงเรียนดีเด่นนั้นประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้และทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้าน
การจั ดการ เรี ยนรู้  ซึ่ งสอดคล้องกับ  คมศิลป์  
ประสงค์สุข (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพบว่าผู้น าที่
มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั้น
ประกอบด้วยการมีวิสัยทัศน์ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การเสริมสร้างแรงจูงใจ และการมุ่ ง เน้น
ผลส าเร็จ เช่นเดียวกับ ธัญวิทย์  ศรีจันทร์ (2559, 
หน้า 144)  ได้เสนอแนวคิดว่าผู้น าในศตวรรษที่ 21 
ควรมีคุณธรรมจริยธรรม  สร้างแรงจูงใจ มีวิสัยทัศน์ 
กล้าตัดสินใจ ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ตัวแปรแฝงภายนอก
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ตัว
แปรสังเกตได้ คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้าน
การจัดการเรียนการสอน และด้านจิตวิทยา  การ
ด าเนินงานของโรงเรียนในปัจจุบันได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากสภาพแวดล้อม  โรงเรียนอาจประสบ
ความส าเร็จ เจริญเติบโตและก้าวหน้าได้ หาก
สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อม  นั่นคือ 
สภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อการท างานประสิทธิผล 
และการอยู่รอดของโรงเรียน  สภาพแวดล้อมเป็น
ปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา (อาภรณ์  
ใจเที่ยง, 2550, หน้า 17-19)  และสุกฤษฏิ์  อัญบุตร 
(2555, บทคัดย่อ) ได้น าเสนอไว้ว่า การจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการจัดการศึกษาควร
ประกอบด้วย ด้านกายภาพ  ด้านการบริหาร ด้าน
การเรียนการสอน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ตัวแปร
แ ฝ ง ภ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ความรักความ
ผูกพันที่มีต่อโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการกระจาย
อ านาจ  ค วาม ไ ว้ ว า ง ใจซึ่ ง กั นและกั น  การมี
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน จึง
ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกัน
ในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย 
(นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ , (ม.ป.ป.), หน้า 176)   
สอดคล้องกับ นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ (2560, หน้า 
19 ) ได้น าเสนอไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการไว้วางใจกัน ความ
ผูกพันที่ปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิสสากร 
พิมพ์ทอง (2557, หน้า 79) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในโรงเรียนอนุบาลเอกชน มีด้านความไว้วางใจ
ซึ่ งกันและกัน ด้านความรักความผูกพันที่มีต่อ
โรงเรียน  ด้านการกระจายอ านาจในการบริหาร และ
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ด้านการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และ กชมล อยู่สุข 
(2557, หน้า 153) ได้ศึกษาและสร้างรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วยโดยมีการร่วมมือด้าน  การมีส่วน
ร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
การกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมท างานเป็นทีม 
และการมีส่วนร่วมประสาน/ประชาสัมพันธ์ ตัวแปร
แฝงภายในวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 5 ตัว
แปรสังเกตได้  คือ การตัดสินใจของผู้บริหาร ความมี
คุณภาพของบุคลากร  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ  การมอบอ านาจ และการยอมรับนับถือ  
วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่
ร่วมกันอย่างมีระเบียบและวัฒนธรรมจะแสดงออกใน
รูปของจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจ
หรือวินิจฉัยสั่งการ และเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การ
ด า เนินงานของโรงเรียนก้าวหน้าและส่งผลให้
โรงเรียนได้รับความเช่ือถือจากสังคม สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ขอ ง  ฉั ต ร ยุ ค ล   แก้ วพิ บู ล ย์  (2555, 
บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการสังเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การทั้งองค์การของ
รัฐและเอกชนประกอบ ด้วย การมุ่งที่ผลส าเร็จของ
งาน  การผูกพันต่อองค์การ การภูมิใจในอาชีพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชา  ภัทรกุลวิศาล 
(2556) ได้ศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนนั้นประกอบด้วย การมุ่ งประสงค์ของ
โรงเรียน  การมอบอ านาจ การตัดสินใจ ความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่ง  ความไว้วางใจ  ความมีคุณภาพ  การ
ยอมรับนับถือ ตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประกอบด้วย  4 
ตัวแปรสังเกตได้ คือ ความพึงพอใจในงานของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ความสามารถในการปรับตัวของ
โรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของโรง เ รี ยน 
ประสิทธิผลโรงเรียนมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหาร
และผลการด าเนินงานของโรงเรียนเพราะเป็นตัวบ่งช้ี
หรือตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าการบริหารโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ และมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า

หรือไม่เพียงใด ซึ่งประสิทธิผลโรงเรียนเป็นผลส าเร็จ
ของงานที่บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้โดยมีกระบวนการจัดและด าเนินการในโรงเรียน 
และมีผลเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ  
Hoy & Miskel (2005, p. 281) ที่ได้น าเสนอว่า การ
ที่โรงเรียนมีความสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และ
สามารถแก้ปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาได้  และ 
สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551, หน้า 31) น าเสนอไว้ว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระดับความส าเร็จหรือ
การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดเป็นผลผลิตที่เกิดกับนักเรียนเป็น
ส าคัญ และความพึงพอใจของครูผู้ปฏิบัติด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557,หน้า 28) 
ที่น า เสนอไว้ว่ าประสิทธิผลของโรงเ รี ยนเป็น
ความสามารถของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
การด าเนินงานสู่ความส าเร็จ  4  ประการ  คือ 
โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนสูง โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนให้มีเจตคติ
ทางบวก โรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
โรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม   และ
โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้ 
เช่นเดียวกับ  Hoy and Miskel (1991, p. 373-
398) ได้น าเสนอไว้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครู  สมาชิกของโรงเรียนมี
ขวัญและก าลังใจที่ดี สามารถพัฒนานักเรียนให้มี
ทั ศ น ค ติ ท า ง บ ว ก  ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้  

2.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก  การที่มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อ
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ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แสดงว่า 
หากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
วิสัยทัศน์ มีทักษะ มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ มี
คุณธรรมจริยธรรม และมุ่งเน้นผลส าเร็จของงานจะ
ส่งผลให้ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย  ตั้ง
อุทัยเรือง (2558, หน้า 205)  ได้น าเสนอไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารมีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะ

โรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  (  

=.80,  < .01) และมีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารและสมรรถนะโรงเรียนอยู่ ใน

ระดับสูง (  = 0.69 ,  < .01)  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รังสรรค์  อ้วนวิจิตร (2554, หน้า 210) 
ผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้น ามีอิทธิพลโดยตรง
ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก (  =.42,  < .01)  และการวิจัยนี้ได้
ค้นพบว่า ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร มีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อตัวแปร
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยผ่าน
ตัวแปรภายในการบริหารแบบมีส่วนร่วมและตัวแปร
ภายในวัฒนธรรมองค์การ แสดงว่า หากผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผู้น าจะท าให้
โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่ วนร่วมและเกิด
วัฒนธรรมองค์การเชิงบวกที่ส่งผลดีต่อประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รังสรรค์ อ้วนวิจิตร (2554, หน้า 210) 
ซึ่ง พบว่า ภาวะผู้น ามีอิทธิพลโดยอ้อมตอ่ประสทิธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยผ่ าน

วัฒนธรรมองค์การ (  =.07,  < .01)  
ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน  มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก แสดงว่า หากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้าน
การจัดการเรียนการสอน และด้านจิตวิทยาได้ดี จะ

ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นฤมล เจริญพรสกุล 
(2559, หน้า 107) ได้น าเสนอไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  และผล
การศึกษาของ กรุณา ภู่มะลิ (2556, บทคัดย่อ) 
พบว่า ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาด เล็ ก   และ  มนัญญา  บุษยะมา  (2559, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และ ธนัช มหาสินทรัพย์ 
(2560) ได้ศึกษาและให้น าเสนอไว้ว่าสภาพแวดล้อม 
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก และการวิจัยนี้ยังพบว่าตัว
แปรแฝงภายสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพล
เชิงบวกทางอ้อมต่อตัวแปรประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กโดยผ่านตัวแปรภายในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและตัวแปรภายในวัฒนธรรม
องค์การ แสดงว่า หากโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านการ
บริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
จิตวิทยาได้ดีจะท าให้โรงเรยีนมีการบริหารแบบมสี่วน
ร่วมและสร้างวัฒนธรรมองค์การที่สามารถส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ กรุณา  ภู่มะลิ (2556, บทคัดย่อ) ที่
ได้น าเสนอไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวแปรแฝงภายในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แสดงว่า หาก
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กมีความรักความผูกพันต่อ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการกระจายอ านาจ มีความ
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ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน จะส่งผลให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผล   และ
การวิจัยนี้ยังพบว่า ตัวแปรแฝงภายในวัฒนธรรม
องค์การ  มีอิทธิพลเ ชิงบวกทางตรงต่อตัวแปร
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แสดงว่า 
หากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักการใช้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเช่ือถือ
ประกอบ  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพ มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน มีการมอบ
อ านาจและการยอมรับนับถือกัน จะส่งผลให้โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กเกิดประสิทธิผลซึ่งสอดคล้อง
กับ  Daniel R. Denison (1990) ได้น าเสนอไว้ว่า 
วัฒนธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การเป็นอย่างมาก เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิด 
การผูกพันและการมีส่วนร่วมในองค์การ การปรับตัว
ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  เช่นเดียวกันกับ
งานวิจัยของ พุทธิพร สัมภวะผล (2559, หน้า 1) 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
โรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (  = 0.763 ,  < .01) 
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในภาคเหนืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  =0.286 ,      

 <.01) และสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ อ้วน
วิจิตร (2554, หน้า 26) ที่น าเสนอไว้ว่า วัฒนธรรม
องค์การมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (  =.20,  < .01)  
และบุญเหลือ  ทาไธสง (2557, หน้า 40) ได้น าเสนอ
ไว้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลอย่าง
มีนัยส าคัญ คือ วัฒนธรรมองค์การ 

ในการพิจารณาอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อตัวแปร
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
ภาพรวม พบว่า ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนมีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด รองลงมา คือ ตัว
แปรแฝงภายในวัฒนธรรมองค์การ  ตัวแปรแฝง
ภายนอกภาวะผู้น าของผู้บริหาร และตัวแปรแฝง

ภายในการบริหารแบบมีส่ วนร่วม ตามล าดับ  
สามารถอภิปรายได้ดังนี้คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เนื่องด้วย
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ท าหน้าที่
อ านวยการ สนับสนุน ควบคุมดูแลโดยตรงใน
โรงเรียนจึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่าง
ของโรงเรียนได้ ท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามความมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดได้  
ถ้าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีภาวะ
ผู้น าสูงจะท าให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความ
กระตือรือร้นหรือต้ องปรับตนเองให้สามารถ
ปฏิบัติงานกับผู้บริหารโรงเรียนให้ได้ และกระตุ้นให้
ครูและบุคลากรสามารถท างานทุกอย่างที่มอบหมาย
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนเกิด
ประสิทธิผลตามมา  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สภาพแวดล้อมเป็น
ปัจจัยที่จ าเป็นและส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร 
สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน และ
สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา   การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีอิทธิพลทางตรงต่อโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก เนื่องจากว่าปัจจัยด้านการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  ครูและบุคลากร นักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชนในโรงเรียนมีความ
รักความผูกพันต่อโรงเรียน มีความเช่ือมั่น ยอมรับ
เป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน มีความเต็มใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียน มีความต้องการที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกสภาพในโรงเรียน  มีส่วนร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ  ร่วมลงมือปฏิบัติและมีส่วน
ร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมช่ืนชมผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน มีความไว้วางใจกันให้เกียรติและ
ให้การยอมรับกัน ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกับ นั่นคือ
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การมีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการท างานที่สร้างสรรค์
จะส่งผลให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผล  

วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประ
สิทธิโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจากว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถตัดสินใจอย่างมีหลักการ มี
เหตุผล และชัดเจน  ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ ชัดเจน 
น่าเช่ือถือประกอบการตัดสินใจ  ให้ ครู บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียนมีสว่นในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
บริหารจัดการหรือเลือกวิธีการปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนโดยบุคลากร
ในโรงเรียนมีคุณภาพ คือ บุคลากรในโรงเรียนมี
สติปัญญาดี มีความฉลาด มีไหวพริบ ช่างสังเกต มี
ก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน มุ่งมั่น มีความ
รักต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีความรู้ความสามารถมี
ความเช่ียวชาญ ช านาญ มีทักษะ มีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีการดูแล
รักษาสุขภาพเสมอ มีความพร้อมทางด้านพฤติกรรม
ที่ดี  ประพฤติตนตามกฎเกณฑ์  ระ เบี ยบและ
จร รย า บร รณ วิ ช า ชีพ  ร ว มทั้ ง มี ก า ร ย อม รั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน ทุ่มเท 
เสียสละ ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความ
จงรักภักดีต่อโรงเรียน และมีความภาคภูมิใจที่เป็น
สมาชิกของโรงเรียน  มีการวางหลักเกณฑ์ส าหรับครู
ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการแทนผู้บริหาร
อย่างชัดเจนและติดตามผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติ
ราชการแทนผู้บริหารทุกครั้ง รวมทั้งมีการก ากับและ
แนะน าการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการแทนอยู่
เสมอ    และผู้บริหารได้รับการยอมรับนับถือด้าน
ความรู้ ความสามารถจากครูและบุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลทั่วไป  รวมถึงบุคลากร

ในโรงเรียนมีการยอมรับและยินดี ภาคภูมิใจเมื่องาน
ทุกงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด   หากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการ
แสดงออกหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้
โรงเรียนเกิดประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะ 
            1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้โมเดลที่ได้
จากการวิจัยนี้ไปศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดอื่นๆ หรือสถานศึกษาในระดับอื่นๆ                                  
            2. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับ
หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิผล   

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องด้วย

ความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก 
รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์ ประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดรเพลินพิศ  ธรรมรัตน์ 
กรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์  ที่ ไ ด้ แนะน า 
เสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ขอ
กราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ประสบการณ์ต่างๆ อันมีคุณค่า ขอ
กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เ ช่ียวชาญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการครูโรงเรียน
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้ความ
กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล และกราบขอบพระคุณ คุณ
พ่อ คุณแม่ ที่ให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆ 
ด้าน จนการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

The Causal Relationship Model of Factors Affecting Effectiveness  
of Educational Administration in Secondary Schools  

in the Northeastern Region of Thailand    
วิไลลักษณ์  โภคาพานิชย์1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) สร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สร้างโมเดลสมมติฐาน
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสร้างแบบสอบถาม การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ( item-
objective congruence : IOC) และการตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) ของเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอนที่ 
2 พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยและวิเคราะห์เชิงยืนยัน การยืนยันโมเดลโดยใช้แบบยืนยันโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 440 แห่ง โดยมีบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ  2 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 440 คน และครู จ านวน 440 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน และการวิเคราะห์เส้นทาง โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.52  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สภาพแวดล้อม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

2.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี ค่าไค-
สแควร์ (  ) เท่ากับ 154.73 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 132 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (  /df) เท่ากับ 1.17 ค่าความ
น่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.08592 ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ 
0.020  ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94  ค่า
ขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 484.27 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี
ของรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.0059 และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.72  และเมื่อ
น าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน ยืนยัน ทุกคนยืนยันโมเดลตามผลการวิเคราะห์ 
 

ค าส าคัญ : โมเดลความสมัพันธ์เชงิสาเหตุปัจจัย, ประสิทธิผลการบรหิารจัดการศึกษา   
         

1นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) construct the casual relationship model of 

factors affecting effectiveness of educational administration in secondary schools in the 
northeastern region of Thailand; 2) validate the concordance of the causal relationship model of 
factors affecting effectiveness of educational administration with the empirical data. The two-step 
research was conducted: Step I was related to constructing the causal relationship model of 
factors affecting effectiveness of educational administration using document analysis, a set of 
questionnaires and an evaluation of consistency between the items of the questionnaire and 
operational definitions through Index of item-objective congruence (IOC), and testing the 
reliability of the research instrument for data collection; Step II involved the development of a 
causal relationship model of factors and confirmatory analysis. The model confirmation was 
performed by nine experts. The subjects were drawn from small, medium, large, and extra-large 
school sizes, yielding a total of 440 secondary schools in the 2018 academic year. The two 
respondents were selected from each school using a multi-stage random sampling, yielding a 
total of 880 respondents, including 440 school administrators and 440 teachers. The research 
instrument was a set of questionnaires. The statistics for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, skewness, kurtosis, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, 
Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis using LISREL program 8.52. 

 The findings were as follows:  
1.  The developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of 

educational administration in secondary schools in the northeastern region of Thailand involved 
leadership of administrators, environment, learning process management, and professional 
learning community. 

 2.  The developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of 
educational administration in secondary schools in the northeastern region of Thailand was 

consistent with the empirical data. The model indicated that the Chi-Square (  )  goodness of fit 

test was 154.73, Degree of Freedom (df) = 132, Chi-Square/Degree of Freedom (  /df) = 1.17, 
Probability Value (p-value) = 0.08592, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.020,  
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94,  Critical N (CN) = 484.27,  
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00, Root Mean Squared Residual (RMR) =  0.0059 and   Alpha Coefficient 
(R2) = 0.72. The developed causal relationship model of factors affecting the effectiveness of 
educational administration in secondary schools in the northeastern region of Thailand was further 
confirmed by all nine experts, resulting the fitted model. 

 
Keywords: Causal Relationship Model of Factors, Educational Administration  Effectiveness
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บทน า 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว จากการเติบโตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้สังคมกลายเป็นโลกแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไปไม่ว่าจะ
เป็นด้านบุคคล วัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ แนว
ทางการด าเนินชีวิต รวมถึงระดับการศึกษา และ
ความต้องการของบุคคล (มัทนา  วังถนอม, 2550, 
หน้า 45) ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560–2564) ได้ยึด              
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่
กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้ อกูล อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ใ ช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 4) 

จากหลั กการข้ า งต้ น  สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงใน
หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 7 ไว้ว่า กระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ 
มีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย รู้ จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้และเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนองค์กรสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในโลก
ยุคใหม่นี้ (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2542, 
หน้า 4) 

สถานศึกษา ถือเป็นส่วนราชการที่เป็น
หน่วยงานทางการศึกษา และเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่มีความส าคัญในการจัดการความรู้ จึงต้อง
ปรับบทบาทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
รอบตัว และสังคมโลก โดยเฉพาะพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบ
ใหม่ด้วยการจัดการความรู้ในสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี และผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องเปน็ผู้น าการปฏิรปู
ที่มีประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2549, หน้า 12) 
ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
ทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการ
จัดการเรียนรู้ การสร้างการพัฒนา และการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามภารกิ จอย่ า ง เต็ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ เ ต็ ม เ ว ล า ท า ก า ร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 18) เพื่อให้การ
บริหารการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โ ด ย ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ที่ จ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิผลของการบริหารการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนนั้นประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
เป็นการน าความรู้ความสามารถ  ต่าง ๆ ในตัว
ผู้บริหารออกมาใช้ สามารถกระตุ้นหรือชักจูงผู้อื่นให้
คล้อยตามและปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 
ช่วยประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
ช่ วย โน้ มน้ า ว ชักจู ง ให้ บุ คล ากรทุ่ ม เทความรู้
ความสามารถให้แก่องค์การ (ภารดี อนันต์นาวี , 



 

Page 497 

2553, หน้า 77-78) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของโรงเรียนให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นนับได้
ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการจัดการศึกษา เพราะจะท า
ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่น่าเรียน อันจะน ามา ซึ่ง
ความรู้  ประสบการณ์ต่างๆ การด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อมนั้น เป็นหน้าที่ โดยตรงของทาง
โรงเรียนจะต้องก าหนดให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมเพราะ
ตลอดเวลาที่อยู่ ในโรงเรียน สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของผู้เรียน รวมทั้งอิทธิพลต่อการจัดการเรียนของ
ผู้สอน (ธเนศ  ข าเกิด, 2551, หน้า 45-47) การ
จัดการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอน เป็นงาน
อีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้สอนหรือ
ผู้จัดการเรียนการสอนจะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน
เป็นอย่างดีแล้วยังต้องมีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้
หรือมีเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้พร้อม ๆ กับมีความสุขในการ
เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน และต่อครูผู้สอน 
(อัชรา เอิบสุขสิริ, 2556, หน้า 106) และก่อให้เกิด
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ PLC ซึ่งหัวใจส าคัญ
ที่สุดของ PLC คือ เป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตที่ดี
ของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ครูเปลี่ยนจากการบอก
เนื้อหาสาระ มาเป็นท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างความท้าทาย ความสนุกในการเรียนให้แก่ศิษย์ 
โดยเน้นออกแบบโครงการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลง
มือท าเพื่อเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by 
Doing) เพื่อให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะเพื่อการด ารงชีพ
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) แล้วครูชวน
ศิษย์ร่วมกันทบทวนไตร่ตรอง (reflection หรือ 
AAR) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะขั้นสูงและ
ทั้งหมดนี้  เป็นการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและวง
การศึกษาโดยสิ้นเชิงเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
จิตส านึก ระดับรากฐาน และระดับโครงสร้างจึงต้อง
มี “การจัดการการเปลี่ยนแปลง” (Change 
Management) อย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยต้อง
มีทั้งการจัดการแบบ บนลงล่าง (Top-Down) โดย

ระบบบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ) และแบบล่าง
ขึ้นบน (Bottom-Up) โดยครูช่วยกันแสดงบทบาท 
(วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 134-140) 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ยังไม่
มีผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการจัดการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็น
การศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลที่
แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่ง
ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
โมเดลที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แล้วทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการด าเนินการวิจัยลักษณะนี้ เรียกว่า โมเดล
สมการโครงสร้าง (structural equation model : 
SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ทดสอบ 
(testing) และประมาณค่า (estimate)ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล (causal relationships) ในการสร้าง
โมเดลสมการโครงสร้างนั้น มีได้ทั้งเพื่อการยืนยันและ
เพื่อการส ารวจ หรืออาจกล่าวได้ว่าการสร้างโมเดลมี
วัตถุประสงค์เพื่อการยืนยันหรือทดสอบทฤษฎี และ
ยังมีความเหมาะสมกับการวิจัยยุคสังคมความรู้ 
(knowledge society) เป็นประโยชน์ทั้งการ
เสริมสร้างและขยายองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1)   เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึ กษาของโร ง เ รี ยนมั ธยมศึ กษา  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้อ ง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
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สมมติฐานการวิจัย 
             โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร จัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น โรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 933 แห่ง โดย
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง
ภายนอก จ านวน 2 ตัวแปร คือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และสภาพแวดล้อม ตัวแปรแฝงภายใน 
จ านวน 3 ตัวแปร คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และประสิทธิผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

 
 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไวด้ังนี้   

 

                                                       

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น โรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 933 แห่ง โดยประชากร 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น โรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 440 แห่ง โดยใช้
เกณฑ์ส าหรับการก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างระบุขนาด
กลุ่มตัวอย่างเป็นฟังก์ชันของจ านวนพารามิเตอร์ที่
ต้องการประมาณค่า คือ ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ประมาณ 20 แห่งต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ (นงลักษณ์  
วิรัชชัย,  2548, หน้า 53) โดยมีบุคลากรผู้ตอบ
แบบสอบถาม โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน 
จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 440 คน 
และครู  จ านวน 440 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแบบ
ยืนยันโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะ

ตัวแปรแฝงภายนอก 
  
 
 
 
 

ตัวแปรแฝงภายใน 
 
 
 
 
 

ตัวแปรแฝงภายใน 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 
 

สภาพแวดล้อม 

การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ประสิทธิผลการบริหาร 
จัดการศึกษา 
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เป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) แสดงความเห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยกับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS For Windows Version 20 ในการวิเคราะห์ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน และโปรแกรม LISREL Version 8.52 เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear 
Structural Relation Model) 
 วิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เหตุและตัวแปลผล (cause-effect relationship) 
เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ ทั้ งด้ านทฤษฎีและ
ผลการวิ จั ย เ ชิ งประจั กษ์  การด า เนินการวิ จั ย 
ประกอบด้วย สร้างโมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา โดยการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูล เอกสาร ต ารา วารสาร 
บทความ งานวิจัยและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าข้อมูลมา
พัฒนาโมเดลสมมติฐาน การสร้างแบบสอบถาม การ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence : 
IOC) ตรวจสอบความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จ านวน   5 คน แล้วพิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60–1.00 จ านวน 84 ข้อ           
มาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม การตรวจสอบความ
เช่ือมั่นของเครื่องมือ ( reliability) โดยผู้วิจัย
ด าเนินการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้จริง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
51 แห่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 
จ านวน 3 แห่ง ขนาดกลาง จ านวน 33 แห่ง ขนาด
ใหญ่ จ านวน 9 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 6 

แห่ง วิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ     
(item analysis) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(item-total correlation) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและวิเคราะห์เชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และการวิเคราะห์ตัว
แบบเชิงเส้น โดยใช้สถิติไค -สแควร์ (chi-square) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม spss และโปรแกรม
ส าเร็จรูป LISRELL ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยสถิติขั้นสูง การยืนยันโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจากผู้เ ช่ียวชาญ โดยใช้แบบ
ยืนยันโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน 

ผลการวิจัย 
 1)  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ ตัวแปรแฝงภายนอก
ภาวะผู้ น าของผู้บริ หาร  ตั วแปรแฝงภายนอก
สภาพแวดล้อม ตัวแปรแฝงภายในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ตัวแปรแฝงภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผลการบริหาร
จัดการศึกษา  

2)  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
ได้จากค่า Chi-square = 154.73, df = 132,           
p-value = 0.08592, GFI = 0.97, AGFI = 0.94, 
RMSEA = 0.020 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ 0.72 แสดงว่า มีค่าอ านาจพยากรณ์    
ร้อยละ 72  
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โดยตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร  มีอิทธิพลทั้งทางตรง (0.20) และทางอ้อม 
(0.068) ต่อตัวแปรประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา โดยอิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง 3 เส้นทาง 
ดังนี้  เส้นทางที่  1 ผ่านทางตัวแปรการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (0.022) เส้นทางที่ 2 ผ่านทางตัว
แปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (0.027) และ
เส้นทางที่ 3 ผ่านทางตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และตัวแปรการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(0.019)      ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อม มี
อิทธิพลทั้งทางตรง (0.30) และทางอ้อม (0.300) ต่อ
ตัวแปรประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา โดย
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง  3 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 
1 ผ่านทางตัวแปรการจัดกระบวนการเรียนรู้ (0.115) 
เส้นทางที่ 2 ผ่านทางตัวแปรชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (0.108) และเส้นทางที่ 3 ผ่านทางตัว
แปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และตัวแปร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ (0.076) ตัวแปรแฝง
ภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรง (0.15) และทางอ้อม (0.104) ต่อตัวแปร
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา โดยอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านทางตัวแปรการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตัวแปรแฝงภายในการจัดกระบวนการเรียนรู้          
มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผลการบริหาร
จัดการศึกษา โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.20 และ
อิ ท ธิ พล ร วมที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ตั ว แ ป รป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล            
การบริหารจัดการศึกษาในภาพรวม พบว่า ตัวแปร
สภาพแวดล้อม มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด มีค่าเท่ากับ 
0.60 รองลงมา คือ แปรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.47 ตัวแปรด้าน
การจัดการเรียนรู้ มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.20 
และตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีค่าอิทธิพลรวม 
เท่ากับ 0.16 ตามล าดับ และการยืนยันโมเดล
ความสัมพันธ์ เ ชิ งสา เหตุปั จจั ยที่ มี อิทธิ ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ทุกท่านเห็นด้วยกับโมเดล
ความสัมพันธ์ เ ชิ งสา เหตุปั จจั ยที่ มี อิทธิ ผลต่ อ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง 

อภิปรายผลการวิจัย 
1)  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยตัวแปรต่าง  ๆ ดั งนี้  ตัวแปรแฝง
ภายนอกภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารภาวะผู้ น ามี
ความส าคัญในการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ประสบความส าเร็จในการบริหารองค์การ ปัจจุบันใน
ยุคของการแข่งขันทางวิชาการจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
คุณลักษณะมีความสามารถ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ 
เป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มุ่ งพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาตนเองเพื่อให้องค์การบรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ภารดี  อนันต์นาวี 
(2553, หน้า 77-78) ที่น าเสนอว่า ภาวะผู้น ามี
ความส าคัญต่อองค์การ คือ ช่วยประสานความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ช่วยโน้มน้าวชักจูง
ให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ 
ก า ร มี ภ า ว ะ ผู้ น า ใ น ตั ว ผู้ บ ริ ห า ร จ ะ ท า ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธา
และความเช่ือมั่น และเป็นหลักยึดให้แก่บุคลากร 
เมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน เพื่อให้หน่วยงาน
รอดพ้นจากสภาวะคับขัน ตัวแปรแฝงภายนอก
สภาพแวดล้อม ในการท างานย่อมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากร ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจ
ในการท างานและความรู้สึกประทับใจของบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความส าคัญต่อการ
ท างาน จะเห็นได้จากองค์การใดที่มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานดีย่อมส่งผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้องกับ Astin (1972, 
p. 67) ที่กล่าวว่า องค์การสมควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เอื้ออ านวยต่อสภาพ
การท างาน สภาพแวดล้อมที่ดีและสวยงามมีผลต่อ
จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มี เจตคติที่ดีต่อการ
ท างาน ส าหรับสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร และ
ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในการท างานจะ
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ช่วยท าให้งานประสบความส าเร็จ (Glickman. 
2010, p. 2) ตัวแปรแฝงภายในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ  รุญเจริญ (2553, หน้า 
19) ที่น าเสนอว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์และการฝึกอบรมที่แต่ละบุคคลได้รับ
มาอาจสังเกตได้โดยตรงหรือโดยใช้เครื่องมือในการ
สังเกตหรือตรวจสอบ ซึ่งผลของการเรียนรู้จะท าให้
พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและ
เป็นลักษณะที่ค่อนข้างถาวรและคงทน โดยเกิดขึ้น
อย่ า งค่ อย เป็นค่อย ไป ส านั กบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. (2559, หน้า 18-26) 
ได้น าเสนอแนวคิดว่าปัจจัยสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิผลสูงสุดทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้คือ ระบบมาตรฐาน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (21st Century 
Standards) ) ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 
21 (Assessment of 21st Century Skills) ระบบ
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่  21 (21 st 
Century Curriculum & Instruction) และแหล่ง
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning 
Environment ) ตัวแปรแฝงภายในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของครู 
ผู้บริหารโรงเรี ยน และหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ไปที่ ผู้ เ รียน เพื่ อให้ผู้ เ รี ยนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ วิจารณ์  พานิช (2555, หน้า 142-143) ที่
น าเสนอความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ว่าเป็นการรวมตัวกัน “เดินทางไกลแห่ง
ชีวิต” ที่สมาชิกจะอุทิศชีวิตเพื่อการสร้างสรรค์คนรุ่น
ใหม่ของสังคม เพื่อการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่

ที่บรรลุทักษะ เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Skills) ในตัวศิษย์ เพื่อการ
สร้างสรรค์ “การศึกษา” แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
ที่ดีที่ประสบความส าเร็จของครูและผู้ที่ เข้ามา
เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน 
ท าให้ผู้ เกี่ยวข้องเกิดทักษะการเรียนรู้  (Learning 
Skills) แห่งศตวรรษที่ 21 และเป็น “บุคคลเรียนรู้”
และ    ตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา เป็นผลส าเร็จของงานที่บรรลุตาม
เปูาหมายของโรงเรียนที่ก าหนดไว้โดยมีกระบวนการ
จัดและด าเนินการในโรงเรียน และมีผลเกิดกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ สอดคล้องกับ ธวัชชัย  ตั้งอุทัยเรือง (255, 
หน้า 28), Hoy & Miskel (2005, p. 281), 
Campbell (1983, p. 22), Fenwick (1992, p. 
127) ที่น าเสนอว่า การที่โรงเรียนสามารถผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาได้  ในการบริหารการจัด
การศึกษา ต้ องมีการจัดแผนยุทธศาสตร์ทาง
การศึกษา เพื่อให้การศึกษาบรรลุเปูาหมายอย่าง
แท้จริง มีการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล การบริหารระบบโรงเรียนต้อง
ประกอบด้วยครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกกิจกรรม
ต้องบริหารด้วยระบบ ไม่มีช่องว่าง สามารถปฏิบัติได้ 
และไม่มีการเคลือบแฝง  

2)  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ตัวแปรแฝงภายนอกสภาพแวดล้อม ตัวแปร
แฝงภายใน ชุมชนแห่ งการ เรี ยนรู้ ทางวิ ชา ชีพ                  
มีอิทธิพลทั้ งทางตรง และทางอ้อมต่อตั วแปร
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา ตัวแปรแฝง
ภายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรง
ต่อตัวแปรประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา และ
อิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อตัวแปรประสิทธิผลการบริหาร
จัดการศึกษาในภาพรวม พบว่า ตัวแปรแฝงภายนอก
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สภาพแวดล้อม มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด รองลงมา คือ 
ตัวแปรแฝงภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ตัวแปรแฝงภายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และตัว
แปรแฝงภายนอกภาวะผู้น าของผู้บริหาร ตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551, หน้า 212), 
ทองแดง เดียวกี่ (2556, หน้า 152) ได้กล่าวถึง
อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ อิทธิพล
ทางตรง คือ ปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัย
บรรยากาศของโรงเรียน และปัจจัยภาวะผู้น าทาง
วิชาการ อิทธิพลทางอ้อม คือ ปัจจัยภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่ส่งผ่านปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และปัจจัยบรรยากาศของโรงเรยีนที่สง่ผ่านปัจจัยการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ อิทธิพลรวม คือ ปัจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยบรรยากาศของโรงเรียน 
และปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการ ส่วนงานวิจัยของ 
สมนึก  การีเวท (2558, หน้า 180) พบว่า ปัจจัย
ภาวะผู้น า  ส่ งผลต่อปัจจัยประสิทธิผลการจัด
การศึกษา โดยภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธนัญญพัฒน์  ฤาชา (2559 , หน้า 195) ที่
น าเสนอว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมท าให้ครูเกิดการ
ยอมรับให้ความเคารพนับถือ ผู้บริหารยังโน้มน้าว
ความคิดครูให้ปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จ และ
ผู้บริหารยังเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวิสัยทัศน์ เอาใจใส่ครู มีวิธีการจุดประกายความคิด 
กระตุ้นครูให้กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มและเสนอ
แนวคิดใหม่ ๆ ให้ความสนใจแต่ละบุคคล และพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bass and Avolio (1999, pp. 3-4) ที่ว่าภาวะ
ผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การจัดการศึกษา ผู้น าท่ีดีต้องติดตามการใช้หลักสูตร 
ความก้าวหน้าของผู้เรียน และจัดเวลาเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ มีวิสัยทัศน์ สร้างแรงจูงใจให้ครู และสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hallinger and Murphy (1985, pp. 
221-224) ที่ว่าปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน ส่งผล

ต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนาธิป  
พรกุล (2554, หน้า 48) ที่ว่าสภาพแวดล้อม มี
อิทธิพลต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง การสอนกระบวนการคิดต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนและ
การเรียนรู้ ครูต้องหาวิธีการต่างๆ และยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ กรรณิการ์ สุสม (2558, หน้า 
140-141) บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่ อประสิ ทธิ ผลของโ ร ง เ รี ยน  การสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพการสอน บรรยากาศเชิงบวกจะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความตั้งใจ ใช้เวลาในการ
เรียนเต็มที่ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย ไปใช้ 

สามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ โดยผลจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการศึกษา ที่ได้รับการตรวจสอบด้วย
กระบวนการทางการวิ จั ยและการยืนยันจาก
ผู้เช่ียวชาญว่ามีผลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่สามารถน าไปใช้
ในพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ตัวแปรสภาพแวดล้อม ตัวแปรการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
และตั วแปร ชุมชนแห่ งการ เรี ยนรู้ ทางวิ ชา ชีพ 
ตามล าดับ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารทางการ
ศึกษา ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรหาทางพัฒนา หรือ
ด าเนินการให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่ตนเอง
รับผิดชอบ ด า เนินการให้ เกิดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารเกิดภาวะผู้น า และ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ 
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2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควร
ศึกษาประเด็นเดียวกันนี้ในเชิงลึก เนื่องจากบริบทของ
แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เพื่อน าข้อค้นพบที่
ได้มาเปรียบเทียบกับข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ด้วย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) การวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) หรือการวิจัยทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory) เพื่อสร้างตัวแบบจาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับตัวแปรเชิง
ทฤษฎี   
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สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

Conditions and Problems of General Administration in Schools  
under Office of Nakhon Phanom Primary Educational 

ประมลู สุวรรณมาโจ1 
ละม้าย กิตติพร2 

สุรพล บญุมีทองอยู่3 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานท่ัวไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จ านวน 356 คน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ สภาพการบริหารทั่วไป มีค่าความเช่ือมั่น 0.939 ปัญหาการบริหารทั่วไป มีค่าความเช่ือมั่น 
0.976 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. สภาพการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านปัญหาการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
  2. สภาพการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. สภาพการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารทั่วไป 
พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
  4. สภาพการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณารายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
          
1 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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  5. สภาพการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน 
จ าแนกตามส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานท่ัวไป
พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
  6. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาสภาพและแก้ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารและธุรการ ด้าน
ทรัพยากรและอาคารสถานท่ี ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสาสนเทศ ด้านกิจการนักเรียน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน, สภาพและปัญหา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare conditions and problems of 
general administration in schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational 
Service Area. The samples consisted of administrators, heads of general administration, teachers 
in charge of general administration, and  teachers, yielding a total of 356 participants working in 
schools under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area, in the academic 
year 2018. The stratified sampling was employed for a sample size selection. The research 
instrument was a 5-rating scale questionnaire, which divided into two parts aspects: conditions 
and problems of general administration. The reliability values were determined for each part 
ranging respectively at 0.939, and 0.976. The statistics for data analysis were percentage, means, 
standard deviation, t-test and One-Way ANOVA.   
 The findings were as followed: 
 1. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by administrators, heads of general 
administration, teachers in charge of general administration and teachers, as a whole were at a 
high level, whereas the problems were at a moderate level.  
 2. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by position as a 
whole and each aspect were not different. The problems as a whole were not different. When 
considering each aspect, there were statistically significant differences at the level of .05  
 3. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by work 
experience, as a whole and each aspect were not different. The problems as a whole and each 
aspect were not different. 
 4. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by school sizes, 
as a whole and each aspect were not different. The problems of general administration, as a 
whole were statistically significant difference at the level of .01. When considering each aspect, 
there was statistically significant difference at the level of .05. 
 5. The conditions of general administration in schools under the Office of Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area as perceived by participants, classified by the Office of 
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area, as a whole and each aspect were not 
different. The problems as a whole and each aspect were not different. 
 6. In this research, the researcher has proposed the guidelines for improving conditions 
and problem solving on general administration in schools under the Office of Nakhon Phanom 
Primary Educational Service Area, including four aspects: Administration and Clerical Work, 
Resources and Building, Networking and Information Technology, and Student Affairs. 
 
Keywords: School General Administration, Conditions and Problem 
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บทน า 
 กฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัด
การศึกษาพ.ศ. 2550 ด้านการบริหารทั่วไป ไว้ดังนี้ 
การพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การ
ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การ
วางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการด าเนินงานธุรการ การ
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส า
มะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ก า ร ทั ศ น ศึ ก ษ า  ง า น กิ จ ก า ร นั ก เ รี ย น  ก า ร
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลงโทษนักเรียน (คู่มือ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550, หน้า 105-121) 
 ภารกิจของโรงเรียนตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พอสรุปได้ดังนี้ จัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา เพื่ อ
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมให้บรรลคุวามมุ่งหมายที่
ก าหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้นักเรียนปกติ นักเรียนพิการ  นักเรียนด้อย
โอกาสและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัด
การศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบ คือ ใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามความ
เหมาะสม ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทาง 
ที่ก าหนดไว้ เช่น จัดตามธรรมชาติและศักยภาพของ
นักเรียน แต่ละวัยและแต่ละคน จากแหล่งต่างๆ ท้ังใน
และนอกโรงเรียน ตลอดทั้งจัดการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้
หลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสมกับสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการ ของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน จัดระบบ
กระบวนการเรียนรู้ชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชน โดย
ให้การศึกษาอบรมตามความจ า เป็นและความ
เหมาะสม จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ ตลอดทั้ งส่ ง เสริมให้ ได้
กระบวนการวิจัยโรงเรียน บริหารจัดการโรงเรียนตาม
การกระจายอ านาจการบริหารทั้งด้านวิ ชาการ     
ด้ านบุคลากร  ด้ านงบประมาณ  และด้ านการ
บริหารงานท่ัวไป สอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียเต็มที่  จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง
คุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอื่น 
เพื่อจัดการเรียน การสอนได้สอดคล้องกับแนวทาง 
หลักการที่ก าหนดตามการปฏิรูปการศึกษา แสวงหา
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (ธีระ รุญเจริญ
, 2550, หน้า 257) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้รับผิดชอบเป็น
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงาน
ทั่วไปรวมถึงแนวทางพัฒนาการบริหารงานทั่วไปของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจั งหวัดนครพนม  เพื่ อน าผล
การศึกษาเสนอต่อผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม  ซึ่งข้อมูล
ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นสารสนเทศทางการ
บริหาร และได้แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมต่อไป 
 

ค าถามการวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน อยู่ใน
ระดับใด 
 2. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 3. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 
 4. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
 5. สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน จ าแนกตาม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 
 6. แนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาการ
บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมที่เหมาะสม 
ควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พแ ล ะ ปั ญ ห า ก า ร
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป และครูผู้สอน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน
จ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกัน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็น ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน  
 4.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน 
 5.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จ าแนก
ตามส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตกต่างกัน 
 6.  เพื่ อหาแนวทางพัฒนาสภาพและ
แก้ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไป และครูผู้สอน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี
การศึกษา 2561 จากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ประกอบด้วย อ า เภอปลาปาก อ าเภอเรณูนคร  
อ าเภอวังยาง  อ าเภอนาแก อ าเภอเมืองนครพนม 
อ าเภอธาตุพนม และจากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ประกอบด้วย  อ าเภอบ้านแพง อ าเภอนาทม อ าเภอ
โพนสวรรค์ อ าเภอนาหว้า อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอ
ท่าอุเทน  จ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,777 คน จ าแนก
เป็นผู้บริหาร 452 คน บุคลากรครู 4,325 คน จาก
ทั้งหมด 452 โรงเรียน   
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ครูผู้สอน ของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี
การศึกษา 2561 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie & 
Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 356 คน ผู้วิจัย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
อ าเภอ และโรงเรียน แต่ละขนาด  โดยใช้การสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยจึงได้อ าเภอ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม 
ดังนี้ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แก่ อ าเภอปลาปาก 
อ าเภอเรณูนคร อ าเภอวังยาง มีโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 31 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 12 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 3 โรงเรียน 
โ ร ง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้แก่ อ าเภอ 
นาทม อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอบ้านแพง มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก จ านวน 25 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน  
3 โรงเรียน 
 

สภาพและปัญหาการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม 5 ด้าน ดังนี ้
    1. ด้านการบริหาร และธุรการ   
    2. ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
    3. ด้านทรัพยากร และอาคารสถานที่   
    4. ด้านงานกจิการนกัเรียน 
    5. ด้านการประสานงานจัดการศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ ์

สถานภาพ 
  1. ผู้บริหาร                   2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  3. ครูปฏิบัติหนา้ที่งานบริหารทัว่ไป    4. ครูผู้สอน 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
    1. น้อยกวา่ 10 ปี     2. ระหวา่ง 10-20 ป ี
    3. มากกวา่ 20 ปีขึ้นไป 
ขนาดของโรงเรียน 
1. ขนาดเล็กนักเรียน1-120 คน 2. ขนาดกลางนักเรียน121-
300 คน 
3. ขนาดใหญ ่นักเรียน 301 ขึ้นไป 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

แนวทางการพัฒนาสภาพและแก้ปัญหาการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย สถานภาพ ประประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง  ขนาดของโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตอนที่ 2 สอบถาม สภาพและปัญหา การ
บริหารงานท่ัวไป 
 ผู้วิจัย น าแบบสอบถามสภาพและปัญหา
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนไปทดลองใช้กับ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม จ านวน 17 โรงเรียน 
จ านวน 68 ชุด พบว่าด้านสภาพการบริหารทั่วไป มี
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.301-0.699 และมีค่า
ความเชื่อมันเท่ากับ 0.939 ด้านปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.261-0.894 
และมีค่าความเช่ือมันเท่ากับ 0.976   
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอ
หนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครถึงผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือ
ขออนุญาตให้ เก็บข้อมูลไปขอความร่วมมือและ
ค าแนะน าวิธีการรวบรวมข้อมูลให้ทราบ และขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน 
4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล 
 ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละ  (Percentage)   ค่ า เฉลี่ ย 
(Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test( One 
way ANOVA) และวิเคราะห์ที(t-test)ชนิดกลุ่มทั้งสอง
เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษา ระดับสภาพและปัญหาการ

บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนพบว่า 
  1.1  สภาพการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างาน

บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 
  1.2  ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งแตกต่างกัน สรุปผลได้ดังนี้ 
 2.1  สภาพการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้สอน ที่สถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.2  ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้สอน ที่สถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน 
โดยรวมไม่แตกต่างเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
งานกิจการนักเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ตาม
ประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป พบว่า
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

4.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ด้านสภาพโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่าง ด้านปัญหา โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณาราย
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ด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

5.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ตาม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ด้านปัญหาการบริหารงานทั่วไป พบว่า
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

6.  แนวทางการพัฒนาสภาพและแก้ปัญหา
การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มี 4 
ด้าน คือด้านการบริหารและธุรการ ด้านทรัพยากร
และอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยี เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ และด้านกิจการนักเรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ สภาพและปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
สามารถแยกอภิปรายได้ดังนี้ 
  1.1 สภาพการบริหารงานทั่ว ไปของ
โร ง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรของโรงเรียนแสดง
บทบาทตามภารกิจท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติของโรงเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรี ยนและสาธารณชนทราบและการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของเขตพื้นที่ ชุมชน และสังคม  โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล  และโรงเรียนได้
เผยแพร่ผลงานต่างๆ ของบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาหรืองานวิจัยของโรงเรียนให้กับบุคลากร
ในโรงเรียนและสาธารณชนทราบ ส่วนที่เกี่ยวกับงาน
ธุรการโรงเรียนได้ด าเนินการงานธุรการเป็นไปตาม

ระบบที่ก าหนดไว้  โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว 
สอดคล้องกับสกุล กลั่นนุช (2550, บทคัดย่อ) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพการบริหารทั่วไปของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า 1) 
สภาพการบริหารทั่ ว ไปของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 โดย
ภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
  1.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โร ง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเนื่องจากครูมีภารกิจ
มากหรือโรงเรียนอาจด าเนินการในการประชาสัมพันธ์
ประชุมในจ านวนท่ีน้อยครั้งประกอบกับไม่ค่อยได้แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโรงเรียน การ
พัฒนานักเรียนให้ผู้ปกครองทราบและโรงเรียนขนาด
เล็กมีข้อจ ากัดจ านวนบุคลากรและความทันสมัยใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศซึ่ง
ผลสรุปที่ได้สอดคล้องกับ ชุติกาญจน์ ปฐมพงศ์ชวลิต 
(2554, หน้า 73-74) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาการ
บริหารทั่วไปของสถานศึกษา ในอ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่าอยู่
ในระดับน้อย 
 2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งแตกต่างกัน สามารถ อภิปรายผลตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ดังน้ี 



 

Page 513 

  2.1 สภาพการบริหารบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้า
งานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้สอน ท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  อาจเป็น
เพราะโรงเรียนโดยผู้บริหาร 
และครูผู้สอนร่วมกันในการด าเนินงานกิจการนักเรียน
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย งาน
กิจการให้บริการ กิจการส่งเสริมและกิจการสร้าง
ความสัมพันธ์และโรงเรียนมีการก าหนดเขตบริการที่
ชัดเจน จัดท าส ามะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการและมี
การวางแผนในการบริหารเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของโรงเรียน ต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนา
ตลอดจนการผลิตเทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคล้อง
กับวีระศักดิ์ ศรีอุดร (2553, บทคัดย่อ) พบว่าสภาพ
การบริหารงานท่ัวไป ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาชัยภูมิ ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูธุรการ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน   
 2.2 ปัญหาการบริ ห าร งานทั่ ว ไปของ
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้สอนที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณารายด้านพบว่า
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะแต่ละโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ เช่น อาจเกิดจากการที่ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนได้ร่วมกันด าเนินการตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ในข้อ 2.1 จึงท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนประสบ
ปัญหาต่างๆ ในการท างานในลักษณะเดียวกันจึงท าให้
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับชุติกาญจน์ ปฐมพงศ์ชวลิต 
(2554, หน้า 73-74)  พบว่าได้ท าการศึกษาเรื่ อง 
ปัญหาการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  
ในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

การบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในอ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันกับครู
ผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนของ ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 
  3.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของ ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบริ ห าร งานทั่ ว ไ ป  ค รู ผู้ ส อน  ที่ มี
ประสบการณ์ในต าแหน่ง แตกต่างกัน สภาพการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม  ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน  
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะท างานมานานมากน้อย
เพียงใด ต้องได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความรู้  ความสามารถและสามารถศึกษา 
วิเคราะห์ โครงสร้างภารกิจ ปริมาณ การด าเนินการ
และสภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของรุจิรัตน์ มานะพระ (2559, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษา สภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐ าน  สั ง กั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า 2) 
ข้าราชการครู  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ ก ษา ป ระ ถ ม ศึ ก ษ า
อ านาจเจริญ  ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปในด้าน
ต่างๆ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
  3.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
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ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้สอน  
ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งแตกต่างกัน ปัญหาการ
บริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานบริหารทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ครูผู้สอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากน้อยแตกต่างกันเพียงใดได้ประจักษ์ว่า  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ขาดการจัดระบบ
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูล
ของเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนขาดการศึกษา 
วิเคราะห์ การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุพิน โตสารเดช 
(2550, หน้า 154-155) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพ
และปัญหาการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 
2 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานพบว่าในภาพรวมเป็นปัญหาที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 4. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในขนาด
โรงเรียนแตกต่างกัน สามารถอภิปรายแยกย่อยได้ 
ดังนี ้
  4.1 สภาพการบริหารงานทั่ว ไปของ
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงาทั่วไป 
ครูผู้สอน ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้ ง ไว้  ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ไม่ว่าโรงเรียนขนาดใดก็ตามมีการด าเนินการ

บริหารจัดการเป็นไปตามขอบข่ายของงาน คือทั้ง 22 
ขอบข่ายงานและต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับการวิจัยของ 
เบ็ญจม์  ค าเมือง (2558, บทคัดย่อ) ได้วิจัยการ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 
2  ผลการวิจัย พบว่า จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม  มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านงานเทคโนโลยี 
และระบบเครือข่ายสารสนเทศ และด้านงานส่งเสริม
งานกิจการนัก เรี ยนปฏิบัติแตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้สอน  
ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ปัญหาการบริหารทั่วไป
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไป ครูผู้สอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการ
ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและมีการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนมีการบริหาร
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักความ
คุ้มค่า มั่นคง  และปลอดภัยต่อผูเ้รียนและสถานศึกษา
ที่มีขนาดต่างกันจะส่งผลถึงงบประมาณต่างๆ ที่
ภาครัฐจะให้การสนับสนุนโดยเฉพาะงบประมาณ
ทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ยุพิน โตสารเดช (2550, หน้า 154 ) 
ได้ศึกษา เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไป
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี  เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
เปรียบเทียบปัญหาการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี 
เขต 2 จ าแนกขนาดของสถานศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมเป็นปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน  
 5. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน จ าแนกตามส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแตกต่างกัน สามารถอภิปรายแยกย่อย
ได้ ดังนี ้
  5.1 สภาพการบริหารงานทั่วไปของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้สอน  
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างกัน สภาพการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน และ
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจยัที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในแต่ละแห่งของประเทศไทยโดย
เฉพาะที่อยู่ ในจังหวัดเดียวกันผู้ที่รับผิดชอบคือ 
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนใหญ่แล้วมีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อรับนโยบายและก ากับติดตามการ
ท างานของโรงเรียนในสังกัดท าให้ส านักงานแต่ละแห่ง
มีความเคร่งครัดในการก ากับติดตามงาน จึงท าให้
โรงเรียนแต่ละแห่งในแต่ละส านักงานเขตพื้นที่ต้อง
ท างานอย่างเต็มศักยภาพของโรงเรียนจึงท าให้สภาพ
การด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ของพิศุทธิ์ กิติศรีวาร
พันธุ์ (สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2562) ผู้อ านวยการ
โรงเรียนไชยบุรี วิทยาคม ที่ ให้สัมภาษณ์ว่า  ทุก
โรงเรี ยนที่ สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมต้องปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมตามภาระกิจของงานที่ก าหนดไว้ ใน
โครงสร้างการบริหารงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด า เนินงาน ท าให้ทุกโรงเรี ยนมี สภาพการ

ด าเนินงานที่เหมือนกัน จึงท าให้ทุกโรงเรียนมีสภาพ
การบริหารงานทั่วไปโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับประสงค์  สุภา(สัมภาษณ์, 12 
สิงหาคม 2562) ซึ่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ที่ให้
สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนทุกขนาดที่สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมมี
กรอบการบริหารงานทั่วไปที่ก าหนดภาระงานและ
กิจกรรมที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดจึงท าให้ทุก
โรงเรียนมีสภาพการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
  5.2 ปัญหาการบริหารงานทั่วไปของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป ครูผู้สอน  
ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตกต่างกัน ปัญหาการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนจ าแนกตามส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ส านักงานเขตพื้นที่มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ โดยมีกลุ่มการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะมีคณะกรรมการมา
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ อย่างเคร่งครัด
และสม่ าเสมอ และโรงเรียนมีสื่อและเครือข่ายที่
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการก าหนดเขตบริการที่
ชัดเจน จัดท าส ามะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการ มีการ
นิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องจึง
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ของ พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (สัมภาษณ์, 12 
สิงหาคม 2562) ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
ที่ให้สัมภาษณ์ว่า ในปัจจุบันทุกโรงเรียนมีการใช้สื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมยั และมีเครือข่าย ภาครัฐ 
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เอกชนและชุมชน ที่สามารถช่วยเหลือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ 
ตดิตามจากหน่วยงานต้นสังกัด คือส านักงานเขตพื้นที่ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ า เสมอและจึงท าให้แต่ละ
โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
บริหารงานท่ัวไปของทุกโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
และไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการ
บริหารงานทั่วไปตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  
หั วหน้ า งานบริหารงานทั่ ว ไป  ครูผู้ ปฏิบั ติ ง าน
บริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.18) คือด้านการ
บริหารและธุรการโรงเรียนควรจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายของ
เขตพื้นที่ ชุมชน และสังคม  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคล  และควรเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน เช่น 
การศึกษาหรืองานวิจัยของโรงเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรียนและสาธารณชนทราบ  ส่วนที่เกี่ยวกับงาน
ธุรการควรด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้  
โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า
นอกจากนี้แล้วโรงเรียนควรจัดระบบฐานข้อมูลของ
โรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
โดยให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่
การศึกษา และเชื่อมโยงกับโรงเรียนอื่น และส่วนกลาง 
ควรเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรใน
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1.2  ปัญหาการบริหารงานทั่ ว ไปตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป ครูผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้สอน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (2.86) คือ ด้านกิจการนักเรียนโรงเรียนควรมี
การก าหนดเขตบริการที่ชัดเจน จัดท าส ามะโนผู้เรียน
ในเขตพื้นที่บริการ  มีการจัดท าแผนการรับนักเรียน
ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรับ

นักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ มี
การวางแผนก าหนดแนวทาง การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม  มีการด าเนินงาน
กิจการนักเรียนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายกิจกรรมให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมและ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์   มีการจัดกิจกรรม
ให้บริการ เช่นอาหารกลางวัน แนะแนว ทุนการศึกษา 
และบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ 
เช่น ทัศนศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และการบ าเพ็ญประโยชน์โดยยึดนโยบาย
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น การ
ติดตามผลการเรียนของนักเรียน  จัดตั้งสมาคมศิษย์
เก่า ยกย่องชมเชยศิษย์เก่าที่ท าประโยชน์ต่อโรงเรียน 
2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย คร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

สภาพและปัญหาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดนครพนม 

2.2  ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการบริหารงาน
ทั่ ว ไ ป ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น ทุ ก สั ง กั ด ข อ ง ส า นั ก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3  ควรศึกษาการท าวิจัยเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
นครพนม 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

Good Governance Based Administration Affecting Administrative 
Effectiveness of Schools under the Office of Mukdahan Primary 

Educational Service Area 
 

ขจรศักดิ์  ว่องไว1 
เพลินพิศ ธรรมรัตน์2 

ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์และอ านาจพยากรณ์ ระหว่าง 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร และหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 301 คน แบ่งออกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน 111 
คน และครูผู้สอน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.72 – 0.92 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – 
way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ใน
ระดับมาก 
  2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
  3. ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
  4. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., อาจารยป์ระจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
3 ดร., ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 (อุดรธานี) 
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  5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
เสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักประสิทธิผล หลักนิติธรรม และหลัก
ความโปร่งใส มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
และ .01 
  6. การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักการ
กระจายอ านาจ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติหลักประสิทธิผล หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส ไว้ด้วย 
 

ค าส าคัญ : การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล, ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรยีน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: examine, compare, determine the 
relationship and the predictive power between good governance based 
administration and administrative effectiveness of schools under the Office of 
Mukdahan Primary Educational Service Area, and establish the guidelines for 
developing good governance based administration. The samples consisted of 111 
school administrators and 190 teachers, yielding a total of 301 participants in the 
2018 academic year. The instrument for data collection was a set of 5 – level rating 
scale questionnaires with the discrimination power ranging between 0.72 – 0.92 and 
the reliability of 0.97. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, t 
– test (Independent Samples), F – test (One – way ANOVA), Pearson’s Product-
Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The findings were as follows: 
 1. Good governance based administration and school administrative 
effectiveness, as perceived by school administrators and teachers, were at a high 
level. 
 2. Good governance based administration in schools, as perceived by 
school administrators and teachers classified by position attained, school sizes, and 
work experience, was not different.  
 3. School administrative effectiveness, as perceived by school 
administrators and teachers classified by position attained, school sizes, and work 
experience, was not different.  
 4. Good governance based administration and school administrative 
effectiveness as perceived by school administrators and teachers had a positive 
relationship at the .01 statistical significance level. 
 5. Good governance based administration involved the following principles: 
Decentralization, accountability, equity, participation, responsiveness, consensus 
orientation, efficiency, rule of law, and transparency, which had a predictive power 
on school administrative effectiveness at .05 to .01 levels of  statistical significance. 
 6. The purposed guidelines for developing good governance based 
administration, including the following principles: decentralization, accountability, 
equity, participation, responsiveness, consensus orientation, efficiency, rule of law, 
and transparency. 
Keywords: Good Governance Based Administration, School Administrative    
   Effectiveness 
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บทน า 
 ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ  สั งคม รวมไปถึ งการ
บริหารงานของภาครัฐ เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ทางด้านโครงสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐ ยังขาดซึ่งความยืดหยุ่น และข้าราชการ
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
ค่านิยม และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้ง
ในระดับโครงสร้าง ระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติการ ที่ส าคัญภาครัฐยังขาดกฎเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และ เกิดความคุ้ มค่ าสู งสุ ดตามภารกิจที่ ไ ด้ รั บ
ม อบ ห ม า ย  แ ล ะ ค ล่ อ ง ตั ว ใ ห้ ส อด รั บ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
ลักษณะที่ขาดความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม
อย่างแท้จริง ท าให้การบริหารจัดการโดยรวมไม่
สามารถสนองตอบและเกิดประโยชน์สู งสุดแก่
ประชาชนได้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2552, หน้า 4) 
 การปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก หัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงอยู่ที่การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เป็นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยที่มี
คุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข การพัฒนาคนต้องอาศัยการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อาศัย
ความรู้ ความร่วมมือ และการท าความเข้าใจกับคนอื่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและผู้น า
องค์กรส่ วนท้องถิ่น  ส าหรับแนวทางในการจัด
ก า รศึ กษา ในปั จ จุ บั น  หน้ าที่ ห ลั ก ส า คั ญขอ ง
สถานศึกษา คือความเข้มแข็งของการบริหารงาน
วิชาการ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
ตัวแปรหรือองค์ประกอบที่ท าให้งานวิชาการมี

คุณภาพขึ้นอยู่กับการบริหารงานของผู้บริหารในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การใช้อ านาจของผู้บริหาร คุณลักษณะ
ของผู้น าทางวิชาการ การบริหารความขัดแย้ง การ
บริหารระบบการท างาน การบริหารด้านการพัฒนา
พัฒนาบุคลากร การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของสถานศึกษาเป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ว่ามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนที่ต่างกัน
อย่างไร ครูผู้สอนให้ความส าคัญมากน้อยเพียงใด เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน และเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ยกระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โร ง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันและ
อนาคตได้อย่างแท้จริง 

ค าถามการวิจัย 
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 
     2. ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
อยู่ในระดับใด 
     3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริ หาร โรง เ รี ยน และครู ผู้ สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  
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 4. ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 
     5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
     6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  
     7. แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
     2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
     3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  
 4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
     5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน      
 6. เพื่อหาอ านาจพยากรณ์ของการ
บริ ห าร งานตามหลั กธร รมาภิ บาลที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรี ยน สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน     
 7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ฃ 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน  และครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2561 จาก
โรงเรียนใน 7 อ าเภอ จ านวน  2 ,263 คน แยกเป็น
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  242  คน และครูผู้สอน 
จ านวน  2,021 คน จาก 242 โรงเรียน (ข้อมูล 10 
มิถุนายน 2561 , ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร) 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 
และครู ผู้ ส อน  ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2561 จาก
โรงเรียน 111 โรงเรียนใน 7 อ าเภอ จ านวน  301 คน 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ 
Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) แยก
เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  111 คน และครูผู้สอน 

จ านวน 190 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(stratified sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็น
ช้ัน (Strata) มาเทียบเป็นสัดส่วน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ชนิด 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป มีลักษณะ
แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน จ านวน 10 หลัก และ ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรงเรียน จ านวน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  

 

1. สถานภาพ 
    1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
    1.2 ครูผู้สอน 
2. ขนาดของโรงเรียน 
    2.1 เล็ก  
    2.2 กลาง 
    2.3 ใหญ่ 
3. ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
    3.1 น้อยกว่า 10 ปี 
    3.2 10 – 20 ปี 
    3.3 มากกว่า 20 ปี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 10 หลัก 
     1. หลักประสิทธิผล      2. หลักประสิทธิภาพ  
     3. หลักการตอบสนอง  4. หลักภาระรับผิดชอบ 
     5. หลักความโปร่งใส     6. หลักการมสี่วนร่วม  
     7. หลักการกระจายอ านาจ 8. หลักนิติธรรม 
     9. หลักความเสมอภาค   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ      

 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 

ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 4 ด้าน 
      1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
      2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
      3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
      4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมดังนี้ ขอความ
อนุเคราะห์จากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและ
ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 
301 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเองได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา 301 ฉบับ 

4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติการทดสอบค่าสถิติที่ (t-test) สถิติทดสอบเอฟ 
(F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเซฟ
เฟ่ หรือ LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
ความเหมาะสม การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยา่ง
ง่ายของเพียร์สัน สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แต่ละขั้นตอน 

ผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 
 2.  ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 
 3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริ หาร โรง เ รี ยน และครู ผู้ สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน มีความ
คิด เห็นแตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 4.  ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริ หาร โรง เ รี ยน และครู ผู้ สอน จ าแนกตา ม
สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน มีความ
คิด เห็นแตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05   
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงาน
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่กา รศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า มุ ก ด า ห า ร  โ ด ย ร ว ม พ บ ว่ า  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) .884 ส่วนการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก และ
ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 4 ด้าน  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ที่น ามาวิเคราะห์ จ านวน 10 หลัก พบว่า จ านวน 9 
หลัก ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จ านวน 5 หลัก คือ หลักการกระจาย
อ านาจ (X7) หลักความเสมอภาค (X9) หลักการ
ตอบสนอง (X3) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (X10) และหลัก
ประสิทธิผล (X1) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 4 หลัก คือ หลักภาระรับผิดชอบ (X4) 
หลักการมีส่วนร่วม (X6) หลักนิติธรรม (X8) และหลัก
ความโปร่งใส (X5) 
  สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
  Y’ = 0.108 + 0.184 x7 + 0.110 
x4 + 0.098 x9 + 0.084 x6 + 0.107 x3 + 0.122 x10 
+ 0.099 x1 + 0.087 x8 + 0.076 x5 
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  และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์
การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  Z’ = 0.227 Zx7 + 0.110 Zx4 + 
0.109 Zx9 + 0.097 Zx6 + 0.111 Zx3 + 0.147 Zx10 
+ 0.105 Zx1 + 0.092 Zx8 + 0.095 Zx5 
 7. แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน เสนอแนะไว้ 9 หลัก
ประกอบด้วย หลักการกระจายอ านาจ หลักความ
เสมอภาค หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
หลักประสิทธิผล หลักภาระรับผิดชอบ หลักการมี 
ส่วนร่วม หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาค และหลักประสิทธิผล ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน ให้ความส าคัญกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ และ
กติกาต่าง ๆ เพื่อให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจน
เป็นที่ยอมรับ โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเสมอภาค หลักเกณฑ์เหล่านั้นต้องน ามา
ซึ่งความเสมอภาคของสมาชิกในหน่วยงาน ทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสต่ าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรพันธ์  โชคปมิตต์กุล 
(2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลในจังหวัดนครปฐม พบว่า 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลใน
จังหวัดนครปฐม ท้ังภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับคือ หลักความรับผิดชอบ หลัก
คุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลัก
นิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม 
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงจากระดับ
มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณต้องยึด กฎ 
ระเบียบอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส ตรวจสอบได้ การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จะเป็นภารกิจส าคัญ
ที่มุ่งตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนิน 
การ ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว 
อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและการบริหารงานทั่วไป 
ในสถานศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปริญญา สมัครการ 
(2551, หน้า 96) ได้ศึกษาการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน  
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย 
คื อ  ด้ า น ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป  ด้ า น ง า น บุ ค ค ล  
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารวิชาการ 
 3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริ หาร โรง เ รี ยน และครู ผู้ สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ผลวิจัยพบว่า 
  3.1 จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน ที่มีแนวปฏิบัติตามแบบแผน มีโครงสร้าง
การบริหารงานที่ เป็นรูปธรรม น าสู่การปฏิบัติ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผูส้อนซึ่งท างานท่ีเดียวกัน
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ย่อมท าให้การรับรู้รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและรับรู้ร่วมกันจึงท าให้มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ปริญญา สมัครการ (2551, หน้า 104) ได้ศึกษาการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า 
สถานภาพผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  3.2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนไม่ยึดตามขนาดของ
โรงเรียนเป็นหลัก เพราะการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลต้องยึดความถูกต้องตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็มี
แบบแผนปฏิบัติแนวเดียวกัน จึงท าให้ความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราพร   
ลูกไทย (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน  
  3.3 จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับ
สมมติฐาน เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ท างานที่
ต่างกัน แต่ท างานในองค์กรเดียวกัน ท าให้ได้รับรู้ถึง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศักยภาพ

ขององค์กร ท าให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณี   พัดข า (2555, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ครู
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี และ 
10 ปีขึ้นไปมีการรับรู้พฤติกรรมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ไม่แตกต่าง 
 4. ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 
  4.1 จ าแนกตามสถานภาพแตกต่าง
กัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน 
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
เดียวกัน ทั้งผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผูส้อน ได้รับรู้
ถึงศักยภาพการบริหารงานของสถานศึกษาของตนเอง 
จึงท าให้ความคิดเห็นของผู้อ านวยการและครูผู้สอนไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปริญญา   
สมัครการ (2551, หน้า 106) ได้ศึกษาการบริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า สถานภาพ
ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น  ค รู ผู้ ส อน  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน มี
ความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 
  4.2 จ าแนกตามขนาดโรงเรี ยน
แตกต่างกัน โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่ตรงกับสมมติฐาน เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนไม่ยึดตามขนาด
ของโรงเรียนเป็นหลัก เพราะประสิทธิผลการ
บริหารงานต้องยึดความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่หรือ
เ ล็ ก ก็ มี แ บ บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ แ น ว เ ดี ย ว กั น  
จึงท าให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนพวนา วิภักดิ์ (2551, บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบว่า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  อยู่ ในระดับมาก และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผู้บริหารมี
ประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
  4.3 จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเกิดจาก 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์
ท างานที่ต่างกัน แต่ท างานในองค์กรเดียวกัน ท าให้
ได้รับรู้ถึงประสิทธิผลการบริหารงานและศักยภาพ
ภายในองค์กร ท าให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพวนา  วิภักดิ์ 
(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ อยู่ใน
ระดับมาก และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ที่มีผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า มุ ก ด า ห า ร  โ ด ย ร ว ม พ บ ว่ า  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
โ ด ย มี ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์  ( rxy)  . 8 8 4  
ส่วนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก  
และประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน 4 ด้าน  

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก ถ้าสถานศึกษาน ามา
ยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะสง่ผลให้การบรหิารงาน
ในโรงเรียนทั้ง 4 ด้านเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปริญญา   สมัครการ (2551, หน้า 
111) ได้ศึกษาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เป็น
รายด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 6 ด้าน ตามล าดับ ดังนี้คือ 
ด้านความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลัก
นิติธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม และ
ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
 6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียน อย่างน้อย 1 ตัว มีอ านาจพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่น ามา
วิเคราะห์ จ านวน 10 หลัก พบว่า จ านวน 9 หลัก ที่
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรง เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จ านวน 5 หลัก คือ หลักการกระจาย
อ านาจ  หลักความเสมอภาค  หลักการตอบสนอง  
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  และหลักประสิทธิผล และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 หลัก คือ 
หลักภาระรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติ
ธรรม และหลักความโปร่ งใส ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่าหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 9 หลัก ล้วนมีความส าคัญต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของปริญญา สมัครการ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ตัว
แปรพยากรณ์ที่น ามาวิเคราะห์ สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1  จากผลการวิจัยพบว่า การบริหาร งาน
ตามหลักธรรมภิบาล  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดั งนั้ นควรมี การส่ ง เส ริ ม เพื่ อพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในระดับดี
มากกว่าเดิม 
 1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นควรมีการส่งเสริมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานในโรงเรียนให้อยู่ในระดับดีมากกว่าเดิม 
 1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบริหารงานกับประสิทธิผลการ
บริหาร งานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความสัมพันธ์เชิง
บวก  ดั งนั้ นควรมี การส่ ง เสริ ม เพื่ อพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในสภาพการณ์
ที่ดีกว่าเดิม 
 1.4  จากผลการวิจัยพบว่า อ านาจพยากรณ์
ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โดยหลักธรรมาภิบาลที่ ส่ งผลประสิทธิผลการ
บริหารงานในโรงเรียนที่น ามาวิเคราะห์ พบว่า มี 9 
หลัก คือ หลักการกระจายอ านาจ  หลักความเสมอ
ภาค  หลักการตอบสนอง  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  หลัก
ประสิทธิผล หลักภาระรับผิดชอบ  หลักการมีส่วนร่วม 
หลักนิติธรรม และหลักความโปร่งใส ดังนั้นควรมีการ

ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวเพื่อช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานใน
โรงเรียน ส่งผลให้ เกิดคุณภาพ และบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรงเรียน หรือสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาใกล้เคียง 

2.2  ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
ในโรงเรียน ในองค์อื่น ๆ เช่น โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 
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สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่8 สังกดัส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
Conditions, Problems and Effectiveness of Academic Affairs 

Administration of Phrapariyattidhamma Schools in General Education 
Division Group 8 under the National Office of Buddhism. 

พระภัทรพงศ์ ธมฺมทีโป (วงค์ศรีลา)1 
ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์2 

ชรินดา พิมพบุตร3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ ผู้บริหาร ครู ครูพระ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
217 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันแบบใช้สัดส่วน ( Proportional Stratified Random Sampling) ผู้บริหาร 
40 คน ครู 103 คน ครูพระ 74 รูป 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 สภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 มีค่าความเช่ือมั่น 0.965 ด้านที่ 2 ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  8  มีค่าความเช่ือมั่น 0.980 ด้านที่ 3 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 มีค่าความเช่ือมั่น 0.976  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ 
t-test, F-test (One–way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  สภาพ และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู ครูพระ อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
8 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ครูพระ  ไม่แตกต่างกัน 
 3.  สภาพ และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 โดยรวม
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ครูพระ  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่าง ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง 
 4. สภาพ ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 โดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ครูพระ  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่
โรงเรียนตั้งอยู่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 5.  การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอแนวทางในการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนทั้ง 9 
ด้านไว้ด้วย 
 

ค าส าคัญ : สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
            
1 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
2 รองศาตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ดร., ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนปลวกธาตุโสภาวิทยา สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research aimed to examine conditions, problems and 
effectiveness of school academic affairs administration of Phrapariyattidhamma Schools, General 
Education Division, Group 8 under the National Office of Buddhism. The samples, obtained 
through Proportional Stratified Random Sampling technique, were 40 administrators, 103 
teachers, and 74 monk teachers, yielding a total of 217 participants in the academic year 2017. 
The research instrument for data collection was a rating scale questionnaire containing three 
aspects: conditions, problems, and effectiveness of school academic affairs administration with 
the reliability values ranging 0.965, 0.980, and 0.976 respectively. The statistics employed were 
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing was done through t- test and F 
- test (One - Way ANOVA). 
 The findings were as follows:  
  1. The conditions and effectiveness of school academic affairs administration of 
Phrapariyattidhamma Schools, General Education Division, Group 8 under the National Office of 
Buddhism, as perceived by participants were at a high level, whereas the problems were at a 
moderate level. 
  2. The conditions, problems and effectiveness of school academic affairs 
administration, as perceived by participants showed no difference. 
  3. Conditions and effectiveness of school academic affairs administrations 
perceived by participants from different school sizes, were not different. The problems were 
different at a statistical significance of .01 level in overall and each aspect. Participants from 
small schools perceived the said variables at a higher level than ones from medium schools. 
  4. The conditions and problems of school academic affairs administration as 
perceived by participants working in schools from different provinces were different at the.01 
level of statistical significance in overall and each aspect, whereas the effectiveness was not 
different. 
  5. The guidelines, covered nine aspects for upgrading school academic affairs 
administration, were proposed. 
 
Keywords Conditions, Problems and Effectiveness of Academic Affairs Administration  
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บทน า  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้สังคมมีหน้าที่และมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา โดยให้สถาบันศาสนาเป็น ศูนย์การ
เรียนรู้และก าหนดไว้ด้วยว่าการจัดการศึกษามี 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งต้องเน้นความส าคัญ 
ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542, หน้า 4) ในขณะที่สังคมไทยมีวัด
ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ
วิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน วัดสามารถ
จัดการศึกษาตามแนวสากลผสมผสานกับการศึกษา
ตามแนวดั้งเดิมในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 
ดังเช่นการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนพระ
ปริ ยั ติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา  ที่ ท าหน้ าที่ จั ด
การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรในวัดทั่วประเทศมี
โรงเรียนชนิดนี้มากกว่า 409 แห่ง ท าหน้าที่อบรม 
สั่งสอนพระภิกษุสามเณร ด้านวิชาการทางโลกควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม แม้จะ
ด าเนินงานจนประสบความส าเร็จในหลาย ๆ ด้าน  
แต่ก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่าง
ม า ก ม า ย  โ ด ย ภ า ย ใ ต้ ก า ร สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 จากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ของการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
มีประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาที่ส าคัญอยู่หลาย
ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพและมาตรฐานใน
การ จัดการศึกษา ในปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไม่เป็นท่ียอมรับจาก สังคม
ในวงกว้างความไม่ชัดเจนในอัตลักษณ์ของการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่ควรจะเป็นอย่าง
แท้จริงประสิทธิภาพของระบบการด าเนินการด้านการ
บริหาร จัดการและการจัดการศึกษา ที่ยังไม่มีทิศ
ทางการพัฒนาและขาดความชัดเจนในการสร้าง

เอกภาพการบริหารให้กับกลุ่มโรงเรียน และส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด นอกจากนั้นยังพบว่า การ
สร้างพันธสัญญาการด าเนินงาน และการจัดการศึกษา
เพื่อการสร้างศาสนทายาทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ยังไม่ได้มีการก าหนดให้ มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาก
นัก จะมีเพียงการด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคัญ อีกทั้ง
โ ร ง เ รี ยนพระปริ ยั ติ ธ ร รมแผนกสามัญศึ กษา  
ไม่มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เด่นชัดพอ ที่จะเป็น
แนวทางของการจัดการศึกษาในบริบทพื้นที่นั้น ๆ  
เพื่อ สร้างศาสนทายาท และด าเนินการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นผู้วิจัยนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษาและเป็นพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา และเป็นผู้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในฝ่ายศาสนศึกษา จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา สภาพ ปัญหาและประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 เพื่อน ามาพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
 1. สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
ครู ครูพระ อยู่ในระดับใด 
 2. สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครู ครูพระ มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 3. สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นผู้บริหาร ครู 
ครูพระ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน 
มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 4. สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
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สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นผู้บริหาร ครู 
ครูพระ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ ในเขตพื้นที่
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่แตกต่างกัน มีความแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร 
 5. แนวทางการยกระดับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เ พื่ อ ศึ กษ าสภาพ  ปั ญหา  แล ะ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครู ครูพระ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครู ครูพระ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครู ครูพระ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกต่างกัน 
 4. เพื่อเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครู ครูพระ ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่แตกต่างกัน 
 5. เพื่อหาแนวทางการยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามขอบขา่ยภารกิจ  
งานบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที ่8 ที่มีการ
ปฏิบตัิจริง 15 ภาระงาน 
   1. การพัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิ่น            2. การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
   3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   4. การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา    
   5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
   6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   7. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  8. การนิเทศการศึกษา 
   9. การแนะแนว 
   10. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
   12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
   13. การจัดท าระเบยีบและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
   14. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
   15. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปรยิัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่8 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

สถานภาพ 
1. ผู้บริหาร     2. ครู   3. ครูพระ 
ขนาดโรงเรยีน 
   1. ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 คน 
   2. ขนาดกลาง 121-300 คน 
พื้นที่จังหวัดที่โรงเรยีนตั้งอยู่ 
   1. จังหวัดสกลนคร 
   2. จังหวัดอุดรธาน ี
   3. จังหวัดหนองคาย 
   4. จังหวัดบึงกาฬ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู ครูพระ ของโรงเรียน
พระปริ ยัติ ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ มที่  8  
ในปีการศึกษา 2560 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จ านวน 490 รูป/คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 43 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 258 คน ครูพระ 189 รูป (กองการพุทธศาสน
ศึกษา, สถิติบุคลากรทางการศึกษา, 2560, หน้า 22-
23) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู ครูพระ ในโรงเรียนพระ
ปริ ยั ติ ธรรมแผนกสามัญศึกษา  กลุ่ มที่  8 ในปี
การศึกษา 2560 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางส าเร็จของ Krejcie & Morgan (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556, หน้า 43) จ านวน 217 รูป/คน ซึ่งเป็น
ผู้บริหาร จ านวน 40 คน ครู จ านวน 103 คน ครูพระ
จ านวน 74 รูป จาก 40 โรงเรียน การได้มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
การสุ่มแบบแบ่งช้ันแบบใช้สัดส่วน 
 เค ร่ืองมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน เขตพื้นที่
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ตอนที่ 2 สอบถาม สภาพ 
ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานวิชาการ 
 ผู้วิจัย น าแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา
และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระ
ปริยัติฯ ไปทดลองใช้กับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จ านวน 5 แห่ง จ านวน 50 ชุด 
พบว่าด้านสภาพการบริหารงานวิชาการ มีค่าอ านาจ

จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.643-0.895 และมีค่าความเช่ือ
มันเท่ากับ 0.965 ด้านปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.756-0.939 และมีค่า
ความเช่ือมันเท่ากับ 0.980 ด้านประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.548-0.944 และมีค่าความเช่ือมันเท่ากับ 0.976 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอ
หนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครถึงผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 เพื่อขอการร่วมมือใน 
การตอบแบบสอบถาม น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือ
ขออนุญาตให้ เก็บข้อมูลไปขอความร่วมมือและ
ค าแนะน าวิธีการรวบรวมข้อมูลให้ทราบ และขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8   
 สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล 
ค่ า เ ฉลี่ ย ร้ อยละ  ( Percentage)  ค่ า เ ฉลี่ ย  ( Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การทดสอบค่า t (t-test ) แบบ Independent 
Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test 
(One way ANOVA)  

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษา ระดับสภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 พบว่า 
  1.1 สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน ครูพระ โดยรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มาก  
  1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน ครูพระ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.3 ประสิทธิผล การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
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ที่ 8 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน ครูพระ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมาก  
 2. ผลการ เปรี ยบสภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ที่มีสถานภาพการ
ด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน สรุปผลได้ดังนี้ 
  2.1 สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอนและครูพระที่
สถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอนและครูพระที่
สถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอนและครูพระที่
สถานภาพการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
ที่ 8 ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูพระ ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน สภาพและประสิทธิผลไม่
แตกต่างกัน ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลาง 
 4. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
ที่ 8 ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูพระที่ปฏิบัติงานใน
เขตพื้นที่ตั้งโรงเรียนในจังหวัดแตกต่างกัน สภาพและ
ปัญหา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สามารถแยกอภิปราย 
ได้ดังนี ้
  1.1 สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน ครูพระ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานเป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะต้องจัดศึกษาทางด้านปริยัติธรรมแผนกธรรม 
แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษาควบคู่กันไป ซึ่งผลสรุป
ที่ได้สอดคล้องกับพระมหาวรวิทย์ ภูเขม่า. (2558, หน้า 
1) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ โรง เรี ยนพระปริยั ติ ธรรมที่ มี
ประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 
  1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน ครูพระ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา มีการด าเนินงานตามขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ และประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแก้ปัญหา 
เมื่ อมีปัญหา เกิดขึ้น  ซึ่ งผลสรุปที่ ได้ สอดคล้องกับ  
อิศริยา พยัคฆวรรณ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร และครู โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขต 
เทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  1.3 ประสิ ทธิ ผล  การ บริ ห าร งาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
ที่ 8 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูผู้สอน ครูพระ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรมมีการปฏิบัติงานตามขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งผลสรุปที่ได้สอดคล้องกับพระมหาธงชัย  
จิรสีโล (สงวนเรือง). (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ความ
คิดเห็นผู้บริหารและครูสอนที่มีต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครู ครูพระ ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
แตกต่างกัน สามารถ อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ดังนี ้
  2.1 สภาพ การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู  ครูพระ ที่มี
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหาร ครู ครูพระ ได้มีการอบรมให้มีความรู้ความ
เข้าใจในงานวิชาการร่วมกัน จึงมองเห็นสภาพการ
ปฏิบัติงาน ในระดับเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญใจ แสงเจริญ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนหนองแขม 
(สหราษฎร์บูรณะ) ส านักงานเขตหนองแขม สังกัด
กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ผู้บริหารและ ครูมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ปัญหา การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  
ตามความคิ ด เ ห็ นขอ ง  ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  ค รู พร ะ  
ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้ งนี้อาจเป็นผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ 
รับรู้และเข้าใจในปัญหาของการด าเนินงานของ 
การบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทัศนีย์ ใจดี (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพ ปัญหา 
และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน  
และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น ผู้บริหาร 
ค รู ผู้ ส อ น  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  
ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ประสิทธิผล การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู ครูพระ 
ทีม่ีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหาร ครู  ครูพระ เป็นผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้องใน 
การด าเนินงานบริหารงานวิชาการ รับรู้และเข้าใจใน
ผลการด าเนินงานของการบริหารงานวิชาการจึงมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยินยอม สุขเกษม (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพ 
ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
และครู โรงเรียน ในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 
 
 3. การเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และ
ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการโรงเรี ยน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูพระ  
ที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน สามารถ
อภิปรายแยกย่อยได้ ดังนี้ 
  3.1 สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูพระ  
ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุก
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ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร ครู ครู
พระ  เป็นผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อง ในการด า เนินงาน
บริหารงานวิชาการ รับรู้ และเข้าใจ และมีการ
ด าเนินงานการบริหารงานวิชาการ ตามกรอบของการ
บริหารงานวิชาการจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพ
การบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง 
กับการวิจัยของ เขมิกา ครโสภา (2561, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหาร รองผู้บริหารฝ่ายงานวิชาการ 
หรือหัวหน้างานบริหารวิชาการ และครูผู้สอนจ าแนก
ตาม ขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร  
รองผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารวิชาการและครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  3.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูพระ  
ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นมากกว่าโรงเรียน
ขนาดกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษา ขนาดเล็ก มีบุคลากร
น้อย กว่าสถานศึกษา ขนาดกลาง และต้องแบ่งหน้าที่
ในการท างานมากว่าสถานศึกษา ขนาดกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันดี รัตนบุตร (2552, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษา และเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา
การบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของข้าราชการ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ที่มีขนาดต่างกันพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ 

  3.3 ประสิทธิผล การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และครูพระ ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน การที่ผู้บริหาร ครู ครูพระ ท่ีปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่แตกต่างกัน อาจเกิดจาก 
โรงเรียนมีขนาดแตกต่างกันก็จริงแต่จ านวนนักเรียน
ในโรงเรียนทั้ งสองขนาดไม่แตกต่างกันมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ปัญญา พรหมบุตร (2552, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการและพฤติกรรมความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ลพบุรีเขต 2 ในปีการศึกษา 2552 โดยจ าแนก
ตามขนาด โ ร ง เ รี ย น  ผลกา ร วิ จั ย พบว่ า  ก า ร
เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครู
พระที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตั้งโรงเรียนในจังหวัด
แตกต่างกัน 
  4.1 สภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูพระ  
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ ในเขตพื้นที่จังหวัด 
ที่โรงเรียนตั้งอยู่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดบึงกาฬมีน้อย คือ  
มีเพียง 3 แห่ง ในขณะที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี 
หนองคาย มี โรงเรียนพระปริยัติธรรมมากกว่า  
3-7 เท่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของประวิทย์  
อ่อนแก้ว (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา และ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของ
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โรงเรียนในฝันสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่ า  
เมื่อจ าแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ
แตกต่างกัน โดนรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และครู 
พระที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่
โรงเรียนตั้งอยู่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัด
สกลนคร มีบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน
ที่มีอยู่ ในแต่ละโรงเรียน และการ ประสานความ
ร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมีไม่มากเท่าที่ควรจะ
เป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิทย์ อ่อนแก้ว 
(2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของ ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจ าแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอแตกต่างกัน โดนรวมและรายด้านทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.3 ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ 8 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และครูพระ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่
จังหวัดที่ โรงเรียนตั้ งอยู่แตกต่างกัน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร ครู ครูพระ ได้รับรู้ และเป็น
ผู้ ปฏิบั ติ ง าน  ผลการด า เนิ นด้ านวิ ชาการของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกรอบการบริหารงาน
วิ ช า ก า ร  ใ น  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
ธารีรัตน์ กลยณีย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรง เ รี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็น
บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอ าเภอแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า มีความเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู 
ครูพระ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด (4.05) คือการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้  ควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ ต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน 
 1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตาม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู ครูพระ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.46) 
คือการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ควรมีการพัฒนา 
โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนเพื่อ
ช่วยกันระดมความคิดเห็นในการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น และน าหลักสูตรท้องถิ่นมาใช้อย่างต่อเนื่อง 
 1.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู ครูพระ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก แต่ยังพบว่าด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(3.76) คือการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ควรมีการ
พัฒนา โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน
เพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นในการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น  
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษา และท าการวิจัยเ ชิง
นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
 2.2 ควรมีการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 
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สภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร  
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

Conditions, Problems and Administrative Effectiveness of Temples in 
Sakon Nakhon Province under the  National Office of Buddhism 

พระมหากฤษณะ จารุวณฺโณ (วงษ์พรม)1 
สุรัตน์ ดวงชาทม2 

วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพ  ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) เปรียบเทียบสภาพ  ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่งและสังกัดนิกาย 
3) หาแนวทางการในการยกระดับประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน จ านวน 366 รูป/คน ประกอบด้วย 
เจ้าอาวาส จ านวน 122 รูป พระลูกวัด จ านวน 122 รูป และไวยาวัจกร จ านวน 122 คน สังกัดมหานิกายและ
ธรรมยุตินิกาย ในจังหวัดสกลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา
การบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.549 – 
0.797 และ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.991และประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.316 – 0.874 และ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.954 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t – test) ชนิด Independent 
Samples และการทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จ าแนกตามสถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง พบว่า 
  2.1 สภาพและประสิทธิผลการบริหารวัด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  2.2 สภาพปัญหาการบริหารวัด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จ าแนกตาม สังกัด
นิกาย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 4.  แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร เสนอแนะไว้ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา และด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
ค าส าคัญ : การบริหารวัด, ประสทิธิผลการบริหารวัด 
          
1 นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
2 ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) examine conditions, problems, and 
administrative effectiveness of temples in Sakon Nakhon province under the  National Office of 
Buddhism; 2) compare conditions, problems and administrative effectiveness of Buddhist temples 
in Sakon Nakhon province, classified by position, and the Theravada division; and 3) establish the 
guidelines for developing administrative effectiveness of Buddhist temples in Sakon Nakhon 
province. The samples were obtained through stratified random sampling, consisting of 122 
abbots, 122 Thai Buddhist monks, and 122 temple trustees, yielding a total of 366 participants 
from the Theravada Nikayas, Maha Nikaya and the Dhammayuttika Nikaya, in Sakon Nakhon 
province. The instrument for data collection was a set of questionnaire comprising the conditions 
and problems of administration of Buddhist temples, which had the discriminative power ranging 
between 0.549 – 0.797 and the reliability of 0.991. The items of the administrative effectiveness 
of Buddhist temples had the discriminative power ranging between 0.316-0.874 with the reliability 
of 0.954. Statistics for data analysis included mean, standard deviation, t-test for Independent 
Samples, F-test (One-Way ANOVA). 
 The findings were as follows:  
  1. Conditions, problems and administrative effectiveness of Buddhist temples in 
Sakon Nakhon province under the  National Office of Buddhism as a whole and each aspect were 
at a high level. 
  2. Results of a comparison concerning conditions, problems and administrative 
effectiveness of temples in Sakon Nakhon under the  National Office of Buddhism, as perceived 
by abbots, Buddhist monks, and temple trustees with different position, revealed that: 
   2.1 Conditions and administrative effectiveness of Buddhist temples as a 
whole were statistically significant different at the .01 level. 
   2.2 Administrative problems of Buddhist temples in Sakon Nakhon, as 
perceived by the participants as a whole were not different. 
  3. Results from a comparison of conditions, problems, and administrative 
effectiveness of Buddhist temples in Sakon Nakhon as perceived by the participants from 
different Theravada Nikays, as a whole were not different. 
  4. The proposed guidelines for improving administrative effectiveness of Buddhist 
temples in Sakon Nakhon involved three aspects: Administration, Religious Studies, and Dhamma 
Dissemination. 
 
Keywords : Administration of Temples, Administrative Effectiveness of Temples  
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บทน า 
 วัดเป็นสถาบันที่มีความส าคัญ เป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวไทยมาแต่อดีต โดยที่พระสงฆ์ มี
บทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตด้วยวัด เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในด้านหลักธรรมและวิชาการอื่นๆ และเป็นผู้น าทาง
จิตใจ เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ แต่ในปัจจุบัน
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง ด้านความเจริญก้าวหน้า
และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยที่มีผลมาจากการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้
วัฒนธรรมวิถีชีวิต และอาชีพของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยวัดมิใช่องค์กรหลักที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมในภาพรวม และด้วยวัดมิได้ท าหน้าที่หลักที่ให้
การศึกษา เรียนรู้วิชาการอื่น ๆ อีกทั้งยังถูกลด
บทบาทลงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม การ
ที่จะท าให้วัดหรือพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้น า
และแบบอย่างในเรื่องคุณธรรม เป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพในการให้การศึกษา และเรียนรู้หลักธรรมค า
สอนตามหลักพระพุทธศาสนา ตามที่สังคมคาดหวังได้
นั้น วัดต้องปรับเรื่องการบริหารจัดการวัด และการ
ปฏิบั ติ ตามภารกิ จของวัดทุกด้ าน  เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และพระภิกษุสงฆ์ควรจะได้รับโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้ให้เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรม
ควบคู่กันไปอย่างเท่าเทียม 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดโครงสร้างและระบบการ
ปกครอง และอ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ และการบริหารวัด โดยก าหนด
ภารกิจของพระสังฆาธิการทุกระดับไว้ 6 ด้าน คือ 
ด้านการปกครอง ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ขาดความ
เป็นเอกภาพ วัดยังคงมีปัญหาการดูแลเรื่องความ
ประพฤติและความ ไม่มีระเบียบ ปัญหาความ สัมพันธ์
ระหวา่งวัดกับชุมชน ด้านศาสนศึกษา มีปัญหาผู้ที่เข้า
มาบวชเรียนน้อยลง ขาดแคลนครูอาจารย์ผู้สอน 
งบประมาณไม่ เพียงพอในการจัดการศึกษาให้
พระภิกษุสามเณร ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ปัญหา

คือการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติถูกลด
บทบาทลง บุคลากรและการให้ความร่วมมือขาด
หายไป ส่งผลให้การศึกษาขาดการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ขาดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อสามารถด ารงชีวิตตนและด าเนิน
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ด้านการเผยแผ่ศาสน
ธรรม ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณจัดท าโครงการด้านการเผยแผ่
อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ส่งผลให้กิจกรรมและ
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ศาสน
ธรรม ด้านการสาธารณูปการ มีปัญหาในการดูแล
รักษาและบูรณปฏิสังขรณ์ เพราะขาดงบประมาณ 
ผู้ดูแลขาดความรู้ ในการบ ารุงรักษา การวางผังวัดไม่
เป็นไปตามระบบที่ส่วนกลางก าหนดให้ ส่งผลให้การ
ก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ไม่เป็นระเบียบ ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ มีปัญหาขาดความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขาดบุคลากรและ
งบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมสงเคราะห์พระภิกษุ
สามเณร และประชาชนให้ได้รับประโยชน์และ
ความสุขอย่างต่อเนื่อง 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหาแนวทางใน
การแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ ภายในวัดของจังหวัด
สกลนคร ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารวัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อ
สถาบันศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทยให้
มีความสงบสุขและท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
สืบไป 

ค าถามการวิจัย 
 1. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกรอยู่ในระดับใด 
 2. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร มีความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร 
 3. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร ที่สังกัดนิกาย
ต่างกัน มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 4. แนวทางยกระดับการบริหารวัด ใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่มีความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ  ปั ญ ห า แ ล ะ
ประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัด

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็น
ของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารวัด ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร ในจังหวัดสกลนคร 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็น
ของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกรที่สังกัด
นิกายแตกต่างกัน 
 4.  เพื่อหาแนวทางในการยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้า
อาวาส วัดที่มีวิสุงคามสีมา สังกัดมหานิกายและ
ธรรมยุตินิกายในจังหวัดสกลนคร จ านวน 388 รูป 
พระลูกวัด ที่มีอายุพรรษา 3 ขึ้นไป สังกัดมหานิกาย
และธรรมยุตินิกาย ในจังหวัดสกลนคร จ านวน 5,928 
รู ป  และ ไ วยาวั จกร  วั ดสั งกั ดมหานิ ก า ยและ

ธรรมยุตินิกายในจังหวัดสกลนครที่ปฏิบัติหน้าที่
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 388 คน รวมจ านวน 
6,704 รูป/คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้า
อาวาส พระลูกวัด ไวยาวัจกรวัดสังกัดมหานิกายและ
ธรรมยุตินิกายในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ การก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวดัสกลนคร สังกดั
ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2535 จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 
    1. ด้านการปกครอง            2. ด้านศาสนศึกษา 
    3. ด้านศึกษาสงเคราะห์        4. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
    5. ด้านสาธารณูปการ          6. ด้านสาธารณะสงเคราะห ์
 

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
1. เจ้าอาวาส 

2. พระลูกวัด 

3. ไวยาวจักร 

สังกัดนิกาย 
1. มหานิกาย 

2. ธรรมยุตินิกาย 

 แนวทางยกระดับการบรหิารวดัในจังหวัดสกลนคร 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน             
บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 366 รูป/คน จ าแนกเป็นกลุ่มเจ้าอาวาส 
มหานิกายและธรรมยุตินิกาย จ านวน 122 รูป พระ
ลูกวัด มหานิกายและธรรมยุตินิกาย จ านวน 122 รูป 
และไวยาวัจกร มหานิกายและธรรมยุตินิกาย จ านวน 
122 คน จากวัด 388 วัด วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 1 ฉบับ  
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ที่เกี่ยวกับสถานภาพการด ารงต าแหน่งและสังกัด
นิกาย ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแนว
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพ ปัญหาการบริหารวัดใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จ านวน 6 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 6 
ด้านซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอความอนุเคราะห์
จากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ท าหนังสือถึงวัด เพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็บข้อมู ลและตอบแบบสอบถาม  ผู้ วิ จั ย แจก
แบบสอบถามจ านวน 366 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 366 ฉบับ จากนั้น
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจความเรียบร้อย
สมบูรณ์แล้วด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล 

ค่า เฉลี่ ย ร้ อยละ (Percentage)  ค่ า เฉลี่ ย 
( Mean)  ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation) การทดสอบค่า t (t-test) แบบ 

Independent Samples การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test(One way ANOVA)  

ผลการวิจัย 
 1.  สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร พบว่า 
  1.1 สภาพการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวั ดและ
ไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ และด้านการ
ปกครอง ตามล าดับ  
  1.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและ
ไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านการ
เผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการปกครอง และด้านศาสน
ศึกษา ตามล าดับ 
  1.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด
และไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือด้านสาธารณูปการ ด้านศึกษาสงเคราะห์ และ
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ตามล าดับ 
 2.  สภาพปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร  จ าแนกตาม 
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า 
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  2.1 สภาพการบริหารวัดในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและ
ไวยาวัจกร จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
พบว่า สภาพการบริหารวัด โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่
ด้ านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษา
สงเคราะห์ และด้านสาธารณะสงเคราะห์ และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 1 ด้านได้แก่ ด้านสาธารณูปการและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า สภาพการบริหารวัดตาม
ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสและพระลูกวัดมีความ
คิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  2.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและ
ไวยาวัจกร จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
พบว่า ปัญหาการบริหารวัด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 ด้าน ได้แก่
ด้านสาธารณูปการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ด้านได้แก่ ด้านศาสน
ศึกษาและด้านสาธารณะสงเคราะห์และเมื่อพิจารณา
เป็นรายคู่  พบว่า ปัญหาการบริหารวัดตามความ
คิด เห็นของเจ้ าอาวาสมีความคิด เห็นมากกว่ า
ไวยาวัจกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3 ประสิทธิผลการบริหารวัดใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด
และไวยาวัจกร จ าแนกตาม สถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวัด โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ 
ศาสนธรรมและด้านสาธารณะสงเคราะห์ และ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านศึกษาสงเคราะห์ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวัด
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาสมีความคิดเห็น
มากกว่าพระลูกวัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพระลูกวัดมีความ
คิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. สภาพปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จ าแนกตาม สังกัด
นิกาย พบว่า 
  3.1 สภาพการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และ
ไวยาวัจกร จ าแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ส าหรับรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ด้านศาสนศึกษา โดยสังกัดมหานิกายมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวัดโดยรวมมากกว่า
สังกัดธรรมยุตินิกาย 
  3.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และ
ไวยาวัจกร จ าแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ส าหรับรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสาธารณะสงเคราะห์ โดยสังกัดมหานิกายมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารวัดโดยรวม
มากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกาย 
  3.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด 
และไวยาวัจกร จ าแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า 
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โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสังกัดมหานิกายมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารวัด โดยรวม
มากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกาย 
 4.  แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การปกครอง ด้านศาสนศึกษา 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร พบว่า 
  1.1 สภาพการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและ
ไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ และด้านการ
ปกครอง ตามล าดับ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณูปการ และด้านการปกครอง เป็นการ
บริหารงานท่ีชัดเจน มีการบริหารที่เกิดการมีส่วนร่วม
จากบุคคลหลายฝ่าย การคิดและการตัดสินใจเพื่อเกิด
ความส าเร็จทางการบริหารอย่าต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ (สัมภาษณ์ , 12 มีนาคม 
2562) ได้กล่าวว่า สภาพการบริหารวัดในจังหวัด
สกลนคร ด าเนินไปตามบทบาทหน้าที่และบริบทของ
งาน ตามสิ่งแวดล้อมและกาลสมัย โดยในด้านศึกษา
สงเคราะห์ยังคงมีการส่งเสริมการศึกษาทั้งปริยัติธรรม
บาลี ให้แก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไป 
แต่มีจ านวนน้อยลง ในด้านสาธารณูปการก็ยังคงมี 
การด าเนินการเช่นเดียวกันหากแต่ตามโอกาสและ 
ความเหมาะสมและตามก าลัง ในด้านการปกครองก็
เช่นเดียวกัน ระบบขั้นตอนยังคงยึดระบบการปกครอง
แบบ เดิ มคื อผู้ ใ หญ่ ปกครองผู้ น้ อย  ตาม โลกที่
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 

  1.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและ
ไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านการ
เผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการปกครอง และด้านศาสน
ศึกษา ตามล าดับ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในด้านการเผยแผ่ศาสน
ธรรมขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
กระบวนการเผยแผ่และขาดความร่วมมือจากชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการเผยแผ่ศาสนธรรม ในด้าน
การปกครองอาจเป็นเพราะขาดระบบการปกครองที่
เป็นรูปธรรม ไม่ชัดเจนและขาดความจริงจังในการ
ดูแลปกครองตามระเบียบวิธีในด้านศาสนศึกษาอาจ
เป็นเพราะขาดการสนับสนุนดูแล และช่วยเหลืองาน
ด้านศาสนศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอนุศักดิ์ จันทรา
ลักษณ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการวัดของเจ้า
อาวาสในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัญหาการ
บริหารจัดการของเจ้าอาวาสในจังหวัดมหาสารคาม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด
และไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ ด้านสาธารณูปการ ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
และด้านการเผยแผศ่าสนธรรม ตามล าดับ เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าใน
ด้านสาธารณูปการมีการปฏิบัติเป็นปกติและต่อเนื่อง
ด้วยวัฒนธรรมของชาวพุทธที่มีวัด เป็นผู้น าการ
ช่วยเหลือในด้านสาธารณูปการ ในด้านการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นเพราะวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันในการ
ให้วัดเป็นแหล่งอบรม เรียนรู้และเผยแผ่ทางการศึกษา
ด้วยดีเสมอมา ในด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม เป็น
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เพราะการจัดกิจกรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ส่วนมากต้องได้รับการถ่ายทอดและให้ความรู้ ใน
ท าเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาอภิชาต ธมมฺ
สุทโธ (พรสุทธิชัยพงศ์) (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาส
ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า พระภิกษุและสามเณรมี
ทัศนะต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาส
ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณรมี
ทัศนะต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาส
ในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จ าแนกตาม
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า 
  2.1 สภาพการบริหารวัดในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและ
ไวยาวัจกร จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
พบว่า สภาพการบริหารวัดโดยรวม แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษา
สงเคราะห์ และด้านสาธารณะสงเคราะห์ และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปการและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า สภาพการบริหารวัดตาม
ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสและพระลูกวัดมีความ
คิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารงาน
ด้านสาธารณูปการเกิดจากการบริหารภายในวัด
อ านวยประโยชน์ภายในวัดสู่ภายนอกด้วย ดังนั้น
ความส าคัญและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การ
บริหารจึงมีความแตกต่างกัน ประกอบด้วย พระครู
ภาวนาสกลธรรม (สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2562) ได้

กล่าวว่า การบริหารงานด้านสาธารณูปการ เป็นอีก
บทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องให้
ความสนใจ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อการอ านวย
ความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ทางสาธารณูปการทั้ง
วัดและชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเป็นพลัง
ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างความสามัคคีตาม
พลังบวรต่อไป 
  2.2 ปัญหาการบริหารวัดในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและ
ไวยาวัจกร จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
พบว่า ปัญหาการบริหารวัด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสาธารณูปการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสน
ศึกษาและด้านสาธารณะสงเคราะห์และเมื่อพิจารณา
เป็นรายคู่ พบว่า สภาพปัญหาการบริหารวัดตามความ
คิด เห็นของเจ้ าอาวาสมีความคิด เห็นมากกว่ า
ไวยาวัจกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านศาสนศึกษาขาดการ
สนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่อง เรื่องการจัดหาทุน
ช่วยเหลือในการศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรและประชาชนทั่วไป ในด้านสาธารณะ
สงเคราะห์อาจเป็นเพราะขาดความร่วมมือ ในการ
จัดหาทุนสนับสนุน ช่วยเหลืองานสาธารณะสงเคราะห์
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระสุพิศ วันทะวงษ์ (2551, บทคัดย่อ) ท าการ
วิจัย เรื่อง บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีษะเกษ พบว่า เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร และ
คณะกรรมการบริหารวัด มีความคิดเห็นต่อบทบาท
เจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์อ า เภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ ทั้ ง
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ประสิทธิผลการบริหารวัดใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
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แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด
และไวยาวัจกร จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวัด โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง 
ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมและด้าน
สาธารณะสงเคราะห์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้านได้แก่ ด้านศึกษา
สงเคราะห์  และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่ า 
ประสิทธิผลการบริหารวัดตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาสมีความคิดเห็นมากกว่าพระลูกวัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็น
มากกว่าไวยาวัจกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และพระลูกวัดมีความคิดเห็นมากกว่า
ไวยาวัจกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าเจ้าอาวาสและพระลูกวัดมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารวัด มีความเข้าใจและ
เข้าถึงการบริหารหารวัดให้ความส าคัญในการพัฒนา
และส่งเสริมงานวัดอย่างเป็นระบบซึ่งไวยาวัจกรเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารวัดจึงมีความเข้าใจและให้
ความส าคัญน้อยกว่าเจ้าอาวาสและพระลูกวัดตาม
กรอบบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553, บทคัดย่อ) ท าการ
วิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
กรณีศึกษาวัดในอ าเภอหนองแซง จั งหวัดสระบุรี 
พบว่าสถานภาพ อายุพรรษา ต าแหน่ง การศึกษา
นักธรรม และการศึกษาสายสามัญ เพศ สถานภาพ 
อาชีพ ตลอดจนถึงทักษะและประสบการณ์ชีวิตในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของพระภิกษุสามเณร ประชาชน 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์กรณีศึกษา วัดในอ าเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 3. สภาพปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้า

อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จ าแนกตามสังกัด
นิกาย พบว่า 
  3.1 สภาพการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และ
ไวยาวัจกร จ าแนกตามสังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ส าหรับรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ด้านศาสนศึกษา โดยสังกัดมหานิกายมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวัดโดยรวมมากกว่า
สังกัดธรรมยุตินิกายเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า งาน
ด้ านศาสนศึ กษาของพระภิกษุสาม เณรสั งกั ด
มหานิกาย เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการใช้เป็น
เครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าใจเข้าถึง มั่นคง
ต่อศาสนธรรมแทนการมุ่งสู่การปฏิบัติในขั้นต่อไป
ประกอบด้วย พระครูภาวนาสกลธรรม (สัมภาษณ์, 14 
มีนาคม 2562) ได้กล่าวว่า การบริหารงานด้านศาสน
ศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่หลักที่เป็นพื้นฐานของการ
น าพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่ให้กว้างขวาง ให้เกิด
ความเข้าใจวิธีการและเกิดการเรียนรู้ตามหลักการที่
ถูกต้องและต่อเนื่อง เมื่อมีการสนับสนับสนุนส่งเสริม
พระภิกษุ  สามเณรสังกัดมหานิกายให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เพื่อน าไปต่อยอดสู่การ
ปฏิบัติต่อไป 
  3.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และ
ไวยาวัจกร จ าแนกตามสังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ส าหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 1 
ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณะสงเคราะห์ โดยสังกัด
มหานิกายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารวัด
โดยรวมมากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกาย ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการบริหารวัดสังกัดมหานิกายในด้าน
สาธารณะสงเคราะห์ มีความต่อเนื่องด้วยใกล้ชิดกับ
ชุมชน และสังคมมากกว่าวัดสังกัดธรรมยุตินิกาย ข้อ
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วัตรปฏิบัติที่แตกต่างกันท าให้การความส าคัญในการ
บริหารวัดด้านสาธารณะสงเคราะห์ที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเสน่ห์ กลฺยาณธโร 
(หลุมแก้ว) (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหาร
วัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาพบว่า เจ้าอาวาสในเขตอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมาที่มีพรรษา ต าแหน่งประสบการณ์
ในต าแหน่งเจ้าอาวาส และประเภทวัดแตกต่างกัน มี
ปัญหาการบริหารวัดไม่แตกต่างกัน 
  3.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด 
และไวยาวัจกร จ าแนกตามสังกัดนิกาย พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสังกัดมหานิกายมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารวัด โดยรวม
มากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกายที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า บริบทในข้อวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกันท าให้
การบริหารวัดในด้านต่างๆ มีความแตกต่างกัน วัด
สังกัดมหานิกายมีความใกล้ชิดและให้ความส าคัญต่อ
การบริการ พัฒนา และประสานงานมากกว่าวัดสังกัด
ธรรมยุติ นิ กายที่ มุ่ ง เน้นในการมุ่ งการหลุดพ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาอภิชาต ธมมฺ
สุทโธ (พรสุทธิชัยพงศ์) (2553, บทคัดย่อ) ท าการวิจัย 
เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
จังหวัดนนทบุรี  พบว่า ทัศนะของพระภิกษุและ
สามเณรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้า
อาวาสในจังหวัดวัดนนทบุรี พบว่า พระภิกษุและ
สามเณร มีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เจ้าอาวาสไม่แตกต่างกัน ตามสถานภาพ อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและ
การสังกัดนิกาย 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพ ปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารวัดตามความคิดเห็นของ เจ้า
อาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร ในด้านการ

ปกครอง เผยแผ่ศาสนธรรม และศาสนศึกษามี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม ควรได้รับการ
ยกระดับประสิทธิผลจากผู้บริหารวัด เจ้าอาวาส 
คณะกรรมการวัดหรือบุคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ
จัดระบบการบริหารการปกครองที่ทันสมัย พัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในการเผยแผ่ศาสนธรรม 
ควรมีการสนับสนุนการศึกษาให้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ ต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรศึกษา และท าการวิจัยเชิงนโยบาย 
เกี่ยวกับการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร  
 2.2  ควรศึกษาการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงิน 
ในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 

SERVANT LEADERSHIP MODEL DEVELOPMENT FOR FINANCE OFFICERS OF 
THE ROYAL THAI ARMY SECOND REGION 

ทัศชัย ชัยมาโย1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น าการใฝ่บริการ 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่า
การเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R & D) ด าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดและองค์ประกอบภาวะผู้น า
การใฝ่บริการ ระยะที่ 2 การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา และระยะที่ 3 การน าไปทดลองใช้ภาคสนาม 
และสรุปผลการทดลอง โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงิน
ในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วย นายทหารช้ันสัญญาบัตร จ านวน 83 นาย และนายทหารช้ัน
ประทวน ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จ านวน 197 นาย รวม จ านวน 280 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามภาวะผู้น าใฝ่บริการ แบบประเมินรูปแบบและชุดการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการ แบบประเมินภาวะผู้น าใฝ่บริการ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก  สังกัดกองทัพภาคที่  2 

ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 6 ด้าน และ 20 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ คือ 1) ด้านการบริการตามบทบาทหน้าที่ 
มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การลดเวลา การลดขั้นตอน และต้องเกิดกับทั้งระบบ 2) 
ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมพลังอ านาจแก่บุคลากร มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้การช่วยเหลือ 
ส่งเสริมการสนับสนุน และการเพิ่มความรู้ 3) ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างชุมชน มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ การ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา และการท างานเป็นกลุ่ม 4) การมีวิสัยทัศน์และการสื่อสารที่ดี 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ชัดเจน การมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ 5) 
ด้านการรับฟังและการเห็นอกเห็นใจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ รับฟังความคิด ความแตกต่างของบุคคล 
และการตอบสนองอย่างเหมาะสม 6) ด้านความนอบน้อม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ การปฏิบัติกับ
บุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม แก่เวลา สถานที่ และมีความสุภาพอ่อนโยน 

2. ภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วย หลักการ 
จุดมุ่งหมาย กระบวนการพัฒนา ชุดการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ และการติดตามประเมินผล 

3. ผลของการประเมินประสิทธิผลโดยการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา ภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่า
การเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการมีการเปลีย่นแปลงหลังทดลอง คิดเป็นร้อยละ 4.60 3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อพฤติกรรม
ภาวะผู้น าใฝ่บริการของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.60 และ 4) ภาวะผู้น าใฝ่บริการ มีความคงทนภายใน
หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ 

 

ค าส าคัญ: รูปแบบ, การพัฒนา, ภาวะผู้น าใฝ่บริการ 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) Investigate components of servant leadership, 2) 

Construct and develop a model for developing servant leadership, 3) Assess the effectiveness of 
a developed model for developing servant leadership of the finance officers of the royal thai 
army second region. This Research and Development (R&D) was divided into three phases: Phase 
I Exploring a conceptual framework and components of servant leadership. Phase II Designing and 
improving a model. Phase III was trial and summary of results In which the samples used are 83 
commissioned officers and 197 non-commissioned officers totaling 280 examples. The tools used 
in this research were expert Servant leadership interview form, servant leadership questionnaire 
form, development model evaluation form, service leadership Assessment Form, And customer 
satisfaction assessment form. Data were analyzed using percentage, mean and standard 
deviation. 

The findings were as follow :  
1. The components of servant leadership of the Finance Officers of the Royal Thai Army 

Second Region involved six major components and 20 sub-components, 99 indicators as follows: 
1) The role-based service consisting of four sub-components whice were responding to service 
recipients, reducing time, reducing steps, must occur in the whole system, 2) In order to develop 
and empower personnel    consisting of four sub- components which were  provide information,  
to help  Promote, support and increase knowledge, 3) Participation and community building 
consisting of three sub- components which were  opportunity for comments,  together to solve 
problems,  working as a group 4) Good vision and communication consisting of four sub- 
components which were  achievement  goals, clear, participation, creativity. 5) Listening and 
empathy communication consisting of three sub- components which were  hearing,  individual 
differences,  respond appropriately, 6) Humility, communication consisting of three sub - 
components which were  treat others appropriately  and gentleness.  

2. The model for developing Servant leadership of the of the finance officers of the royal 
thai army second region comprised principles, objectives, procedures, packages of servant 
leadership development for each component, and follow-up and evaluation  

3. The results from investigating the effectiveness of the servant leadership development 
model for the finance officers of the royal thai army second region revealed that 1) The model 
had an appropriateness as a whole, at a high level, 2) After the intervention, the servant 
leadership mean scores increased at a percentage of 4.60, 3) The mean scores of the operational 
officers 'satisfaction towards the royal thai army servant leadership performance increased at a 
percentage of 1.60 and 4) Two Weeks after the intervention, there were retention practices of 
servant leadership, and the mean Scores were the same as they were at the post-intervention 
period.  
Keywords: Model, Development, Servant leader
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บทน า 
องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ

หรือภาคเอกชน ซึ่ง ประกอบด้วย องค์กรขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะต้องเผชิญกับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สังคม 
เศรษฐกิ จ  วัฒนธรรม  และ เทค โน โลยี  หรื อ
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น บุคลากร เงินทุน เวลา 
สินทรัพย์ถาวร และปัจจัยการผลิตต่างๆที่จ าเป็น ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่ส่งผลกระทบและจ าเป็นในการด าเนินงาน
ของทุกองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ทั้งสิ้น (ค าภีระ แสนกุง, สัญญา เคณาภูมิ และ
เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอั มพร ,  2558 : 1 )  ใน
ขณะเดียวกัน องค์กรต่างๆ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาตนเองให้รอบด้านและสามารถรับผลกระทบ
จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ฉั บ พ ลั น ข อ ง
สภาพแวดล้อมที่กล่าวมาในข้างต้นและต้องสามารถ
ด าเนินงานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพถึงแม้จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรง และ
ทางอ้ อม  เ ช่น  การ เปลี่ ยนไปของบริ บทโลก 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความผันผวนอย่าง
รวดเร็ว มีความไม่แน่นอน มีความซับซ้อน คลุมเครือ  
และมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ภาครัฐบาลจึงต้อง
ก าหนดนโยบายใหม่เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
เช่น นโยบาย Thailand 4.0 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อ
แก้ปัญหาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ดั งนั้น กรอบความคิดของคนจะต้อง
เปลี่ยนไปเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพปัจจุบัน 
ท าให้วิธีการท างานต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่อาศัย
เพียงความสามารถทางด้านร่างกายเป็นการท างานที่
ต้องใช้ความสามารถหรือความฉลาดทางปัญญามาก
ขึ้น (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง, 2553: 1) 
ดังนั้น ผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ จึงต้องก าหนด
นโยบายเพื่อที่จะน าไปก าหนดเป็นแผนในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งทรัพยากรที่มีบทบาท มี

อิทธิพล และส าคัญมากที่สุดที่จะน านโยบายของ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุ เป้าหมายได้  คือ ทรัพยากรมนุษย์  หรือ
บุคลากรในองค์กรนั้ น เอง  ดั งนั้ น  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญ และเป็นสิ่งที่
จ าเป็น ถ้าหากว่าองค์กรใดมีบุคลากรทีมีความรู้มี
ความสามารถ และมีคุณธรรมมีจิตใจในการบริการ
รวมทั้งมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
กล่าวมาข้างต้นแล้วจะส่งผลให้องค์กรนั้นสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (บดินทร์ วิจารย์, 2551: 18) 

ภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant Leadership) 
เป็นพฤติกรรมการให้บริการเพื่อนร่วมงานเพื่อ
สนองตอบความต้องการของเพื่อนร่วมงาน โดยใช้
อ านาจทางศีลธรรมกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมอบอ านาจแก่
เพื่อนร่วมงานเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ของกลุ่ม ซึ่ ง Greenleaf ใช้ เวลาหลายปี ในการ
พิจารณาไตร่ตรองถึงประสบการณ์ในเรื่องบทบาท
ของผู้น าและได้เขียนมโนทัศน์ของผู้น าใฝ่บริการ เช่ือ
ว่าผู้น าต้องเป็นผู้รับใช้ก่อน ซึ่งเริ่มจากความรู้สึกที่
เป็นไปตามธรรมชาติที่บุคคลต้องการจะรับใช้คนอื่น 
การเลือกในระดับจิตส านึกจะเป็นแรงบันดาลใจใน
การน าไปสู่ความเป็นผู้น าใฝ่บริการจะแตกต่างอย่าง
ชัดเจนกับผู้ที่ต้องการเป็นผู้น ากลุ่มก่อน (สัมฤทธิ์ 
กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง, 2553: 41) ภาวะผู้น าใฝ่
บริการมีความโดดเด่นในการน าตนเองคือ ยึดมั่นใน
ศีลธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ น า
ทีมโดยการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น สร้างเสริมพลังอ านาจ 
พัฒนาคน และชุมชน น าสถาบันโดยการมีวิสัยทัศน์
ก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างมีกระบวนการ เป็น
แบบอย่างการตัดสินใจโดยการมีส่วนร่วมของทีม  
(วาระดี ชาญวิรัตน์, 2555: 37 ) ผู้น าเกิดจากแรงขับ
ของความต้องการอ านาจและการครอบครอง ผู้น า
แบบนี้การรับใช้จะเป็นตัวเลือกท้ายๆ ผู้น าแบบมี
อ านาจ และผู้น าใฝ่บริการจึงมีความแตกต่างกันแบบ 
2 ขั้ว  อันเป็นความผสมผสานที่หากหลายของ
ธรรมชาติมนุษย์ แตกต่างโดยการเป็นผู้รับใช้ก่อน 
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เพื่อรับใช้ความต้องการตามล าดับส าคัญของความ
ต้องการมนุษย์ การทดสอบทีดีและยากส าหรับ
ผู้บริหาร คือ ความพร้อมที่จะรับใช้ความต้องการของ
ผู้อื่นก่อนความต้องการของตนเอง แบบทดสอบที่ดี
ที่สุดของผู้น าใฝ่บริการและเป็นสิ่งที่ยากที่สุดส าหรับ
ผู้บริหาร คือ เมื่อเขาได้รับการดูแลรับใช้แล้วช่วยให้
เขาเติบโตขึ้นหรือไม่ เมื่อได้รับการดูแลรับใช้แล้ว ท า
ให้เขาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ขึ้น ฉลาดมากขึ้น เป็น
อิสระมากขึ้น  เป็นตั วของตั วเองมากขึ้น  และ
กลายเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นมากขึ้นหรือไม่ (Spears, 1995: 
4 อ้างถึงใน สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, 2557: 103 ) 

การพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้  และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่สูงจะก่อให้เกิด ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (บดินทร์ 
วิจารย์, 2551: 1) ตามโครงสร้างองค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนจะมีสายการบังคับบัญชาตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงลงมาจนถึงระดับปฏิบัติการ ฉะนั้น
แล้วในการบริหารงานแต่ละระดับจะต้องมีผู้น า
เกิดขึ้นตามต าแหน่งหน้าที่ที่องค์กรได้ก าหนดไว้และ
ในความเป็นจริงในการท างานนั้นอาจจะมีผู้น าที่ไม่
ได้มาจากต าแหน่งหน้าที่โดยตรงซึ่งผู้น าคือบุคคลที่
ได้รับการยกย่อง ยอมรับและเต็มใจ จากกลุ่มให้ เป็น
หัวหน้า ทั้งโดยการได้รับมอบหมายโดยการเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ที่มีอ านาจหรืออิทธิพลในการใช้
ความคิดริ เริ่มตัดสินใจการด าเนินงานต่างๆใน
หน่วยงาน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ของการบริหาร 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทที่ส าคัญ
ที่สุด โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือส าคัญ
เพื่อให้สมาชิกมีความสมัครสมานสามัคคีร่ วม
ด าเนินการทุกอย่างเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ครบถ้วน ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ (คมศิลป์ ประสงค์สุข, 2554: 38) 

การบริหารงานบุคคลจึงมีความส าคัญในการ
บริหารองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนว่า
ท าอย่ า ง ไ รจึ ง จะพัฒนาบุ คลากรให้ มี ความรู้
ความสามารถ มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ตามที่พึ งประสงค์ของหน่วยงานซึ่ งการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดการการเรียนรู้ของ
บุคคลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของปัจเจก
บุคคลให้ดีขึ้น โดยกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นั้นครอบคลุมอยู่ 3 กิจกรรม เพื่อจะท าให้บุคคลมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น กิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ได้แก่ การฝึกอบรม 
(Training)  การศึกษา (Education)  การพัฒนา 
(Development) (เกรียงไกรยศ พันธ์ไทย, 2554: 
241) สิ่งส าคัญที่สุดที่องค์กรในปัจจุบันจะต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่งคือการบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันยุคเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge 
based Economy) และก่อให้เกิดความยั่งยืน 
องค์กรมีความจ าเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติ ระบบงาน 
ที่เอื้อและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ 
ร่วมใจกันเป็นทีม (บดินทร์ วิจารย์, 2551: 1) 

ทหารเหล่าการเงินเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญ
ในกองทัพบกที่มีความรู้  และความเข้าใจระเบียบ
ราชการต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินตามภารกิจ
ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลซึ่งมีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งในการสนับสนุนเป้าหมายของกองทัพบกให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่ในทางกลับกัน ถ้าหาก
ทหารเหล่าการเงินไม่มีความรู้ความสามารถและไม่
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอีกทั้งไม่
สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แล้วก็จะส่ งผลให้ เป้ าหมายของหน่ วยงานใน
กองทัพบกที่วางไว้ไม่ประสบความส าเร็จ และสร้าง
ความเสียหายในด้านความเช่ือมั่นแก่ทหารเหล่า
การเงินในภาพรวมทั้งหมดเพราะทหารเหล่าการเงิน
ที่ไปปฏิบัติงานในหน่วยทหารต่างๆ นั้นถือว่าเป็น
ตัวแทนของทหารเหล่าการเงินทั้งเหล่าเลยก็ว่าได้ที่
จะต้องน าความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
บริการงานด้านการเงินแก่หน่วยงานทหารต่างๆให้
สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
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สามารถตรวจสอบได้ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงแสดง
ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความส าคัญและมี
ส่วนสนับสนุนให้หน่วยงานประสบความส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด  

หน้าที่หลักของทหารเหล่าการเงินที่ได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้นนั้น เป็นงานบริการให้กับก าลังพล
ในหน่วยงานซึ่งผู้รับบริการคือ ผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัวของก าลัง
พลทุกนาย นโยบายการปฏิบัติงานของกรมการเงิน
ทหารบก ประจ าปีงบประมาณ 2559 คือการพัฒนา
ระบบราชการของกรมการเงินทหารบกในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและ
การบัญชีของกองทัพบกยังคงยึดถือแผนแม่บทใน
การพัฒนากรมการเงินทหารบก 2555 – 2559 และ
นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ประจ าปี 
2559 และเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่ว่า 
“กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง” มาก าหนดเป็น
กรอบและทิศทางในปีงบประมาณ 2559 โดยเฉพาะ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
การสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่
หน่วยในกองทัพบกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
รั ฐบาลก าหนดไว้ภายใต้แนวคิด  “5 หลัก  คือ 
หลักเกณฑ์ หลักการ หลักฐาน หลักนิยม หลักธรรม” 
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้านคือ 1) ด้านการเบิกจ่าย
และการบัญชี 2) ด้านการพัฒนาหน่วย และการ
บริหารจัดการก าลังพล และ 3) ด้านสวัสดิการและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน (ชูชาติ 
สุกใส, 2559: 1)   

กองทัพภาคที่ 2 ถ้าพิจารณาจากการจัดส่วน
ราชการแล้วจะถือว่าเป็นหน่วยงานทหารภายใต้
กองทัพบก ที่ มี พื้ นที่ ครอบคลุมจั งหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด มีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่
ค่ายสุระนารี ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และมีการจัดส่วนราชการตามภารกิจและ
หน้าที่ออกเป็นหน่วยย่อยต่างๆ และมีที่ตั้งตามพื้นที่
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น 
มณฑลทหารบก เรียกแบบย่อว่า มทบ. ได้ 10 มทบ. 

ซึ่งในแต่ละ มทบ. ก็จะมีหน่วยงานขึ้นตรง ในการ
บังคับบัญชา เช่น กองร้อย มทบ. และกองร้อยสารวัตร
ทหาร โรงพยาบาลค่ายต่างๆ เป็นต้น  ในกองทัพภาคที่ 
2 ยังมี ส่วนก าลังรบที่ได้รับการสนับสนุนในเรื่อง
การงบประมาณและการเงิน คือ หน่วยกองพลทหาร
ราบที่ 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา กองพลทหารราบ
ที่ 6 ตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด กองพลทหารม้าที่  3 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น  และมีหน่วยสนับสนุนการ
ช่วยรบคือหน่วย บชร.2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา 
และมีหน่วยงานช่วยในการพัฒนาประเทศ คือ กองพล
พัฒนาที่  2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานนั้นจะมีหน่วยย่อยลงไปอีก เป็น กรม เป็น
กองพัน กองร้อย ตามล าดับ ซึ่งแต่ละหน่วยงานทหาร
นั้นจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรทหารเหล่าต่างๆ เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจต่างๆ ที่
หน่วยงานได้รับมอบหมาย และได้รับการจัดสรร
บุคลากรทางด้านการเงินของกองทัพบกที่เรียกว่า
ทหารเหล่าการเงิน ซึ่งได้รับการผลิตจากโรงเรียนทหาร
การเงิน กรมการเงินทหารบก ซึ่งปัจจัยทีมีอิทธิพลส่ง
ให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ตามพันธกิจขององค์กรที่เด่นชัด ได้แก่ ภาวะผู้น า 
วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงสร้าง
องค์กร (Kaiser, 2004: 45 อ้างถึงใน สายันต์ บุญใบ, 
2560: 1)  ดังนั้น ภาวะผู้น าใฝ่บริการจึงมีความจ าเป็น
ที่ผู้บริหารในหน่วยงานจะต้องพัฒนาให้กับทหารเหล่า
การเงินให้มีคุณลักษณะตามปณิธานและพันธกิจที่
กล่าวมาในข้างต้น สามารถน าไปพัฒนาให้ได้ทหาร
เหล่าการเงินที่มีคุณภาพสมกับที่ได้ตั้งปณิธาน และ
พันธกิจที่กรมการเงินทหารบกตั้งไว้ (ชูชาติ สุกใส, 
2559: 1) 

การวิจัยและพัฒนา เป็นงานที่มีลักษณะ
สร้างสรรค์ซึ่งด าเนินการอย่างมีระบบ เพื่อแก้ปัญหา 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  และสังคม 
พัฒนางานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ 
และสร้างนวัตกรรม เพิ่มพูนความรู้ ทั้งที่เกี่ยวกับ
มนุษย์ วัฒนธรรมและสังคม การใช้ความรู้เหล่านั้น
เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ หรือ
กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้นอย่างเป็นระบบ
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และน่าเช่ือถือ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือ
รูปแบบในการท างาน หรือระบบบริหารจัดการให้มี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลอย่ า ง ชั ด เ จน           
น าผลประโยชน์ไปใช้โดยตรงในกระบวนการผลิต 
กระบวนการบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรม การ
พัฒนาชุมชน การจัดสรรทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น (นพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์, 2559: 240)  

ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าท่ี จัดเป็นความส าคัญส าหรับบุคลากรใน
แต่ละแห่ง เพื่อให้ได้ทหารเหล่าการเงินที่มีคุณภาพมี
ศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จทั้งในระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงเลือกท าวิจัยในเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงิน
ในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ด้วยคาดหวังว่า
ข้อค้นพบจากกระบวนการวิจัยและพัฒนา จะน ามา
ซึ่ งนวัตกรรมการบริหารบุคคล  และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ ซึ่ งเป็นความหวังของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R&D) มีความมุ่ง
หมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ
ของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพ
ภาคที่ 2 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการ และ 3) ประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหาร
เหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 
ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดและ
องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ การวิจัยระยะนี้มี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้ได้องค์ประกอบและ
รายละเอียดขององค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ
ของทหาร เหล่ าการ เ งิน ในกองทัพบก มี การ
ด าเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการศึกษา
จากผู้เช่ียวชาญและขั้นตอนการศึกษาเชิงส ารวจ 

ระยะที่ 2 การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบ
การพัฒนา มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้สามารถ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก มีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการยก
ร่างรูปแบบการพัฒนา และขั้นตอนปรับปรุงรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงิน
ในกองทัพบก และ 

ระยะที่ 3 การน าไปทดลองใช้ภาคสนาม เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
และสรุปผลการทดลอง มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัด
กองทัพภาคที่ 2 มีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง 
ขั้นตอนด าเนินการทดลอง และขั้นตอนสรุปผลการ
ทดลอง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเ งินใน
กองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วย 
นายทหารช้ันสัญญาบัตร จ านวน 83 นาย และ
นายทหารช้ันประทวน ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ จ านวน 197 นาย รวมทั้งสิ้น จ านวน 280 
นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้คือ แบบ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แบบสอบถามภาวะผู้น าใฝ่
บริการ แบบประเมินรูปแบบและชุดการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการ แบบประเมินภาวะผู้น าใฝ่บริการ และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1.  องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของ

ทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 
2 มี 6 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย 99 
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ตัวช้ีวัด ดังนี้ คือ 1) ด้านการบริการตามบทบาท
หน้าที่ มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ การลดเวลา การลดขั้นตอน ต้องเกิดกับ
ทั้งระบบ 2) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมพลัง
อ านาจแก่บุคลากร มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ ให้
ข้อมูลข่าวสาร ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมการ
สนับสนุน เพ่ิมความรู้ 3) ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สร้างชุมชน มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ การเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา การ
ท างานเป็นกลุ่ม 4) ด้านการมีวิสัยทัศน์และการ
สื่อสารที่ดี มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ การบรรลุผล
ส า เ ร็ จตามเป้ าหมาย ชัด เจน การมีส่ วนร่ วม 
สร้างสรรค์ 5) ด้านการรับฟังและการเห็นอกเห็นใจ 
มี 3 องค์ประกอบย่อยคือ รับฟังความคิดเห็น ความ
แตกต่างของบุคคล การตอบสนองอย่างเหมาะสม 6) 
ด้านความนอบน้อม มี  2 องค์ประกอบย่อยคือ 
ปฏิบัติกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม แก่เวลา 
สถานที่ และมีความสุภาพอ่อนโยน ส าหรับตัวช้ีวัด
ภาวะผู้น าใฝ่บริการแต่ละองค์ประกอบรวม 99 
ตัวช้ีวัด   

2.  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ
ของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพ
ภาคที่ 2 มีส่วนประกอบและลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1  หลักการของรูปแบบการพัฒนา 
คือ 1) การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่า
การเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 น าผล
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2) รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการมีการใช้เทคนิควิธีการ 
หรือกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสะดวกใน
การน าไปปฏิบัติ  3) รูปแบบการพัฒนามีความ
ยืดหยุ่นในการไปใช้พัฒนาทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม 
และทั้งองค์การ 

2.2  จุดมุ่งหมายของรูปแบบคือ 1) เพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ
เจตคติ เกี่ยวกับภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่า
การเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 2) เพื่อ
พัฒนาและทักษะด้านภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหาร
เหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 3) 

เพื่อให้ทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพ
ภาคที่  2 น าความรู้และทักษะด้านภาวะผู้น าใฝ่
บริการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  กระบวนการพัฒนา แบ่งออกเป็น 
4 ระยะ คือ ระยะการปฐมนิเทศ การประเมินตนเอง 
และการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ระยะฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยยึดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult 
Learning) ระยะการฝึกปฏิบัติการ และระยะการฝึก
ปฏิบั ติ การ  และระยะการก ากับติ ดตามปละ
ประเมินผล 

2.4  ชุดการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ 
มี 6 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
วิธีการพัฒนา สื่อและแหล่งเรียนรู้ เอกสารอ้างอิง และ
กิจกรรมการพัฒนา 

2.5  การติดตามและประเมินผล มีการ
ติดตามผลโดยทิ้งช่วงหลังการพัฒนา 2 สัปดาห์ 

3.  ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้ น า ใฝ่ บ ริ ก า รตรวจสอบได้ จ าก 4  ประการ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1  ความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการวิเคราะห์ได้จากการตอบ
แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบคือ หลักการ จุดมุ่งหมาย 
กระบวนการ ชุดพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ และ
การติดตามประมวลผล ผลการประเมิน พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) และ
หากพิจารณารายด้าน คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย 
กระบวนการ ชุดพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ และ
การติดตามประมวลผล มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.78, 4.67, 4.78, 4.00 และ 
4.11 ตามล าดับ) 

3.2  กลุ่มการทดลองมีภาวะผู้น าใฝ่
บริการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 4.60 และมีภาวะผู้น าใฝ่
บริการสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการ +0.23 
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3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการจากทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก ที่มีต่อ
พฤติกรรมภาวะผู้น าใฝ่บริการของกลุ่มทดลอง
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10.60 และมีระดับความพึง
พอใจที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าใฝ่บริการของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการ +0.53 และ 

3.4  การติดตามความคงทนของภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก มี
ความคงทนภายในหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมระยะติดตาม กับ
พฤติกรรมหลังการทดลองโดยมีความเปลี่ยนแปลงที่
ร้อยละ 1.40 และมีภาวะผู้น าใฝ่บริการสูงกว่าหลัง
การใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ +0.07 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากความมุ่งหมายจากการวิจัยข้อแรกที่

ต้องการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการและ
ไ ด้ ข้ อ ค้ น พบว่ า มี  6  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ห ลั ก  2 0 
องค์ประกอบย่อย 99 ตัวช้ีวัด ดังนี้ คือ 1) ด้านการ
บริการตามบทบาทหน้าท่ี มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การลดเวลา การลด
ขั้นตอน ต้องเกิดกับทั้งระบบ 2) ด้านการมุ่งมั่น
พัฒนาและเสริมพลั งอ านาจแก่บุคลากร มี  4 
องค์ประกอบย่อย คือ ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้การ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมการสนับสนุน เพิ่มความรู้ 3) ด้าน
การมีส่วนร่วมและการสร้างชุมชน มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย คือ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
ร่วมกันแก้ไขปัญหา การท างานเป็นกลุ่ม 4) ด้านการ
มีวิสัยทัศน์และการสื่อสารที่ดี มี 4 องค์ประกอบย่อย 
คือ การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ชัดเจน การมี
ส่วนร่วม สร้างสรรค์ 5) ด้านการรับฟังและการเห็น
อกเห็นใจ มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ รับฟังความ
คิดเห็น ความแตกต่างของบุคคล การตอบสนอง
อย่ าง เหมาะสม 6 )  ด้ านความนอบน้อม  มี  2 
องค์ประกอบย่อยคือ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นได้อย่าง
เหมาะสม แก่เวลา สถานที่  และมีความสุภาพ

อ่อนโยน ส าหรับตัวช้ีวัดภาวะผู้น าใฝ่บริการแต่ละ
องค์ประกอบรวม 99 ตั ว ช้ีวัด  ซึ่ งข้อค้นพบนี้ 
สอดคล้องบางส่วนกับแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาและวิเคราะห์ในบทที่ 2 โดยเฉพาะผลการวิจัย
ของ ละม้าย กิตติพร (2555: 88) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการให้บริการของ
บุคลากรในส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภ า พ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลจากการศึกษาพบว่า 
อ งค์ ป ร ะกอบห ลั กขอ งภ าวะ ผู้ น า ใ ฝ่ บ ริ ก า ร
ประกอบด้วย 1) การรับฟังและการเห็นอกเห็นใจ 2) 
การมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร  3) การบริการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ปองภพ ภูจอมจิตร, ปรีชา คัมภีร
ป ก ร ณ์  แ ล ะ นุ กู ล  กุ ด แ ถ ล ง  ( 2 5 5 5 : 2)  ไ ด้
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าแบบ
ใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ
ประกอบด้วย 1) การรับฟังและการเห็นอกเห็นใจ 2) 
การตระหนักรู้ 3) การมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร 4) การมี
ส่วนร่วมและการสร้างชุมชน 5) ความนอบน้อม 6) 
การบริการ ซึ่งยังสอดคล้องกับ สายันต์ บุญใบ, 
วัฒนา สุวรรณไตรย์ และวันนพร สิทธิสาร (2560: 
27) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าใฝ่บริการประกอบด้วย 1) การรับฟังและ
การเห็นอกเห็นใจ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) การมุ่งมั่น
พัฒนาบุคลากร 4) การบริการ  

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก 
สังกัดกองทัพภาคที่ 2 มีความเหมาะสมที่สามารถ
น าไปเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเหล่าการเงินใน
กองทัพบก ซึ่งเป็นองค์กรในการบริการโดยตรง 

2.  จากความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ 2  
ที่ต้องการการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัด
กองทัพภาคที่ 2  ได้ข้อค้นพบว่า รูปแบบการพัฒนา
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ภาวะผู้น าใฝ่บริการที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ มี 5 ส่วน คือ 
1) หลักการของรูปแบบการพัฒนา ซึ่งรูปแบบการ
พัฒนาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับหลักการของ
รูปแบบ คือ 1.1) การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ เป็น
การพัฒนาที่มุ่งให้ทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก 
สังกัดกองทัพภาคที่ 2 น าผลการพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 1.2) รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้ น า ใ ฝ่ บ ริ ก า รมี ก า ร ใ ช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก า ร  ห รื อ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสะดวกในการ
น าไปปฏิบัติ 1.3) รูปแบบการพัฒนามีความยืดหยุ่น
ในการน าไปใช้พัฒนาท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม และทั้ง
องค์การ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ เป็นจุดมุ่งหมาย
ที่ผู้วิจัยออกแบบมาเพื่อ 2.1) พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักและเจตคติ เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก 
สังกัดกองทัพภาคที่ 2 2.2) พัฒนาพฤติกรรมและ
ทักษะด้านภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงิน
ในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 2.3) ให้ทหาร
เหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 น า
ความรู้ และทักษะด้านภาวะผู้น าใฝ่บริการไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) กระบวนการพัฒนาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ  ระยะศึกษารายกรณี  ระยะฝึกอบรมเ ชิง
ปฏิบัติการ และระยะฝึกปฏิบัติ 4) ชุดการพัฒนามี 6 
ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
วิธีการพัฒนา สื่อและแหล่งเรียนรู้ เอกสารอ้างอิง 
และกิจกรรมการพัฒนา และ 5) การติดตามปละประ
เมิลผล มีการติดตามผลโดยทิ้งช่วงห่างหลังการ
พัฒนา 2 สัปดาห์ 

ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบที่ออกแบบมานี้เป็น
รูปแบบที่ดี มีความเหมาะสม เมื่อน ามาทดลองใช้ 
พบว่ายังไม่มีจุดอ่อนทั้ง 5 ประการ ซึ่งเห็นได้จากผล
การติดตามและประเมินผลที่มีค่าคะแนนความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภาวะผู้น าใฝ่บริการล้วน
แต่เพิ่มขึ้นทุกประการ ทั้งนี้ยังสอดคล้องบางส่วนกับ 
ละม้าย กิตติพร (2555: 133-134) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการให้บริการของ
บุคลากรในส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ        
โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 6 ขั้นตอน 
ประกอบด้วยระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของ
การพัฒนา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 
2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการให้บริการ
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่ 2 การยกร่าง
และปรับปรุงรูปแบบแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 3 ท าการร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
ให้บริการ ขั้นตอนที่  4 สร้างรูปแบบและท าการ
ยืนยันรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการให้บริการของ
บุคลากรในส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภ า พ ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการและเอกสารประกอบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ระยะที่ 3 การ
ทดลองใช้รูปแบบ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 
5 น ารูปแบบที่ ได้ ไปทดลองใ ช้กับบุคลากรใน
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการใช้
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการให้บริการของ
บุคลากรในส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้จากการ
ทดลองใช้ ผลการศึกษาพบว่า ระยะที่ 1 ของการ
ทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้น าการให้บริการของ
บุคลากรในส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้ง 5 ด้านโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับระยะที่ 2 ระหว่าง
การทดลอง และระยะที่ 3 หลังการทดลองมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับ ธวัชชัย ไพใหล (2555: 117) ได้ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับ
นักวิชาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะ
ที่  1 การวิ เคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่เหมาะสมของนักวิชาการศึกษา ระยะที่ 2 
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ร่างรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ ตอนที่ 2 ทดสอบ
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ ตอนที่ 3 
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ระยะที่ 3 น าเสนอผลการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการ จากการศึกษาพบว่า 1) นักวิชาการศึกษาที่
เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักการแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการและการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 2) นักวิชาการศึกษาที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของนักวิชาการศึกษาในการปฏิบัติหลังการ
ฝึกอบรมอยู่ที่ระดับมากที่สุด 4.60 ส่วนผลของการ
น าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงซึ่งด าเนินการ
ประเมินผลโดยการวัดพฤติกรรมในการใช้ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของนักวิชาการศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่นนักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังจากที่ท าการฝึกอบรม 
ผลการประเมินพบว่านักวิชาการศึกษามีพฤติกรรม
การใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการในการปฏิบัติในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
องค์ประกอบ  

3.  ประสิทธิผลที่ตรวจสอบได้ 4 ประการนี้ 
คือ 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ มีความ
เหมาะสมอยู่ ในระดับมาก ( X =4.17) และหาก
พิจารณารายด้าน คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย แล
กระบวนการพัฒนา อยู่ ในระดับมากที่สุด ( X
=4.78, 4.67, 4.78 ตามล าดับ) ส่วนชุดการพัฒนาใน
แต่ละองค์ประกอบ และการติดตามและประเมินผล 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00, 4.11 
ตามล าดับ) 2) ภาวะผู้น าใฝ่บริการให้ค่าการพัฒนา
ท าให้กลุ่มทดลองเปลี่ยนแปลงร้อยละ 4.60 3) ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในฝ่ายการเงิน ที่มี
ต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการของกลุ่มทดลองเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 10.60 และ 4) ความคงทนของภาวะผู้น าใฝ่
บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมหลังการทดลอง
กับพฤติกรรมยะยะติดตาม โดยมีความเปลี่ยนแปลง
ที่ร้อยละ 1.40 และมีภาวะผู้น าใฝ่บริการสูงกว่าหลัง
การทดลอง +0.07 ซึ่งจากการทดลองประสิทธิผลทั้ง 
4 ประการนี้ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะผู้น าใฝ่บริการ แม้จะเป็นตัว
เลขที่ ไม่สู งนัก ทั้ งนี้อาจจะเกี่ ยวข้องกับมีการ
เปลี่ ยนแปลงผู้ บั งคั บบัญชาระดั บต่ า งๆและ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่ในความรับผิดชอบของทหาร
เหล่าการเงินในแผนกการเงินบ่อยครั้ง จึงอาจเป็น
ประเด็นท่ีท าให้ทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดความกังวลได้ ซึ่งข้อค้นพบเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนา ในครั้ งนี้ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักการศึกษา ดังนี้ 
บาร์บูโต จูเนียร์ และวีลเลอร์ (Barbuto Jr & 
Wheeler, 2006) เขียนบทความในวารสารเพื่อเสนอ
การสร้างมโนทัศน์แบบบูรณาการของภาวะผู้น าการ
ให้บริการจากการทบทวนวรรณกรรม สร้างหัวข้อตัว
วัดย่อยเพื่อวัดมิติที่เป็นไปได้ 11 ตัวของผู้น าใฝ่
บริการคือเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น (calling) รับฟัง
ผู้อื่น (listening) เข้าใจเอื้ออาทร (empathy) รักษา
เ ยี ย ว ย า จิ ต ใ จ  ( healing) ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ 
(awareness) การโน้มน้าวใจ (persuasion) มีมโน
ทั ศ น์  ( conceptualization) ม อ ง ก า ร ณ์ ไ ก ล 
(foresight) พิทักษ์รับผิดชอบ (stewardship) สร้าง
ความเจริญเติบโตให้ผู้อื่น (growth) และการสร้าง
ชุมชน (building Community) เก็บข้อมูลจากผู้น า 
80 คนและผู้ให้คะแนน 388 คนเพื่อทดสอบความ
สอดคล้องภายใน (internal consistency) ยืนยัน
โครงสร้างองค์ประกอบ และประเมินความถูกต้องที่
เหมือนกัน ความถูกต้องที่แตกต่างกัน และท านายได้ 
(convergent, divergent and predictive 
validity) ผลการศึกษาได้องค์ประกอบภาวะผู้น า 5 
องค์ประกอบคือการเสียสละรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว 
(altruistic Calling) การเยียวยารักษาอารมณ์ 
(emotional healing) การสร้างแนวทางโน้มน้าวใจ 
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(persuasive mapping) ภูมิปัญญา (wisdom) และ
ก า ร พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า อ ง ค์ ก า ร  ( organizational 
stewardship) โ ด ยอ งค์ ป ร ะกอบทั้ ง ห้ า นี้ มี นั ย
ความส าคัญกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) การและเปลี่ยน
ความเป็นผู้น าและผู้ตามซึ่งกันและกัน ( leader-
member exchange) การทุ่มเท (extra effort) 
ความพึงพอใจ (satisfaction) และประสิทธิผลของ
อ ง ค์ ก า ร  ( organizational effectiveness) 
โครงสร้างองค์ประกอบที่แข็งแกร่งและผลการ
ทดสอบที่ดีในทุกเกณฑ์การวัดความถูกต้อง (validity 
criteria) แสดงว่าเครื่องมือที่พัฒนานี้ให้คุณค่ากับ
การวิจัย ในอนาคต แบล็ค (Black,  2007)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง A correlational analysis of 
servant leadership and school climate เพื่อวัด
ภาวะผู้น าการให้บริการ (Servant leadership) ใช้
ระเบียบวิธีแบบผสมเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ของครูต่อภาวะผู้น าใฝ่บริการและการรับรู้ของ
ผู้น าสถานศึกษาและครูต่อบรรยากาศของโรงเรียน 
(School climate) การวิจัยแบบผสมเริ่มด้วยการใช้
เครื่องมือเชิงปริมาณที่ตรวจสอบแล้วคือ OLA ของ
ลอบ (Laub, 1998) และ OCDQ RE ของ ฮอยและ
คณะ (Hoy et al., 1991) กับตัวอย่าง 231 คนที่ได้
จากการสุ่มจากครูที่สอนเต็มเวลาและจากตัวอย่าง
ของผู้น าสถานศึกษา 15 คน ซึ่งมาจากประชากรของ
คณะกรรมการสถานศกึษาคาทอลิกของเมือง ออนตา
ริโอ (Ontario) ในแคนาดาหลังจากการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างถูกน ามา
สัมภาษณ์กลุ่ม (focus group interview) ข้อมูลที่
ได้แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระหว่างภาวะผู้น าใฝ่บริการและบรรยากาศ
ของโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ 

1.1 จากข้อค้นพบ เรื่อง องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเ งินใน
กองทัพบก สังกัดกองทัพภาคที่ 2 มี 6 องค์ประกอบ
หลัก และองค์ประกอบหลักท่ีควรน ามาพัฒนาคือ  1) 
ด้านการมีวิสัยทัศน์และการสื่อสารที่ดี 2) ด้านความ
นอบน้อม 3) การรับฟังและการเห็นอกเห็นใจ 4) 
ด้านการบริการตามบทบาทหน้าที่ 5) ด้านการมีส่วน
ร่วมและการสร้างชุมชน 6) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา
และเสริมพลังอ านาจแก่บุคลากร ซึ่งในกรณีที่ไม่
สามารถน ามาพัฒนาได้ทุกองค์ประกอบ ผู้บริหาร
ทหารเหล่าการเงินควรจะให้ความส าคัญในการ
พัฒนาตามที่ได้เรียงล าดับไว้ 

1.2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัด
กองทัพภาคที่ 2 นี้ ผู้บริหารของทหารเหล่าการเงิน
ในกองทัพบกอาจจะน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในกรณี
การพัฒนารายบุคคล รายกลุ่ม หรือองค์กร 

1.3 สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาภาวะผู้น าน าใฝ่บริการของทหาร
เหล่าการเงินในกองทัพบก สังกัดกองทัพภาคอื่นด้วย 
เพื่อเป็นผลดีในภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก และ
สังกัดอื่นท่ีเป็นองค์กรการให้บริการ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรด าเนินการวิจัยรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการในหน่วยงานให้บริการอื่น 
เพื่อน าข้อค้นพบท่ีได้มาเปรียบเทียบว่ามีความเหมอืน
หรือแตกต่างกัน หากมีความแตกต่างจะได้พิจารณา
ถึงสาเหตุที่แตกต่าง ถ้ามีความเหมือนกันจะได้เป็น
เครื่องยืนยันข้อค้นพบ ซึ่งจะท าให้ข้อค้นพบที่ได้มี
ความน่าเชื่อ  

2.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของทหารเหล่าการเงินในกองทัพบก
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการและพัฒนาวะ
ผู้น าการใฝ่บริการ  

2.3  ควรศึกษาภาวะผู้น าด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องในการให้บริการให้สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน   
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การพัฒนาโปรแกรมช่วยในระบบเบิกจ่ายคลังเครื่องมือฝึกปฏบิัติ 
A Development of tools warehouse's Disburse Program 

 

เจษฎา ค าภมูี1 
สุรชัย นามพรมมา2  

สรุเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์3 

  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในระบบเบิกจ่ายในคลังเครื่องมือฝึก

ปฏิบัติ 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมช่วยในระบบเบิกจ่ายในคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัติและให้มีระบบควบคุมการใช้เครื่องมือ
ฝึกปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบฐานข้อมูลจากคลังเครื่องมือฝึกปฏบิัติตวัอย่างด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access แล้วน ามาประยุกต์กับโปรแกรม Visual Basic 6 โปรแกรมที่พัฒนาสามารถที่จะจัดการข้อมูลรายการ
เครื่องมือฝึกปฏิบัติ จัดการด้านเบิกจ่ายเครื่องมือ และจัดการด้านค้นหาประวัตขิองการเบิกจ่าย และสามารถรายงาน
ข้อมูลของแต่ละส่วน แล้วการส่งต่อข้อมูลรายงานไปยัง Microsoft Excel ได้ โดยข้อมูล Excel ที่ได้จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิงการเบิกจ่ายและตรวจสอบจ านวนเครื่องมือฝึกปฏิบัติคงคลังต่อไป การประเมินโปรแกรมที่
พัฒนา มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยประเมิน 3 ด้านคือด้านการออกแบบ
โปรแกรม ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม และด้านคู่มือการใช้งาน ซึ่งประเมินโดยผู้ใช้งานจ านวน 15 คน ผลการ
ประเมินท่ีได้คือ ด้านการออกแบบโปรแกรมได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.01 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพ
ของโปรแกรมได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านคู่มือการใช้งานได้ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.22 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานสามารถสรุปได้ว่า 
โปรแกรมที่พัฒนาสามารถน าไปประยุกต์เพื่อใช้ในเบิกจ่ายในคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัติได้ 
 
ค าส าคัญ: การเขียนโปรแกรม, การพัฒนาโปรแกรม          
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Abstract 
The research Development of Management and Control tools System. This research aims 

to Design database system applied to warehouse's disburse and develop of tools warehouse's 
disburse program. Database is designed by Microsoft Access and applied with Visual Basic 6. The 
developed programs are able to manage Tool's list. Receive and Outgoing control. Search Receive 
and Outgoing history. Program can pass data to Microsoft excel for reference and check in 
warehouse too. The evaluation of program satisfaction are done by questionnaire in 3 items; 
Program's design, Program's application and user manual. The result from 15 users shows 
satisfaction level that Program’s designs are good with means 4.01. Program's qualities are good 
with means 4.18 and user manual are good with means 4.22 respectively. The result shows 
developed program can be applied for use in warehouse's Disburse. 
 
Keywords: Programming, Development's Program    
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บทน า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศนั้นต่าง

ได้รับผลกระทบจากกระแสความต้องการจากผู้บริโภค 
เช่น ความต้องการความคุ้มค่าและสินค้ามีคุณภาพ ท า
ให้ ผู้ ประกอบการในแต่ ละด้ านต่ า ง เล็ ง เห็นถึ ง
ความส าคัญในการพัฒนาองค์กรของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการน ากลยุทธ์ทางด้านต่างๆ เข้าปรับปรุง
พัฒนาและใช้งานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างก าไรที่
เพิ่มขึ้นพร้อมกับลดต้นทุน ท าให้ต้องมีการน าระบบ
บริหารจัดการงานทางอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในงาน 
เช่น ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี, การผลิตแบบ 
LEAN, การวางแผนควบคุมการผลิต, การลดเวลางาน, 
การเพิ่มผลผลิตแบบหลักการ Productivity เป็นต้น 

การจัดการทางด้านคงคลังก็เป็นหนึ่ งใน
กระบวนการที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดย
เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าคลัง ส่งวัตถุดิบไปท าการ
ผลิตจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง
คลังสินค้า ซึ่งกระบวนการนี้โดยทั่วไปเรียกว่า“การ
เบิกจ่าย” โดยมีกระบวนการย่อยๆคือเก็บวัตถุดิบก่อน
การผลิต, จ่ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต , เก็บ
สินค้าหลังการผลิตเสร็จสิ้น และจ่ายสินค้าให้กับลูกค้า 
ซึ่งในแต่ละกระบวนการนั้นต้องมีหลักฐานยืนยัน เช่น 
ใบเบิก หรือใบน าของเข้าเป็นต้น ซึ่งกระบวนการการ
เบิกจ่ายลักษณะนี้ถือเป็นระบบที่ใช้งานเป็นปกติใน
โรงงานอุตสาหกรรม สามารถเป็นไปได้ทั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือแบบManual ในทางสถานศึกษาที่
ผลิตแรงงานทางช่างอุตสาหกรรมให้กับอุตสาหกรรม
ในประเทศ ต่างก็มีการเบิกจ่ายในแผนกหรือสาขาเป็น
ส่วนใหญ่ และน าการเบิกจ่ายนี้มาบูรณาการในการ
เรียนการสอนก่อนป้อนแรงงานสู่อุตสาหกรรม อาทิ
เช่นช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มีคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัติ
ไว้ส าหรับเบิกจ่ายน าไปใช้ในการเรียนการสอน แต่การ
จัดการทางด้านการเบิกจ่ายและข้อมูลของเครื่องมือ
เครื่องใช้ในคลังยังเป็นแบบเขียนใบเบิกด้วยลายลักษณ์
อักษร และไม่เข้มงวดพอ มีผลให้เครื่องมือปฏิบัตินั้นมี
การสูญหายบ่อยครั้ง และบางครั้งไม่สามารถค้นหา
กลับได้ว่าส่วนที่มีการสูญหายนั้นน่าจะอยู่ส่วนใด ท า
ให้เกิดเครื่องมือสูญหายถาวรและเกิดเป็นต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นตามมา เกิดเป็นปัญหาของคลังเครื่องมือฝึก
ปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าถ้ามีระบบการเบิกจ่ายที่

เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถจัดการข้อมูลการ
เบิกจ่ายที่แน่นอนมากขึ้น ปัญหาจากระบบการเบิก
แบบเขียนลายลักษณ์อักษรนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะ
ลดลงตามมา 

ดังนั้นระบบเบิกจ่ายทางในคลังเครื่องมือฝึก
ปฏิบัติในระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือว่ามีความจ าเป็นอยา่ง
มากซึ่งถ้าได้ระบบและตัวช่วยในการควบคุมที่ดี ปัญหา
เครื่องมือสูญหายและจ านวนคงคลังไม่ตรงเหล่านี้ก็มี
ความเป็นไปได้ที่จะลดลงตามมา จึงก่อให้เกิดเป้น
แนวคิดของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูปขึ้นมาช่วยในการควบคุมระบบ
เบิกจ่ายในคลังวัสดุอุปกรณ์  เพื่อลดปัญหาจาก
กระบวนการทางด้าน Manual และลดต้นทุนที่เกิด
จากความสูญหายของวัสดุอุปกรณ์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
ระบบเบิกจา่ยในคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัต ิ

2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมช่วยในระบบเบิกจ่าย
ในคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัต ิ

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ออกแบบฐานข้อมูลโดยเริ่มต้นที่คลัง
เครื่องมือฝึกปฏิบัติโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน มทร.
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (คลังตัวอย่าง) 

2. พัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Visual 
Basic และ Microsoft Access ในการสร้างโปรแกรม 

3. โปรแกรมที่ได้พัฒนาจะเป็นโปรแกรมที่มี
ฟังก์ช่ันการใช้งานแบบพื้นฐาน 2 ฟังก์ช่ันคือ ช่วยใน
การเบิก-จ่าย และบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ วิ จั ยท าการศึกษาข้อมูลทางทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะเป็นทฤษฎีทางด้าน
คลังสินค้า ข้อมูลและสารสนเทศ โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล โปรแกรม Microsoft Visual Basic และ
ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องทั้ งหมด  5 เรื่ อง เพื่ อ
ประมวลผลความเป็นไปได้ของงานวิจัย โดยผลที่ได้คือ
งานวิจัยที่จะจัดท านี้มีทฤษฎีรองรับและมีงานวิจัยที่มี
การท าในแนวทางเดียวกันเป็นจ านวนมาก มีความ
เป็นไปได้ที่จะด าเนินการวิจัยออกมาได้ส าเร็จ 
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2. รวบรวมข้อมูลเครื่องมือของคลังตัวอย่าง 
ศึกษาข้อมูลคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัติตัวอย่าง 

โดยคลังตัวอย่างคือคลังวัสดุอุปกรณ์ของโปรแกรมวิชา
ช่างกลโรงงาน ซึ่งคลังนั้นต่างมีเครื่องมืออยู่หลาย
ประเภทที่มีการเบิกคืน ในแต่ละวันมีรายการที่เบิกคืน
มากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอน แต่มีรายวิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้น ที่มีการเรียน
การสอนทุกวัน ทุกภาคการศึกษา และมีการเบิกจ่าย
ในทุกๆวัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการควบคุมควบที่ต้อง
แม่นย ากับเครื่องมือในรายวิชานี้ จึงได้ท าการอ้างอิง
วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชานี้ในการสร้างคลังตัวอย่าง โดย
คลังตัวอย่างที่ได้นั้นจะมีการแยกประเภทด้วยดังแสดง
ในตารางที ่1 ดังนี ้

 

ตารางที ่1 วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในคลังเครื่องมือตัวอย่าง 

ล า
ดับ 

ชื่อเครื่องมือ ประเภทเครื่องมือ จ านวน 

1 ตะไบหยาบ เครื่องมือไสและตกแต่ง  50 
2 ตะไบละเอียด เครื่องมือไสและตกแต่ง 50 
3 เวอร์เนียคาร์

ลิปเปอร์ 
เครื่องมือวัด  

50 

4 บรรทัดเส้น
ผม 

เครื่องมือวัด  
50 

5 ฉากเส้นผม เครื่องมือวัด  50 
6 เหล็กตอกน า

ศูนย์ 
เครื่องมือร่างแบบ 

50 

7 วงเวียนเหล็ก เครื่องมือร่างแบบ 50 
8 เหล็กขีด เครื่องมือร่างแบบ 50 
9 ค้อนย้ า

ตะเข็บ 
เครื่องมือตอก 

50 

10 บรรทัดเหล็ก เครื่องมือวัด 50 
11 แปรงลวดถู

ตะไบ 
อุปกรณ์ท าความสะอาด 50 

12 แปรงทาสี อุปกรณ์ท าความสะอาด 50 
13 แปรงปัด อุปกรณ์ท าความสะอาด 50 

3. การออกแบบฐานข้อมูลโปรแกรมการ
เบิกจ่าย 

 
 
 

3.1 ฐานข้อมูลของเครื่องมือ 

 
รูปที ่1 การออกแบบฐานข้อมูลของเครื่องมือ 

ItemID คือ รหัสของเครื่องมือเป็นข้อมูล
แบบตัวเลข (Number),  ItemType คือ ชนิดของ
เครื่องมือเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร (Text), ItemName 
คือ ช่ือของเครื่องมือเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร(Text), 
DateInsert คือ วันที่ลงทะเบียนเครื่องมือเป็นข้อมูล
แบบวันที่ (Date/Time), ValueRegister คือ จ านวน
ที่ ล งทะ เบี ยนครั้ ง แ ร ก เป็ นข้ อมู ล แบบตั ว เ ลข 
(Number), ValueInStock คือ คือจ านวนที่ยังคงอยู่
ใน Stockเป็นข้อมูลแบบตัวเลข(Number) ในส่วนของ
เขตข้อมูล ItemType จะมีการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
ชนิดของเครื่องมือ ดังนี ้

 
รูปที ่2 การออกแบบฐานข้อมูลชนิดของเครื่องมือ 

3.2 ฐานข้อมูลของสมาชิก 

 
รูปที ่3 การออกแบบฐานข้อมูลของสมาชิก 

MemberID คือ รหัสสมาชิกเป็นข้อมูลแบบ
ตั ว เ ล ข ( Number),  StudentNumber คื อ  ร หั ส
นักศึกษาเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร (Text), Name คือ 
ช่ือ-สกุลของนักศึกษาเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร (Text), 
Department คือ สาขาวิชาของนักศึกษาเป็นข้อมูล
แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร ( Text),  Date Register คื อ  วั น
ลงทะเบียนเป็นข้อมูลแบบวันที่(Date/Time), ในส่วน
ของเขตข้อมูล Department จะมีการเช่ือมต่อกับ
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ตารางฐานข้อมูลสาขาวิชาของนักศึกษา  โดยมี
ความหมายของขอบเขตข้อมูลดังรูปที่ 4 
รูปที ่4 การออกแบบฐานข้อมูลสาขาวิชาของนักศึกษา 

3.3 ฐานข้อมูลการยืมคืน 

 
รูปที ่5 การออกแบบฐานข้อมูลการยืมคืน 

Rental Number คือ รหัสของการยืมคืน
เป็นข้อมูลแบบตัวอักษร (Text), Rental Date คือ  
วันยืมเป็นข้อมูลแบบวันที่  (Date/Time), Member 
ID คือ รหัสสมาชิกเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร (Text), 
Student Number คือ รหัสนักศึกษาเป็นข้อมูลแบบ
ตัวอักษร (Text), Name คือ ช่ือสกุลของนักศึกษาเป็น
ข้ อ มู ล แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร  ( Text), Department คื อ 
สาขาวิชาของนักศึกษาเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร 
(Text), Item ID คือ รหัสของเครื่องมือเป็นข้อมูลแบบ
ตัวอักษร(Text), Item Type คือ ชนิดของเครื่องมือ
เป็นข้อมูลแบบตัวอักษร(Text), Item Name คือ ช่ือ
ของเครื่องมือเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร (Text), Rental 
Val คือ จ านวนยืมเป็นข้อมูลแบบตัวอักษร(Text), 
Return Date คื อ  วั น คื น เ ป็ น ข้ อ มู ล แ บ บ วั น ที่  
(Date/Time), Return Val คือ  จ านวนคืนเป็นข้อมูล
แบบตัวอักษร (Text), Status คือ คือ สถานะการยืม
เป็นข้อมูลแบบตัวอักษร (Text) ในส่วนของเขตข้อมูล 
Rental Number จ ะ มี ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ ต า ร า ง
ฐานข้อมูลรหัสการยืม โดยมีความหมายของขอบเขต
ข้อมูลมีดังนี้ 

 
รูปที ่6 การออกแบบฐานข้อมูลRunning Number 

 

4. การออกแบบและสร้างโปรแกรมการ
เบิกจ่ายการออกแบบโปรแกรมการเบิกจ่ายในการ
ออกแบบให้มีฟังก์ช่ันการใช้งานคือ  

    4.1 สร้างฐานข้อมูลคลังตัวอย่างโดยการ
น าข้อมูลเครื่องมือในคลังตัวอย่างมาท าการ Input ลง
ใน Table ของ Microsoft Access เพื่อที่จะน าไปใช้
งานในโปรแกรมโดยมีผลการ Input 

 

รูปที ่7 สร้างฐานข้อมูลเครื่องมือของคลังตัวอย่างใน 
Microsoft Access 

    4.2 หน้าหลักของโปรแกรมจะแสดง
รายการฟังก์ช่ันทั้งหมดโดยแยกเป็นปุ่มค าสั่ง ซึ่งจะมี
ฟังก์ช่ันของรายการเครื่องมือ, รายการสมาชิก, ประวัติ
การยืม, ยืมเครื่องมือ , คืนเครื่องมือ และออกจาก
โปรแกรม 

 
รูปที ่7 หน้าต่างโปรแกรมการเบิกจ่าย 

    4.3 การเข้าหน้าหลักของโปรแกรมจะมี
การ Login เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมก่อนทุกครั้งโดย
หน้า Login ของโปรแกรม 

 
รูปที ่8 หน้าต่าง Login เข้าโปรแกรมการเบิกจ่าย 

    4.4 หน้าต่างแสดงรายการสมาชิกสร้าง
ตามการออกแบบ โดยในหน้าต่างมีการแสดงรายการ
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สมาชิก มีปุ่มค าสั่งการลงทะเบียนสมาชิก, ลบสมาชิก, 
แก้ไขข้อมูลสมาชิก , ค้นหาสมาชิก ,พิมพ์รายการ
สมาชิก, ค้นหาสมาชิกและพิมพ์รายงานการค้นหา
สมาชิก 

 
รูปที ่9 หน้าต่างแสดงรายการสมาชิก 

    4.5 หน้าต่างแสดงรายการเครื่องมือสร้าง
มีการตามการออกแบบ โดยในหน้าต่างนี้ต้องมีการ
ลงทะเบียนเครื่องมือ , ลบเครื่องมือ , แก้ไขข้อมูล
เครื่องมือ, ค้นหาเครื่องมือ ,พิมพ์รายการเครื่องมือ, 
ค้นหาสมาชิกและพิมพ์รายงานการค้นหาสมาชิก 

 
รูปที ่10 หน้าต่างแสดงรายการเครื่องมือ 

    4.6 หน้าต่างการยืมมีการสร้างตามการ
ออกแบบ โดยกระบวนการยืมได้ออกแบบให้ผู้ใช้งาน
ต้องระบุข้อมูลเครื่องมือ ข้อมูลสมาชิก จ านวนยืม และ
เมื่อยืมเสร็จสิ้นจะได้ใบรายงานการยืมออกมา ซึ่ง
ประมวลผลเป็นหน้าต่างการยืมเครื่องมือโปรแกรม 

 

รูปที ่11 หน้าต่างการยืมเครื่องมือ 

 4.4.7 หน้าต่างการคืนมีการสร้างตามการ
ออกแบบโดยกระบวนการคืนได้ออกแบบให้ผู้ใช้งาน
ต้องเลือกรายการที่ยืมไปแล้วจากรหัสการยืม แล้วท า
การระบุวันคืน ข้อมูลสมาชิก จ านวนยืมและเมื่อการ
คืนเสร็จสิ้นก็จะได้  ใบรายงานการคืนออกมา ซึ่ง
ประมวลผลเป็นหน้าต่างการคืนเครื่องมือโปรแกรม 

 
รูปที ่12 หน้าต่างการคืนเครื่องมือ 

    4.8 หน้าต่างการค้นหาประวัติการยืมคืน
มีการสร้างตามการออกแบบ โดยที่ก าหนดให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดและพิมพ์รายงานการยืมคืน , 
ค้นหาข้อมูลโดยระบุรหัสการยืมและพิมพ์รายงานการ
ยืมคืนและ ค้นหาข้อมูลโดยข้อมูลเฉพาะ โดยผู้ใช้งาน
สามารถที่จะระบุข้อมูลเฉพาะของการยืมโดยเลือกที่
จะระบุข้อมูลใดก็ได้ ระบุร่วมกันกี่ข้อมูลก็ได้ โดยมี
ข้อมูลเฉพาะที่สามารถระบุได้มดีังนี้คือ รหัสนักศึกษา, 
ช่ือสกุล, วันยืม, รหัสเครื่องมือ, ช่ือเครื่องมือ, วันคืน
และสถานการยืมซึ่งประมวลผลเป็นหน้าต่างการค้นหา
ประวัติการยืมคืน 

 
รูปที ่13 หน้าต่างการค้นหาประวตัิการยืมคืน 

5 ผลการทดลองใช้งานโปรแกรม 
 ผู้วิจัยทดลองใช้โปรแกรมด้วยเอง โดยอ้างอิง
กระบวนการยืมคืนแบบ Manual ที่ได้มีการปฏิบัติกัน
เป็นปกติ จากการทดลองพบว่ากระบวนการยืมคืนโดย
ใช้โปรแกรมใกล้ เคียงกับกระบวนแบบ Manual 
จากนั้นผู้วิจัยได้แก้ไขในจุดบกพร่องของโปรแกรมที่
ควรจะแก้ไข แล้วท าการแก้ไขจนได้โปรแกรมที่
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สมบูรณ์แบบมากที่สุด ซึ่งเหมาะสมที่จะน าไปให้
ผู้เช่ียวชาญท าการทดลองใช้โปรแกรมและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว 

6 ผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
ผู้วิจัยได้น าเสนอโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานถึง

วิธีและประโยชน์การใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้งานทดลองใช้
งานพร้อมทั้งให้ผู้ใช้งานตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ
เพื่อประเมินผลโปรแกรม โดยได้ผลการประเมินดังนี ้

    6.1 ข้อมูลผู้ใช้งานและตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ตารางที ่2 ข้อมูลผู้ใช้งานและตอบแบบส ารวจความ  

  พึงพอใจ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาจารย ์ 4  27 
เจ้าหน้าที่

ควบคุมสโตร ์
1 7 

นักศึกษา 10  66 
รวม 15 100 

    6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
การออกแบบโปรแกรม 
ตารางที ่3 ข้อมูลผู้ใช้งานและตอบแบบส ารวจความ 

   พึงพอใจ 

ข้อมูลทั่วไป 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.โปรแกรมมีความสวยงาม 
และทันสมัย 

3.73 มาก 

2.โปรแกรมมีการจัดวาง
ต าแหน่งเมนูการใช้งานที่
เหมาะสม 

 
4.00 มาก 

3.ชื่อเมนูของโปรแกรมตรงกับ
เนื้อหาภายในโปรแกรม 

 
4.20 

มาก 

4.โปรแกรมความเร็วในการ
แสดงข้อมูลต่างๆ เพียงพอ           

 
4.13 

มาก 

5.การจัดวางรูปแบบของ
โปรแกรมง่ายต่อการอา่นและ
การใช้งาน 

 
4.13 มาก 

6.ขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
ตัวอักษร ของโปรแกรมอ่านได้
ง่ายสะดวกตอ่การใช้งานและมี
ความสวยงาม 

 
 

3.87 
มาก 

เฉลี่ย 4.01 มาก 

 
รูปที ่14 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการ

ออกแบบโปรแกรม 
    6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน

คุณภาพของโปรแกรม 
ตารางที ่4 ข้อมูลผู้ใช้งานและตอบแบบส ารวจความ 

   พึงพอใจ 

ข้อมูลทั่วไป 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.เมนูการใช้งานตอบสนอง
จุดประสงค์ของผู้ใช้งาน 

4.00 มาก 

2.การประมวลผล และ
แสดงผลของโปรแกรมมีความ
ถูกต้อง 

4.13 มาก 

3.ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน 

4.07 มาก 

4.ความสะดวกของขั้นตอน
การใช้งาน"รายการเครื่องมือ" 

4.27 มาก 

5.ความสะดวกของขั้นตอน
การใช้งาน"รายการสมาชกิ" 

4.27 มาก 

6.ความสะดวกของขั้นตอน
การใช้งาน"ประวัติการยืม" 

4.40 มาก 

7.ความสะดวกของขั้นตอน
การใช้งาน"ยืมเครื่องมือ" 

4.20 มาก 

8.ความสะดวกของขั้นตอน
การใช้งาน"คืนเครื่องมือ" 

4.33 มาก 

9.การเชื่อมต่อของระบบ
ฐานข้อมูลฯ มีประสิทธภิาพ
ต่อการใช้งาน 

4.13 มาก 

10.โปรแกรมมีความง่าย 
(User Friendly) ต่อการใช้
งานโดยรวม 

3.87 มาก 

11.โปรแกรมชว่ยให้ขอ้มูล
การเครื่องมือคงคลังมีความ
แน่นอนมากขึ้น 

4.40 มาก 

12.ภาษาที่ใช้ในโปรแกรม 
เป็นภาษาทางงานเครื่องมือ
สื่อความหมายทางเครื่องมือ
กลได้ชัดเจน  

4.13 มาก 

2.00

3.00

4.00

5.00

1 2 3 4 5 6
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เฉลี่ย 4.18 มาก 

 
รูปที ่15 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพ

ของโปรแกรม 
    6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน

คู่มือการใช้งาน 
ตารางที ่5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคู่มือ 

  การใช้งาน 
ข้อมูลทั่วไป คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1.ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้
งาน 

4.13 มาก 

2.ขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือ 4.20 มาก 
3.ค าอธิบายภายในคู่มือการใช้งาน 4.33 มาก 
4.ความเหมาะสมของรูปภาพ
ประกอบ 

4.20 มาก 

เฉลี่ย 4.22 มาก 

 
รูปที ่16 ผลกาประเมินความพึงพอใจ 

ด้านคู่มือการใช้งาน 
    6 .5 ผลการประเมินความพึงพอใจ

โปรแกรมโดยรวม 
 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรม
   โดยรวม 

ข้อมูลทั่วไป คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านการออกแบบโปรแกรม 4.01 มาก 
ด้านคุณภาพของโปรแกรม 4.18 มาก 
ด้านคู่มือการใช้งาน 4.22 มาก 

เฉลี่ย 4.14 มาก 

 
รูปที ่17 ผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรม

โดยรวม 
 

ผลการวิจัย  
 1.  ผลการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในระบบเบิกจ่ายในคลังวัสดุอุปกรณ์ 
 ผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลคลังเครื่องมือฝกึ
ปฏิบัติตัวอย่าง โดยปกติแล้วคลังตัวอย่างมีเครื่องมือ
อยู่หลายประเภท ผู้วิจัยพบว่าเครื่องมือในรายวิชางาน
ฝึกฝีมือมีการเรียนการสอนทุกวัน, ทุกภาคการศึกษา 
และมีการเบิกคืนทุกวัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการควบคุม
ควบที่ต้องแม่นย ากับเครื่องมือในรายวิชานี้  จึงได้ท า
การอ้างอิงวัสดุอุปกรณ์ในรายวิชานี้ในการสร้างคลัง
ตัวอย่าง โดยคลังตัวอย่างที่ได้นั้นจะมีการแยกประเภท
ของเครื่องมือคือเครื่องมือไสและตกแต่ง  (Plane 
tools), เครื่องมือวัด (Measuring tool), เครื่องมือร่าง
แบบ (Layout Tools), เ ครื่ อ งมื อตอก  (Hammer 
tools), อุปกรณ์ท าความสะอาด(Cleaning Tools) 
และมีเครื่องมือทั้งหมด 13 รายการ คือตะไบหยาบ, 
ตะไบละเอียด, เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์, บรรทัดเส้นผม, 
ฉากเส้นผม, เหล็กตอกน าศูนย์, วงเวียนเหล็ก, เหล็ก
ขีด, ค้อนย้ าตะเข็บ, บรรทัดเหล็ก, แปรงลวดถูตะไบ, 
แปรงทาสี และแปรงปัด หลังจากนั้นท าข้อมูลรายการ
เครื่องมือมาท าการออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลโดย 
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Microsoft Access ซึ่งได้ตารางข้อมูลทั้งสิ้น 6 ตาราง 
คือ ฐานข้อมูลของเครื่องมือ (ItemTools), ฐานข้อมูล
ชนิดของเครื่องมือ  ( ItemType), ฐานข้อมูลของ
สมาชิก (Member), ฐานข้อมูลสาขาวิชาของนักศึกษา
(Department), ฐานข้อมูลการยืมคืน (Rental) และ
ฐานข้อมูลรหัสการยืม (RunningNumber) ซึ่งสามารถ
น า ไปประยุ กต์ ใ ช้ ในการพัฒนาโปรแกรมตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. ผลการพัฒนาโปรแกรมช่วยในระบบ
เบิกจ่ายในคลังเครื่องมือฝึกปฏิบัติ 
 ผู้วิจัยได้ประยุกต์ฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบ
พัฒนาเป็นโปรแกรมช่วยในระบบเบิกจ่ายในคลังวัสดุ
อุปกรณ์โดยใช้โปรแกรม Visual Basic 6 ในการพัฒนา 
โดยโปรแกรมที่พัฒนามานั้นมีฟังก์ช่ันการใช้งานคือ
โปรแกรมมีหน้าต่างแสดงรายการสมาชิกโดยใน
หน้าต่างนี้สามารถลงทะเบียนสมาชิก ลบสมาชิก แก้ไข
ข้อมูลสมาชิก ค้นหาสมาชิก และพิมพ์รายการสมาชิก ,
โปรแกรมมีหน้าต่างแสดงรายการเครื่องมือ โดยใน
หน้าต่างนี้สามารถการลงทะเบียนเครื่องมือ  ลบ
เครื่องมือ แก้ไขข้อมูลเครื่องมือ ค้นหาเครื่องมือ และ
พิมพ์รายการเครื่องมือ, โปรแกรมมีหน้าต่างการยมืโดย
ที่ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลเครื่องมือ ข้อมูลสมาชิก 
จ านวนยืม และเมื่อยืมเสร็จสิ้นจะได้ใบรายงานการยืม
ออกมา, โปรแกรมต้องมีหน้าต่างการคืนโดยที่ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกรายการที่ยืมไปแล้วจากรหัสการยืม แล้ว
ท าการระบุวันคืน ข้อมูลสมาชิก จ านวนยืมและเมื่อ
การคืนเสร็จสิ้นก็จะได้ ใบรายงานการคืนออกมา และ
โปรแกรมมีหน้าต่างการค้นหาประวัติการยืมคืนที่
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดและพิมพ์รายงาน
การยืมคืน ค้นหาข้อมูลโดยระบุรหัสการยืมและพิมพ์
รายงานการยืมคืน และค้นหาข้อมูลโดยข้อมูลเฉพาะ 
โปรแกรมที่ได้พัฒนาได้มีการทดลองใช้และประเมิน
โดยผู้ใช้งานจ านวน 15 คน โดยท าการประเมิน 3 ด้าน 
ซึ่งได้ผลการประเมินคือด้านการออกแบบคือ ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.01 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้าน
คุณภาพของโปรแกรมคือค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านคู่มือการใช้งานของ
โปรแกรมคือ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

อยู่ในระดับมาก และสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานโดยรวมคือ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.14 
และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่าโปรแกรมพัฒนามานั้นผ่านเกณฑ์การประเมิน
เรียบร้อยแล้ว 
ข้อเสนอแนะ 
 1. งานวิจัยครั้งนี้ถือเป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้อง
ใช้องค์ความรู้ ใหม่ในการด าเนินงาน ซึ่ งส่งผลให้
ขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลเพื่อกลั่นกรองนั้นใช้
เวลานาน ส่งผลให้ข้ันตอนอ่ืนๆ นั้นเกิดความล่าช้า 
 2. โ ป ร แ ก ร ม  Visual Basic 6 ถื อ เ ป็ น
โปรแกรมที่ล้าสมัย ในการวิจัยครั้งต่อไปควรที่จะมีการ
ประยุกต์ โปรแกรมพัฒนาที่ทันสมัยเ ช่น VB.NET 
MYSQL มาใช้ในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 3. ผู้วิจัยยังขาดประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบฐานข้อมูลและโปรแกรมท าให้โปรแกรมที่ได้
พัฒนามานั้นยังเป็นรูปแบบธรรมดาส าหรับผูท้ี่มีความรู้
ทางด้านการพัฒนาโปรแกรม ควรที่จะศึกษารูปแบบ
การพัฒนามากขึ้นก่อนการวิจัยครั้งต่อไป 
 4. โปรแกรมที่ได้พัฒนามาออกมานั้นเป็น
โปรแกรมที่อ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานที่เป็น
นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีคลังเท่านั้น ซึ่งควรจะออกแบบ
พัฒนาให้สามารถรองรับผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์และ
บุคคลทั่วไปในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 5. โปรแกรมที่ได้พัฒนาออกมานั้นสามารถที่
จะ Run บน Window เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถ Run บน 
Internet ได้ ผู้วิจัยควรที่จะพัฒนาโปรแกรมที่สามารถ 
Run บนInternet ได้ในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 6. เครื่องมือคลังตัวอย่างที่ได้ออกแบบมานั้น
ยังเป็นส่วนน้อยของคลังที่ใช้งานในปัจจุบัน ผู้วิจัยควร
ที่จะพัฒนาโปรแกรมที่ครอบคลุมเครื่องมือทั้งหมดใน
คลังปัจจุบันในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 7. การใช้งานโปรแกรมมีการใช้ Mouse 
เพื่อที่จะคลิกเลือกค าสั่งมากเกินไป ซึ่งผู้ประเมินระบุ
ว่าไม่สะดวกต่อการใช้งาน ในบางครั้งการใช้งานแบบ 
Manual ยังจะเป็นวิธีที่สะดวกกว่า ผู้วิจัยควรที่จะ
พัฒนาโปรแกรมที่มีขั้นตอนการท างานน้อยและ
แม่นย าในการใช้งานในงายวิจัยครั้งต่อไป  
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การพัฒนาทักษะนักการตลาดด้วยระบบการเรียนรู้เชิงการขาย 
Improving Marketeer Player with Sale Learning System 

 

วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด  

2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ตอ่ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการเรียนรู้ เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด  ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่  1 ) ปัจจัยน าเช้า ได้แก่  เนื้อหาที่ส่ งเสริมแนวคิดนักการตลาดและการขาย    
2) กระบวนการ ได้แก่ การผลิตงานเชิงการตลาดผสมผสานกับการขาย  3) ปัจจัยส่งออก ได้แก่ การประเมินผล
ทักษะนักการตลาด  โดยผู้ เรียนจะสามารถเข้ าใช้ ระบบการเรียนการสอนอิ เล็กทรอนิกส์ผ่ านโดเมน 
https://www.wbi.msu.ac.th 2) ผลการทดลองใช้ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยาระบบการเรียนรูเ้ชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาดมีผลงานออกแบบท่ีแสดงถึงการ
มีแนวคิดนักการตลาดและการขายในระดับดี 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อ
พัฒนาทักษะนักการตลาด พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก (x̅  =3.88)  
 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนผ่านเว็บ, ทักษะนักการตลาด, การขาย, นักการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               . 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 
  The purpose of this research was to: 1) develop the Sale Learning System to improve 
marketing player skill 2) study the results  of  the Sale Learning System to improve marketing 
player skill and 3) study the satisfaction of the Sale Learning System to improve marketing player 
skill.  
 The results of the research were as follows: 1) the Sale Learning System to improve 
marketing player skill consists of 3 components, 1) input factors that promotes the content of 
marketing and sale concepts 2) Processes including marketing creative work production. 3) Export 
factors, including assessment of marketing skills. The learners will be able to access the system 
through the domain. https://www.wbi.msu.ac.th 2) The results of the experiment using the Sale 
Learning System to improve marketing player skill found that  
learners shows the concept of marketing and sale at a good level. 3) Results of overall 
satisfaction on the Sale Learning System to improve marketing player skill is at high level (x̅  = 
3.88) 
 
Keyword: web-based instruction, marketing skills, sale, marketeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

    Page   576 

บทน า 
  ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศ
ที่เริ่มต้นธุรกิจง่ายเป็นอันดับ 36 ของโลก ใช้เวลา
เฉลี่ย 4.5 วันในการเริ่มธุรกิจ  อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยยังประสบปัญหาการมี ‘โอกาส’ แต่ขาด ‘องค์
ความรู้การประกอบธุรกิจ’ รวมทั้งความเหลื่อมล้ าทาง
ฐานะทางครอบครัว เพราะเด็กที่เกิดมาในครอบครัว
ชน ช้ันกลางถึ งล่ าง อาจไม่มีประสบการณ์ ด้ าน
ผู้ประกอบการเท่าลูกหลานนักธุรกิจ ดังนั้น การเรียน
การสอนทักษะผู้ประกอบการที่มีความรู้การขายและ
นักการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าคัญในการช่วย
ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้น    
  ในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 
2561 ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานว่ามีผู้
ว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 110,700 คน นอกจากนี้ การศึกษา
ไทยยังประสบปัญหาเด็กจบปริญญาตรีมีอัตราว่างงาน
สูงที่สุด โดย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 
ตลอดจนเป็นกลไกที่ ช่วยลดช่องว่างของระบบ
การศึกษาไทยที่มุ่งสอนแต่องค์ความรู้ทางวิชาการเป็น
หลัก  เพราะการขาย (Selling) ถือว่าเป็นงานทาง
การตลาดที่มีความส าคัญ ดังค าโบราณกล่าวไว้ว่า “สิ่ง
ต่างๆ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย จนกว่าการขายจะ
เกิดขึ้น” ในอดีตคนทั่วไปมักจะคิดว่านักการตลาดต้อง
เป็นนักขายที่พูดเก่ง ชอบตีสนิท พูดจาเช่ือถือไม่ได้ 
แต่ปัจจุบันนักการตลาดเป็นมากกว่าผู้รับค าสั่งซื้อ 
(Order Taker) โดยต้องค้นหาความต้องการของ
ลูกค้า และมีความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการนั้น ๆ ได้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงการขาย

เพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 
2. เพื่อทดลองใช้ระบบการเรียนรู้เชิงการ

ขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบการ

เรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ศึกษาความเป็นไปได้  และก าหนด

ปัญหาของระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนา
ทักษะนักการตลาด 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้น
ที่  1 โด ย วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี 

1.3 อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ก า ร เรี ย น รู้ เ ชิ ง
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

1.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ   

1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์การ
ใช้งานระบบ 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนา
ทักษะนักการตลาด 

2.2 แบบวัดผลการเรียนรู้ทักษะนักการ
ตลาด 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

3.1 ประชากร คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
ที่ลงทะเบียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
10 ห้องเรียน 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับปริญญา
ตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 1 ห้องเรียน มีผู้เรียน 164 คน ได้มาโดยการ
สุ่มอย่างง่าย 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-
test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า 
ระดับมากที่สุด   

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า 
ระดับมาก    

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า 
ระดับปานกลาง  ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากั บ  1.51 – 2.50 
หมายความว่า ระดับน้อย    

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า 
ระดับน้อยท่ีสุด  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงการ
ขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด โดยน า
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ข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าระบบ 
แสดงดังภาพประกอบ 1  

 
ภาพประกอบ 1 ระบบการเรียนรูเ้ชิงการขายเพื่อ 
 พัฒนาทักษะนักการตลาด 

 ภาพประกอบ 1 ระบบการเรียนรู้เชิงการ
ขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด  ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเช้า ได้แก่ 
เนื้อหาที่ส่งเสริมแนวคิดนักการตลาดและการขาย  
2) กระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมการผลิตงานการตลาด
เชิงการขาย 3) ปัจจัยส่งออก ได้แก่ การประเมินผล
ทักษะการเป็นนักการตลาด โดยผู้เรียนจะสามารถเข้า
ใช้ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโดเมน 
https://www.wbi.msu.ac.th ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ สมใจ สืบเสาะ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
สร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดย
พบว่าเป็นงานวิจัยท่ีมีการใช้เทคโนโลยีเว็บเพื่อส่งเสรมิ
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมี  5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input factors) 
2) กระบวนจัดการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบน
เว็บ (Process) 3) การควบคุม (Control) 4) ผลผลิต 
(Output) 5) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
 2. ผลการทดลองใช้ระบบการเรียนรู้เชิงการ
ขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด  
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบการเรียนรู้
เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาดกับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนผู้เรียน 164 
คน ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การประเมินผลงานตามแนวคิดการตลาด 
   เชิงการขาย 

ระดับการประเมิน จ านวน  ร้อยละ 
1. การน าเสนอผลงานที่มีแนวคิด
การตลาดเชิงการขายในระดับดี              
(10 คะแนน) 7 4.27 
2. การน าเสนอผลงานที่มีแนวคิด
การตลาดเชิงการขายในระดับปาน
กลาง  (9 คะแนน) 132 80.49 
3. การน าเสนอผลงานที่มีแนวคิด
การตลาดเชิงการขายในระดับน้อย             
(8 คะแนน) 25 15.24 

โดยรวม 164 100.00 

 จากตารางที่ 1 ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการ
เรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด มี
การประเมินทักษะการเรียนรู้ โดยมีคะแนนการ
น าเสนอผลงานที่มีแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ใน 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี ปานกลาง และน้อย โดยแบ่ง
การประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาการตลาดและ
ด้านการออกแบบ  ซึ่งในด้านเนื้อหาการตลาดเชิงการ
ขายที่น าเสนอ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) แหล่งจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย  
(Promotion)  ในด้านการออกแบบจะพิจารณามกลม
กลืนของการใช้สี การจัดองค์ประกอบภาพ  การ
ก าหนดขนาดตัวอักษร เป็นต้น  ผลการทดลองพบว่า 
ผู้เรียนมีแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ใน 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับดี ปานกลาง และน้อย โดยผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีคะแนนในระดับปานกลาง  (9 คะแนน) จ านวน  
132 คน (ร้อยละ 80.49)  รองลงมา คือ ระดับน้อย 
และระดับดี สอดคล้องกับ สมใจ สืบเสาะ และพัลลภ 
พิริยะสุรวงศ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การเรียนแบบสร้างสรรค์ เชิงหรรษาบนเว็บเพื่ อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พบว่า การตรวจผลงานเป็นการ
ประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 



 

    Page   578 

 ตัวอย่างผลงานตามแนวคิดการตลาดเชิง
การขาย ภาพประกอบ 2 
 

Product 

 

Price 

 

Place 

 

Promotion 

 

 จากภาพประกอบ 2 ตัวอย่างผลงานตาม
แนวคิดการตลาดเชิงการขายพบว่า ผู้เรียนจะน าเสนอ
การขายผลิตภัณฑ์ ชุมชนจ านวน 1 ผลงาน โดย
น าเสนอแนวคิดทางการตลาดครบ 4  องค์ประกอบ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  ราคา  แหล่งจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการขาย   
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการเรียนรู้เชิงการขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการ
ตลาด 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อระบบการเรียนรู้ เชิงการขายเพื่อพัฒนา
ทักษะนักการตลาด  จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  ดังตาราง
ที่ 3 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบการเรยีนรู้เชิงการ 

   ขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 

รายการ x  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ทักษะตกแต่งภาพประกอบ                
(Photo Editing)  

3.90 0.76 มาก 

2. ทักษะการเล่าเร่ือง
ผลิตภัณฑ์ (Writing and 
Copywriting) 

4.00 0.83 มาก 

3. ทักษะการวิเคราะห์และ
วางแผน (Critical Thinking 
and Planning) 

3.74 0.96 มาก 

โดยรวม 3.88 0.85 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อระบบการเรียนรู้แบบสองภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ พบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก (x̅  =3.88) โดยมีความ
พึ งพอใจในด้ านทั กษะการเล่ า เรื่ อ งผลิ ตภัณ ฑ์  
(x̅  =4.0 0 ) ร อ งล งม า  ได้ แ ก่  ทั ก ษ ะ ต ก แ ต่ ง
ภาพประกอบ x̅  =3.90) และทักษะการวิเคราะห์
และวางแผน (x̅  =3.74) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรพงศ์ ศิริสุขเจริญพร  (2560) ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  พบว่า นักศึกษาพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บอยู่ในระดับดี และ
สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึง
คุณลักษณะส าคัญของนักการตลาด  
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบการเรยีนรู้เชิงการ
ขายเพื่อพัฒนาทักษะนักการตลาด 

รายการ x  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ทักษะตกแต่งภาพประกอบ                
(Photo Editing) 

3.90 0.76 มาก 

2. ทักษะการเล่าเร่ือง
ผลิตภัณฑ์ (Writing and 
Copywriting) 

4.00 0.83 มาก 

3. ทักษะการวิเคราะห์และ
วางแผน (Critical Thinking 
and Planning) 

3.74 0.96 มาก 

โดยรวม 3.88 0.85 มาก 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ

ต่อระบบการเรียนรู้แบบสองภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ พบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก (x̅  =3.88) โดยมีความ
พึ งพอใจในด้ านทั กษะการเล่ า เรื่ อ งผลิ ตภัณ ฑ์  
(x̅  =4.0 0 ) ร อ งล งม า  ได้ แ ก่  ทั ก ษ ะ ต ก แ ต่ ง
ภาพประกอบ x̅  =3.90) และทักษะการวิเคราะห์
และวางแผน (x̅  =3.74) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรพงศ์ ศิริสุขเจริญพร  (2560) ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  พบว่า นักศึกษาพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บอยู่ในระดับดี และ
สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึง
คุณลักษณะส าคัญของนักการตลาด  
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การพัฒนาทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้างานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  
กรณีศึกษาสายงานการจัดการทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกองค์กร  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
Developing Coaching skills to Enhance work Efficiency of Employees a 

Case Study of Corporate Asset and Facilities Management at Cpall 
Public Company Limited 

 

พนิดา จันทร์มั่น1 

บ ารุง สาริบตุร2  
นพวรรณ ศรีเกตุ3  

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ (1) ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้างาน สายงาน

การจัดการทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกองค์กร (2) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีได้รับการโค้ชจาก
หัวหน้างานท่ีได้รับการอบรม วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ส าหรับหัวหน้างาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่ได้รับการ
อบรม โดยรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมตามตามแนวคิดของ Kirkpatrick ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย           
การประเมินผลจากปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Reaction Evaluation) การประเมินผลการเรียนรู้  
(Learning Evaluation) การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) การประเมินผลที่ได้ (Result Evaluation)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การประเมินผลจากปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าคะแนนการประเมินการอบรมวัดจาก

หัวข้อประเมินการอบรมและประเมินวิทยากรในหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม
ทั้งด้านเนื้อหาและระยะเวลาในการฝึกอบรม รูปแบบวิธีการฝึกอบรม ในด้านวิทยากร มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยาย มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาที่ท าให้เข้าใจได้ง่ าย จัดล าดับเนื้อหา         
การบรรยายเข้าใจได้ง่ายและมีความต่อเนื่อง ตอบค าถามตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 

2. การประ เมินผลการ เรี ยนรู้  ผลการทดสอบก่อน -หลั งการอบรม มี คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ มขึ้น 
ร้อยละ 33.33 

3. การประเมินพฤติกรรม เป็นการประเมินว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม 
และเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการน าเอาความรู้และเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง ประเมินหลังจากผ่านการฝกึอบรมไป 90 วัน โดยการสัมภาษณค์ าถามปลายเปิดกับตวัผู้เข้าอบรม 
(หัวหน้างาน) และสัมภาษณ์กับพนักงาน พบว่าสามารถน าไปใช้งานจริงท้ังด้านการท างานและชีวิตส่วนตัว  

4. การประเมินผลที่ได้ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานท่ีได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่เข้ารับ
การฝึกอบรม หลักจากผ่านการโค้ชไปแล้ว 90 วัน ท าการประเมินจากแบบสอบถามจ านวน 4 ด้าน คือ  
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การวางแผนและการตัดสินใจ (3) ความสัมพันธ์ (4) ภาวะผู้น า ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
ปฏิบัติงานพนักงานพบว่าทุกด้านมีคะแนนเพิ่มขึ้น และสามารถน าไปใช้งานจริงทั้งด้านการท างานและด้านชีวิต
ส่วนตัว 
 
ค าส าคัญ : การโค้ช, ฝึกอบรม, ผลการปฏิบัติงาน 
 
                                               . 
1,2,3 นักศึกษาสาขาวิชาบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์
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Abstract 
The objectives of this research were to (1) provide coaching skill development training for 

supervisors in the Corporate Asset and Facilities Management and (2) evaluate the performance of 
employees who were coached by these trained supervisors. The research methodology consisted 
of two steps – coaching skill development training for supervisors and performance evaluation for 
employees. Based on the Kirkpatrick Four-Level Training Evaluation Model, the research results 
were related to four aspects: Reaction evaluation, learning evaluation, Behavior evaluation, and 
Result evaluation,  

The findings were as follow : 
1. Reaction evaluation – The training evaluation scores in relation to the training topics 

and speaker in Unit 1 and Unit 2 suggested that the training participants were satisfied with the 
training in terms of content, duration, and format and they regarded that the speaker was equipped 
with knowledge, expertise, and experience which matched the training topics, utilized methods 
and techniques which made it easy to understand the messages conveyed, organized the training 
content in the way that it was easy to understand and coherent, and provided relevant and easy-
to-understand responses.  

2. Learning evaluation – Their average post-test scores showed a 33.33-percent increase 
from their average pre-test scores.  

3. Behavior evaluation – The training participants showed behavioral changes in 
accordance with the set objectives; they applied knowledge and techniques they had learned from 
the training to their work. This evaluation was conducted 90 days after the training was completed, 
by interviewing the training participants (supervisors) and employees by means of open-ended 
questions. It revealed that the training content was applicable to their work and personal life.  

  4. Result evaluation – The appraisal of the performance of employees 
coached by the trained supervisors was conducted 90 days after the end of the training, using a 
questionnaire which consisted of four aspects: (1) Achievement-orientation, (2) Planning and 
decision-making,                   3) Relationships, and (4) Leadership. It revealed that the employees 
obtained higher evaluation scores in all the aspects and the training content was applicable to 
their work and personal life.  
 
Keyword: Coaching, Training, Performance
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บทน า 

ร้ า น ค้ า ส ะ ด ว ก ซื้ อ  ( Convenience 
Store)    กลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคอื ร้านค้า
ที่เป็นธุรกิจครอบครัว ก่อนปรับรูปแบบตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
ต้องการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ธุรกิจค้าปลีกเติบโตขึ้นเป็นล าดับ จากการรวบรวม
ข้อมูล พบว่าในปี 2560 มีร้านสะดวกซื้อจ านวน 
15,883 แห่ง ท่ัวประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึน้
ร้ อ ย ล ะ  0 . 5  ( Biz &Marketing 
News.marketingoops.com, สื บ ค้ น วั น ที่  1 8 
มีนาคม 2561) และมีแนวโน้มในระยะ 1 -3 ปี 
ข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวและโครงการ
ลงทุนต่าง ๆ  การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาด ท าให้ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ท าการขยายร้านสาขา ครบ 10,000 
สาขา และยังมีนโยบายการขยายขอบเขตไปภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั่วอีกทั้งวางพันธกิจ
เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้สโลแกนว่า “เช่ือใจ ใช้
โค้ ช ช่ิ ง  อิ งนวัตกรรม ขยันท าฉลาดคิด  มี จิ ต
สาธารณะ” ท าการพัฒนา 5 ด้านดังนี้ พัฒนาคนด้วย
การโค้ชช่ิง พัฒนาบรรยากาศของความเชื่อใจ พัฒนา
ตนให้ฉลาดคิดขยันท าพัฒนางานด้วยนวัตกรรม 
พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ โดยนิยามไว้ดังน้ี  โค้ช
ช่ิง  คือ สร้างความเข้าใจร่วมกันในความสามารถท่ีมี
ไปสู่เป้าหมาย กระตุ้นเชิงบวกเพื่อดึงศักยภาพให้
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ส่งเสริมและสร้างโอกาส
ให้คิด ลงมือท า และต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เช่ือใจ 
คือ มีความปรารถนาดีและหวังดีในกันและกันสร้าง
บรรยากาศของความไว้เนื้อเช่ือใจกัน ให้เกียรติและมี
ศรัทธาต่อกัน ฉลาดคิดขยันท า คือ คิดและท าอย่างมี
สติและปัญญา ท าเรื่องยากให้ง่ายด้วยความรวดเร็ว
และมีคุณภาพพร้อมปรับและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
ทุกวันเพื่อสร้างสมดุลของชีวิตสร้างสรรค์นวัตกรรม 
คือ กล้าคิด กล้าท าอย่างมุ่งมั่น กล้าพูด กล้าฟังอย่าง
ตั้งใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้มีมูลค่าหรือคุณค่ามากข้ึน
อย่างสม่ าเสมอ มีจิตสาธารณะ  คือ คิดด้วยความ
รอบคอบและรอบด้าน ลงมือท าอย่างมีจิตส านึก
ค านึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ชุมชนสังคม และ
บริษัทและผู้บริหารยังให้ความส าคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็ด ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวไว้ในงานเสวนา หัวข้อ“กล
ยุทธ์การดูแลคนเรือนแสน บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) (ผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์ 2554) ได้กล่าว
ไว้ดังนี้ว่าการบริหารคนให้ธุรกิจของซีพี ออลล์ ก้าว
มาได้ถึงวันน้ีนั้นมาจากการดูแลคนและการพัฒนาคน
ไม่ใช่ต้นทุน (cost) แต่เป็นการลงทุนระยะยาว (long 
term investment)” โดยหลักการบริหารงานบุคคล
ข้อหนึ่งคือ การสร้างความผูกพันทางใจในระยะยาว 
ส าหรับ ซีพี ออลล์ มีกรอบในการท างานที่เรียกว่า 
“5-7-11”       โดย 5 หลักการขององค์กร หรือ 
Principle ประกอบด้วย  A-C-I-O-Tคือ Achieve 
การท าให้ส าเร็จบรรลุผล Customer Oriented การ
พั ฒ น า ค น  Integrity ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 
Organization ต้องรักองค์กร และ Team Work 
การท างานเป็นทีม 

สายงานการจัดการทรัพย์สินและสิ่ง
อ านวยความสะดวกองค์กร (Corporate Asset and 
Facilities Management : CAF-M) เป็นหนึ่งในสาย
งานของบริษัท    ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี
ภารกิจในการก่อสร้างและตกแต่งร้าน 7-Eleven ได้
ประกาศนโยบายโดยมุ่งเน้นการท างานตามนโยบาย 
OUR WAY โดยปี 2560 - 2561 จะมุ่งเข้าสู่การ
พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพรายบุคคล จากที่กล่าวมา
ข้างต้น นโยบายบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มี
ความมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรโดยน าหลักการโค้ชเข้า
มาใช้งาน ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูล พบว่า CAF-M 
ท าการโค้ชพนักงานทุกคนในสายงานโดยใช้โค้ชจาก
ภายนอกองค์กร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
ทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้างานระดับผู้จัดการฝ่าย 
เพื่ อทดแทนการโค้ชจากภายนอกองค์ กร ลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างโค้ชจากภายนอกองค์กร โดย
มุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพการท างาน สร้างความ
เข้าใจร่วมกันในความสามารถที่มีไปสู่เป้าหมาย 
กระตุ้นเชิงบวกเพื่อดึงศักยภาพให้แสดงออกในทางที่
ถูกต้องส่งเสริมและสร้างโอกาสให้คิดลงมือท า และ
ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ส าหรับหัวหน้างาน สายงานการจัดการทรัพย์สินและ
สิ่งอ านวยความสะดวกองค์กร 
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2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่ได้รับการ
อบรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการ
โค้ชส าหรับหัวหน้างาน สายงานการจัดการทรัพย์สิน
และสิ่งอ านวยความสะดวกองค์กร 

1.1  กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน คือ 
กลุ่มผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช เป็นหัวหน้า
งานระดับผู้จัดการฝ่าย จ านวน 12 คน และสมัครใจ
เข้าร่วมกระบวนการวิจัยหลังจบการอบรม จ านวน 5 
คน 

1.2  ขอบเขตระยะเวลา จัดฝึกอบรม
พัฒนาทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้างาน เดือน
ธันวาคม 2560 

1.3 ด้านการศึกษาผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่ได้รับ
การอบรม 

1.3.1  กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน 
คือ กลุ่มพนักงานท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจัย คัดเลือก
โดยใช้หลักเกณฑ์ เป็นพนักงานที่สังกัดในหน่วยงาน
เดียวกับกลุ่มเป้าหมายระดับหัวหน้างานที่สมัครใจ
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย ในต าแหน่งวิศวกรผู้คุมงาน
ก่อสร้าง จ านวน 15 คน 

1.3.2 ขอบ เ ขต ร ะ ยะ เ วล า 
จัดการโค้ช ระหว่างเดือนมกราคม 2561- เดือน
มีนาคม 2561 และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
เมษายน 2561 – เดือนมิถุนายน 2561 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. หัวหน้างานระดับผู้จัดการฝ่าย ได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ช 

2. พนักงานที่ เข้าร่วมวิจัยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ทราบถึงความเหมาะสมของการน า
วิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการโค้ชเข้ามาใช้ในบริบท
ของสายงานการจัดการทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความ
สะดวกองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงท่ีดีขึ้น 

 
 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 ผู้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไว้ดังน้ี 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ส าหรับหัวหน้างาน 

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ส าหรับหัวหน้างาน มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรส าหรับ
ฝึกอบรมและขั้นตอนการประเมินส่วนประกอบของ
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2. ขั้ นตอนการสร้ า งแบบประ เมิน
วิทยากรและขั้นตอนการประเมินแบบประเมิน
วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

3. ขั้นตอนการสร้างการวัดผลความรู้
ก่อน-หลัง การอบรม 

4. ขั้นตอนการอบรมพัฒนาทักษะการ
โค้ช 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่ได้รับการ
อบรม 

ขั้นตอนการศึกษาผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่ได้รับการ
อบรม มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามผล
การปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับการโค้ชจาก
หั ว ห น้ า ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ก า ร ป ร ะ เ มิ น
แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด 

3. ขั้นตอนการวิจัยและเก็บข้อมูล 
4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 

1. ขั้นตอนการวิจัยและเก็บข้อมูล 
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 1. เมื่อเริ่มโครงการ ส าหรับหัวหน้างาน 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ จั ด ฝึ ก อบ รม ทั ก ษะ กา ร โ ค้ ช  ส า ธิ ต
กระบวนการโค้ชพร้อมทั้งให้หัวหน้างานได้ฝึกทักษะ
การโค้ชในระหว่างการอบรม 
2. เมื่อเริ่มโครงการ ส าหรับพนักงาน ผู้วิจัยได้ส่งแบบ
ประเมินให้เพื่อนร่วมงานในทีมงานของพนักงานท่ีเข้า
ร่วมวิจัยจ านวน 10 คน ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา 
จ านวน 2 คน หัวหน้างาน จ านวน 1คน เพื่อน
ร่วมงาน จ านวน 7 คน ท าแบบประเมิน  
 3. ระหว่างด าเนินโครงการ ผู้วิจัยจัดให้
หัวหน้างานท าการโค้ชพนักงานจ านวน 8 สัปดาห์ 
และจัดให้มีการสนทนาระหว่างผู้วิจัยและหัวหน้างาน 
สัปดาห์ละ 30 นาที / คน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อ
สอบถามถึงการโค้ชที่หัวหน้างานได้น าไปปฏิบัติ 
โดยเฉพาะลักษณะการใช้ค าถาม เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้
แนะน าให้หัวหน้างานปรับปรุงทักษะการโค้ชได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 4. เมื่อจบโครงการ ส่วนของหัวหน้างาน 
ท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หัวหน้างานที่เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณภาพที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน รวมถึงรูปแบบการ
โค้ชที่เหมาะสมกับองค์กร ส่วนของพนักงาน ผู้วิจัย
ท าการส่งแบบประเมิน 360 องศา โดยใช้เพื่อน
ร่วมงานกลุ่มเดิม เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
วิจัย และท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์เพื่อเกบ็
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นกับ
พนักงาน รวมถึงรูปแบบการโค้ชที่ เหมาะสมกับ
องค์กร 
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
พิ จ ารณาจากค่ า เ ฉลี่ ย  ทั้ ง  ค่ า เ ฉลี่ ย ร วมของ
กลุ่มเป้าหมาย ก่อนและหลังการทดลอง รวมไปถึง
การหาคะแนนพัฒนาการของประสิทธิภาพ
( Relative Gain Score) ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง านของ
พนักงาน หลังจากการจบโครงการพนักงาน โดยใช้
สูตร 

 

𝑅𝐺 =
x̅(ครั้งท่ี1) − x̅(ครั้งท่ี2)

x̅(ครัง้ที1่)
x100 

2. ด้านผลที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

3. ด้านรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์การ ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  
3. สรุปผล 
 ขั้นตอนท่ี 1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ส าหรับหัวหน้างาน 

1. ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรส าหรับ
ฝึกอบรมและขั้นตอนการประเมินส่วนประกอบของ
หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญท าการศึกษาแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรและการโค้ช 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องมา
วิ เคราะห์และสังเคราะห์ ก าหนดส่วนประกอบ
โครงสร้างของหลักสูตร พิจารณาจากทิศทางของ
องค์การและความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะของ
บุคลากร เมื่อท าการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสร็จ 
จ านวน 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการโค้ช  หน่วยท่ี 2 ภาวะผู้น า  

2. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินวิทยากร
และขั้นตอนการประเมินแบบประเมินวิทยากรโดย
ผู้เช่ียวชาญ สร้างแบบประเมินตามหลักการประเมิน
ของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick ,1998, pp. 214-
216)  ซึ่งแบ่งประเภทของการประเมินผลหลักสูตร
เป็น 4 ประเภท คือ (1) การประเมินผลจากปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Reaction Evaluation) 
(2) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning 
Evaluation) (3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior 
Evaluation) (4) ก า ร ป ร ะ เ มิ นผลที่ ไ ด้  ( Result 
Evaluation)  ซึ่งในการประเมินวิทยากรในด้านการ
ประเมินผลจากปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(Reaction Evaluation) เป็นการประเมินความรู้สึก
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการ
ฝึกอบรม เช่น เห็นว่าหลักสูตร หรือเนื้อหาวิชา
ถูกต้องตรงกับที่ตนต้องการ และสนใจหรือไม่ ชอบ
วิธีการสอนแบบน้ีหรือไม่  

3. ขั้นตอนการสร้างการวัดผลความรู้ก่อน-
หลัง การท าการสร้างแบบวัดประเมินความรู้ เป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยท าการสร้าง
แบบประเมินให้ครอบคลุมกับเนื้อหาในหน่วยท่ี1 การ
ประเมินนี้เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้  เช่น ข้อเท็จจริงและหลักการหรือ
เทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เพียงใด 
การวัดการเรียนรู้มิได้รวมถึงการที่จะน าความรู้นี้ไป
ใช้งาน  
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4. ขั้นตอนการอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช 
วิธีการอบรมพัฒนาทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้างาน 
ได้น าหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญมาจัดอบรมให้หัวหน้างาน จ านวน 12 คน 
ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน รวม16 ช่ัวโม) คือ 
หน่วยท่ี 1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช อบรม
วันที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 และหน่วยที่ 2  ภาวะ
ผู้น า อบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมีวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญในหน่วยนั้น ๆ มาให้ความรู้ ขั้นตอนที่ 2 
ศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับการโค้ช
จากหัวหน้างานท่ีได้รับการอบรม  

ขั้ นตอนศึกษาผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่ได้รับการ
อบรม แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับ
การโค้ชจากหัวหน้างานและขั้นตอนการการประเมิน
แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย
ผู้ เ ช่ียวชาญ 2) ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด 3) ขั้นตอนการวิจัยและเก็บข้อมูล 4) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามผล
การปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับการโค้ชจาก
หั ว ห น้ า ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ก า ร ป ร ะ เ มิ น
แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
              2 )  ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด เป็นขั้นตอนการสร้างสอบถามผลที่ เกิด
ขึ้นกับหัวหน้างานและพนักงานและรูปแบบที่
เหมาะสมในการโค้ชขององค์การโดยการใช้การ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด  
     3) ขั้นตอนการวิจัยและเก็บ
ข้อมูล 
               4) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (4.1) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (4.2)  ด้านผลที่เกิดขึ้นกบั
หัวหน้างาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) (4.3)  ด้าน
รูปแบบที่เหมาะสมกับองค์การ ใช้การวิเคราะห์
ข้ อมู ล เ ชิ งคุณภาพ โดยการวิ เ คราะห์ เนื้ อหา 
(Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการโค้ช
ส าหรับหัวหน้างานเพื่อประสิทธิภาพการท างาน : 
กรณีศึกษาสายงานการจัดการทรัพย์สินและสิ่ ง
อ านวยความสะดวกองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  
 ผลการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ส าหรับหัวหน้างาน 
 สร้างหลักสูตร 2 หน่วยคือ หน่วยที่  1 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช และหน่วยที่ 2 
ภาวะผู้น า 
 ผลการสร้างหลักสูตรส าหรับฝึกอบรม 
 หน่วยที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การโค้ช 
 แบ่งเนื้อหาวิชาได้ 2 ส่วนคือ (1) การโค้ช
ช่ิงและ (2) บทบาทและคุณสมบัติผู้น า ดังนี้  
 1) การโค้ชช่ิง ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
ความหมายของการโค้ช บทบาทการโค้ช หัวใจการ
โค้ช (1.4) ศาสตร์การโค้ชต่างจากศาสตร์การพัฒนา
รูปแบบอื่นอย่ างไร  กรอบแนวคิดส าหรับโค้ช 
ประโยชน์ของการโค้ช และ สมรรถนะของการเป็น
โค้ชท่ีดี 
 2) บทบาทและคุณสมบัติผู้น า ผู้น ารู้จัก
ตนเอง  ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ทักษะการเป็นโค้ช 
ทักษะการฟังอย่างตั้งใจทักษะการตั้งค าถามอย่าง
ทรงพลัง ทักษะการสังเกต ทักษะการช่ืนชม ทักษะ
การให้ข้อมูลป้อนกลับ ขั้นตอนการโค้ช การเปิดการ
สนทนา  การน าเข้าสู่ประเด็น การอภิปรายและหา
ข้อสรุป การปิดการโค้ช การติดตามผล การให้ผู้รับ
การโค้ช สรุปเป้าหมายปฏิบัติ และการโค้ชด้วย 
Grow model 
 หน่วยท่ี 2 ภาวะผู้น า 
 แบ่ ง เนื้ อหาวิ ช า ได้  2  ส่ วนคื อ  ( 1) 
วิวัฒนาการของ CFA-M (CAF-M evolution) และ 
(2) ภาวะผู้น า 
 ผลการฝึกอบรม  
 1. ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
คะแนนสอบก่อนการอบรมอยู่ระหว่าง 30 -40 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36 คะแนน และ
คะแนนสอบหลังการอบรมอยู่ระหว่าง 40 -50 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48 คะแนน คะแนนเพิ่ม
ขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 25.00-66.67 จากผลการสอบ
พบว่าหัวหน้างานมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา
การอบรม โดยเปรียบเทียบจากคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 
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 2. ผลการประเมินการฝกึอบรม  หน่วยท่ี 1 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.73 หน่วยที่ 2 คะแนนเฉลี่ยรวม 
4.70 
 3. ผลการประเมินวิทยากร หน่วยที่  1 
คะแนนเฉลี่ย 4.90 คะแนน หน่วยที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 
4.90 คะแนน 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับการ
โค้ชจากหัวหน้างานท่ีได้รับการอบรม 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบ
ประเมิน 360 องศา) ก่อนและหลังการเข้าร่วมวิจัย 
พบว่าก่อนเข้าร่วมวิจัยโดยรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.65-3.78 พฤติกรรมพบบ่อยครั้ง หลังเข้า
ร่ วมวิจัยคะแนนเฉลี่ ยอยู่ ระหว่ าง  4 .50 -4 .64 
พฤติกรรมพบเป็นประจ า พัฒนาการหลังจบการวิจัย 
มีคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 20.35-24.63 
และรายด้าน 4 ส่วน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
วางแผนและการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ ภาวะผู้น า 
ดังนี้  

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ก่อนเข้าร่วมวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 3.78 พฤติกรรม พบบ่อยครั้ง หลังเข้า
ร่วมวิจัย 4.55 พฤติกรรมพบเป็นประจ า พัฒนาการ
หลังจบการวิจัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 20.35  

2) การวางแผนและการตัดสินใจ ก่อน
เข้าร่วมวิจัยคะแนนเฉลี่ย  3.65 พฤติกรรมพบ
บ่อยครั้ง หลังเข้าร่วมวิจัย 4.50 พฤติกรรมพบเป็น
ประจ า พัฒนาการหลังจบการวิจัยมีคะแนนเพิ่ม
ขึ้นอยู่ร้อยละ 23.21 

3) ความสัมพันธ์  ก่อนเข้าร่วมวิจัย
คะแนนเฉลี่ย  3.73  พฤติกรรม พบบ่อยครั้ง หลังเข้า
ร่วมวิจัย 4.59 พฤติกรรมพบเป็นประจ า พัฒนาการ
หลังจบการวิจัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 23.10 

4) ภาวะผู้น า ก่อนเข้าร่วมวิจัยคะแนน
เฉลี่ย  3.73 พฤติกรรมพบบ่อยครั้ง หลังเข้าร่วมวิจัย 
4.64 พฤติกรรมพบเป็นประจ า พัฒนาการหลังจบ
การวิจัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 24.63 

5.1.3 รูปแบบการโค้ชที่เหมาะสมใน
บริบทขององค์กร  
  1) ในความเห็นของหัวหน้างาน 
หัวหน้างานมีความคิดเห็นถึงรูปแบบการโค้ชที่
เหมาะสมกับบริบทขององค์การคือการโค้ชโดยใช้
หัวหน้างาน เพราะหัวหน้างานเข้าใจถึงตัวพนักงาน 
มีความต้องการพัฒนาพนักงาน และยังสร้างความ
วางใจต่อกัน อีกทั้งหัวหน้างานยังไม่ได้พัฒนาตนเอง
ด้านการโค้ช การตั้งค าถาม และการสร้างภาวะผู้น า 

และยังสร้างความประทับต่อกัน ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อทีมงาน 
  2) ในความเห็นของพนักงาน 
พนักงานมีความคิดเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การ
โค้ชจากหัวหน้างาน เพราะเข้าใจกัน สร้างความ
ผูกพันกันและกัน   2) การโค้ชจากบุคคลภายนอก 
เนื่องจากเห็นว่าหัวหน้างานไม่ใช้โค้ชอาชีพ อาจจะ
ขาดเรื่องการติดตามผล การขยายผล และเรื่องการ
เปิดใจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการ
โค้ชส าหรับหัวหน้างานเพื่อประสิทธิภาพการท างาน 
กรณีศึกษาสายงานการจัดการทรัพย์สินและสิ่ ง
อ านวยความสะดวกองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) สามารถอภิปรายผลการประเมินผลการ
ฝึกอบรมตามรูปแบบของ Kirkpatrick (1998, หน้า 
235) ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย การประเมินผลจาก
ปฏิกิริยาของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (Reaction 
Evaluation) การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning 
Evaluation) การประเมินพฤติกรรม (Behavior 
Evaluation) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ ไ ด้  ( Result 
Evaluation) สามารถอภิปรายได้ ดังนี้  

1) การประเมินผลจากปฏิกิริยาของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (Reaction Evaluation) พบว่า
คะแนนการประเมินการอบรมวัดจากหัวข้อประเมิน
การอบรมและประเมินวิทยากรในหน่วยที่ 1 และ 
หน่วยที่ 2 ของผู้เข้าอบรม มีความพึงพอใจต่อการ
อบรมทั้งด้านเนื้อหาในการฝึกอบรม ระยะเวลาใน
การฝึกอบรม รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ในด้าน
วิทยากร มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ตรงกับหัวข้อที่บรรยาย  มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอด
เนื้อหาที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย จัดล าดับเนื้อหาการ
บรรยายเข้าใจได้ง่าย และมีความต่อเนื่อง ตอบ
ค าถามตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 

2) การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning 
Evaluation) ผลการทดสอบก่อน-หลังการอบรม มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33  

3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior 
Evaluation) เป็นการประเมินดูว่า ผู้ เ ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม และ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการ
น าเอาความรู้และเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไป
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ประเมินหลังจาก
ผ่านการฝึกอบรมไป 90 วัน โดยการสัมภาษณค์ าถาม
ปลายเปิดกับตัวผู้ เข้าอบรม (หัวหน้างาน) และ
สัมภาษณ์กับพนักงาน สามารถน าไปใช้งานจริงทั้ง
ด้ านการท างานและด้ านชีวิตส่ วนตั ว  โดยพบ
สมรรถนะของโค้ชในด้านการวางพื้นฐานการโค้ช 
ด้านสร้างความสัมพันธ์และด้านการอ านวยให้เกิด
การเรียนรู้ สอดคล้องกับสุมลา พรหมมา (2559) ท า
การวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้น า
ทางการพยาบาล  พบว่า ผู้น าทางการพยาบาลเห็น
ว่ามีประโยชน์ต่อการบริหารงาน สามารถน าไปปรับ
ใช้ได้อย่างจริงจังร่วมกับการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยง 
ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนาผล
การปฏิบัติงานของพยาบาล รวมถึงท าให้สัมพันธภาพ
ระหว่างทีมการพยาบาลขณะปฏิบัติงานดีขึ้น ทักษะ
การโค้ชที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถดึง
ศักยภาพในตัวบุคคลทั้งของตัวโค้ชเอง และผู้ที่ได้รับ
การโค้ชออกมาได้จริง โดยท าให้บุคคลที่ได้รับการ
โค้ชนั้นคิดและค้นหาทางออกของปัญหาด้วยตัวของ   
เขาเอง 

4 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ ไ ด้  ( Result 
Evaluation) โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างานที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักจากผ่านการโค้ชไปแลว้ 90 วัน ท าการ
ประเมินจากแบบสอบถามจ านวน  4 ด้าน คือ การ
มุ่ งผลสัมฤทธิ์  การวางแผนและการตัดสินใจ 
ความสัมพันธ์ ภาวะผู้น า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
ปฏิบัติงานพนักงานพบว่าทุกด้านมีคะแนนเพิ่มขึ้น 
และสามารถน าไปใช้งานจริงทั้งด้านการท างานและ
ด้านชีวิตส่วนตัว   

     4.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ก่อนเข้าร่วม
วิจัยคะแนนเฉลี่ย 3.78 พฤติกรรม พบบ่อยครั้ง หลัง
เข้ าร่ วมวิจัย  4 .55 พฤติกรรมพบเป็นประจ า  
พัฒนาการหลังจบการวิจัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 
20.35 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิกานต์ เบ้า
วรรณ (2545) ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการโค้ช
รายบุคคลและแบบกลุ่ม โดยการใช้การชักจูงด้วย
ค าพูดและตัวแบบ  พบว่าหลังการวิจัยนักยิมนาสติก
ลีลาที่ได้รับการโค้ชรายบุคคลมีความสามารถในการ
โยนบอลประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายได้สูงขึ้นกว่า
นักยิมนาสติกลีลาที่ไม่ได้รับการโค้ช และนงนุช ดวง
สร้อย (2550) ผลการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติ
ของพยาบาลในการป้องกันการติดเช่ือจากการใส่คา
สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางในผู้ป่วยหนักศักยก

รรม พยาบาลที่ได้รับการโค้ช มีคะแนน  การปฏิบัติ
ในการป้องกันการติดเช่ือจากการใส่คาสวยสวน
หลอดด าผู้ป่วยหนักศักยกรรม สูงกว่าก่อนได้รับการ
โค้ชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
ผลการวิจัยของ      บัณฑิตา วงค์งาม (2553) ผล
ของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการ
ตอบสนองต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิด
ก่อนก าหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย  
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการโค้ช สัดส่วนการ
ปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพของพยาบาลในการ
ตอบสนองต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิด
ก่อนก าหนดขณะได้รับการเจาะเลือดและการดูด
เสมหะในท่อหลอดลมคอ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และการโค้ชท า ให้พยาบาลมี
ทักษะการปฏิบัติในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณ
ความเครียดของทารกเกิดก่อนก าหนดขณะได้รับการ
เจาะเลือดและการดูดเสมหะใน ท่อหลอดลมคอ
เพิ่มขึ้น  และพนิดา จารย์อุปการะ (2557) รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการโค้ช
ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โร งเรียนใน
สังกัดสังมณฑลราชบุรี ผลการวิจัยผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้รับการโค้ชอยู่ในระดับมาก 

     4.2) การวางแผนและการตัดสินใจ 
ก่อนเข้าร่วมวิจัยคะแนนเฉลี่ย  3.65 พฤติกรรมพบ
บ่อยครั้ง หลังเข้าร่วมวิจัย 4.50 พฤติกรรมพบเป็น
ประจ า พัฒนาการหลังจบการวิจัยมีคะแนนเพิ่ม
ขึ้นอยู่ร้อยละ 23.21 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับพัชร
พรรณ เก่งการเรือ (2560) ท าการวิจัยเรื่องผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการโค้ช ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

     4.3) ความสัมพันธ์ ก่อนเข้าร่วมวิจัย
คะแนนเฉลี่ย  3.73  พฤติกรรม พบบ่อยครั้ง หลังเข้า
ร่วมวิจัย 4.59 พฤติกรรมพบเป็นประจ า พัฒนาการ
หลังจบการวิจัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 23.10 ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ นพดล เพิ่มสมบูรณ์ (2552) 
ปัจจัยด้านการสอนงาน และการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายรถยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการสอนงาน
ที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขายรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กล่าวคือ การบอกเล่าและแสดงให้ดู การทดสอบ
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ความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปปฏิบัติ การ
ตรวจสอบติดตาม และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

     4.3) ภาวะผู้น า  ก่อนเข้าร่วมวิจัย
คะแนนเฉลี่ย  3.73 พฤติกรรมพบบ่อยครั้ง หลังเข้า
ร่วมวิจัย 4.64 พฤติกรรมพบเป็นประจ า พัฒนาการ
หลังจบการวิจัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 24.63 ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sandra 
(2005) ในด้านภาวะผู้น า ซึ่งท าการวิจัยเรื่องนวตก
รรมการโค้ชและการเป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อพัฒนาภาวะผู้น า 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลนวตกรรมการโค้ชและ
การเป็นพี่เลี้ยง ต่อพัฒนาภาวะผู้น า ผลการวิจัย
พบว่า การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง สามารถใช้เพื่อ
พัฒนาภาวะผู้น าและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีนัยส าคัญ  

5) รูปแบบการโค้ชที่เหมาะสมในบริบท
ขององค์กร 

  5.1) ในความเห็นของหัวหน้างาน 
หัวหน้างานมีความคิดเห็นถึงรูปแบบการโค้ชที่
เหมาะสมกับบริบทขององค์การคือการโค้ชโดยใช้
หัวหน้างาน เพราะหัวหน้างานเข้าใจถึงตัวพนักงาน 
มีความต้องการพัฒนาพนักงาน และยังสร้างความ
วางใจต่อกัน อีกทั้งหัวหน้างานยังไม่ได้พัฒนาตนเอง
ด้านการโค้ช การตั้งค าถาม และการสร้างภาวะผู้น า 
และยังสร้างความประทับต่อกัน ส่งผลต่อความ
ผูกพันธ์ต่อทีมงาน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสุมลา 
พรหมมา (2559) ท าการวิจัยรูปแบบการพัฒนา
ทักษะการโค้ชของผู้น าทางการพยาบาล  พบว่า ผู้น า
ทา งการพยาบาล เห็ นว่ ามี ประ โยชน์ ต่ อก า ร
บริหารงาน สามารภน าไปปรับใช้ได้อย่างจริงจัง
ร่วมกับการเป็นพยาบาลพี่ เลี้ ยง ส่งผลกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของพยาบาล รวมถึงท าให้สัมพันธถาพระหว่างทีม
การพยาบาลขณะปฏิบัติงานดีขึ้น ทักษะการโค้ชที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถดึงศักยภาพใน
ตัวบุคคลทั้งของตัวโค้ชเอง และผู้ที่ได้รับการโค้ช
ออกมาได้จริง โดยท าให้บุคคลที่ได้รับการโค้ชนั้นคิด
และค้นหาทางออกของปัญหาด้วยตัวของเขาเอง 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Medland 
(2009) ความส าเร็จที่ใช้การโค้ชเป็นกลยุทธ์ ส าหรับ
การพัฒนาสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร พบว่าผลการโค้ชอย่างเป็นทางการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท าให้
ผู้บริหารใหม่ก้าวเข้าสู่บทบาทของผู้บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จในการน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานและสรุปว่าการโค้ช 
เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับองค์กรในการพัฒนา
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี และ Ladyshewsky (2010) 
วิจัยเรื่อง ผู้จัดการในบทบาทโค้ชซึ่ งเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การใช้ ผลการวิจัยพบว่า 
การโค้ชเป็นทักษะส าคัญที่ผู้จัดการต้องมีและต้องท า
ความเข้าใจในกระบวนการการโค้ช การที่ผู้จัดการจะ
ท าบทบาทโค้ชด้วยนั้นเป็น หน้าที่ที่มีความซับซ้อน
และเป็นสาเหตุที่ผู้ จั ดการส่วนใหญ่ ไม่ประสบ
ความส าเร็จในบทบาทเช่นนี้ท าให้พนักงานสูญเสีย
ความผูกพันและแรงจูงใจ และพบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างความสัมพันธ์แบบหัวหน้างานที่เป็นโค้ช
กับพนักงาน เช่น ความไว้วางใจ, ค่านิยมร่วม, ความ
เอื้อเฟื้อมีเมตตาจะน าไปสู่ความสัมพันธ์แบบโค้ชที่
ประสบความส าเร็จ 

 5 .2 )  ในความ เห็ นของพนั ก ง าน 
พนักงานมีความคิดเห็นเป็น 2 แนวทางคือ 1) การ
โค้ชจากหัวหน้างาน เพราะเข้าใจกัน สร้างความ
ผูกพันกันและกัน 2) การโค้ชจากบุคคลภายนอก 
เนื่องจากเห็นว่าหัวหน้างานไม่ใช้โค้ชอาชีพ อาจจะ
ขาดเรื่องการติดตามผล การขยายผล และเรื่องการ
เปิดใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุทธาทิพย์ 
เหลืองบูรณวัตร (2556) การศึกษาผลการโค้ชโดยใช้
สมองเป็นฐานเพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์การของ
พนั ก ง าน ในองค์ ก า ร เ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ 
ผลการวิจัยพบว่าหลังจากหัวหน้างานใช้การโค้ชโดย
ใช้สมองเป็นฐานแล้ว ระดับความผูกพันของพนักงาน
โดยรวมเพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
 จากข้อค้นพบของการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้างานเพื่อประสิทธิภาพ
การท างาน : กรณีศึกษาสายงานการจัดการทรัพย์สิน
และสิ่งอ านวยความสะดวกองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ า กั ด  (มหาชน )  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ สรุ ปความคิดและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1.การพัฒนาหลักสูตรส าหรับพัฒนาทักษะ
การโค้ชส าหรับหัวหน้างานเป็นแนวนโยบายที่ดีต่อ
สายงานและองค์การ สามารถพัฒนาทักษะของ
หัวหน้างานให้สอดคล้องกับนโยบายการท างาน 
ดังนั้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรน าหลักสูตรไป
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ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของสายงาน
ต่าง ๆ ขององค์การ 
 2.การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการการพัฒนาหลักสูตร
และการอบรมเป็นผู้สร้างหลักสูตร ตลอดจนจัดการ
อบรมขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของสาย
งานนั้น ๆ ขององค์การ ซึ่งควรให้บุคลากรในสายงาน
มีบทบาทตัดสินใจเรื่องเนื้อหาของการอบรมร่วมกับ
หน่วยงานท่ีพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.หลังจากการจัดฝึกอบรมแล้ว ผู้จัดการ
ควรติดตามผลการอบรมในระยะ 3 เดือน 6 เดือน 
และ 12 เดือน โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้า
อบรมจากสถานการณ์จริง เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
หลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 4.การพัฒนาทักษะการโค้ชส าหรับหัวหน้า
งานหรือพนักงานในองค์กร เมื่อพนักงานในองค์กร
ต้องการโค้ชสามารถนัดเวลาเข้าท าการโค้ชได้ ไม่ต้อง
รอ และสามารถลดค่าใช้งานในการจัดจ้างโค้ชหรือ
บุคลากรจากนอกองค์กรได้ 
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ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

Organizational Culture Factors Affecting the Effectiveness of Personnel 
Administrationin Schools under the Office of Secondary Educational 

Service Area 23 
 

ธนาพนธ์ ตาขัน1 
สุรัตน์ ดวงชาทม2 

วิจิตรา วงศ์อนุสิทธ์ิ3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลและประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 351 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 45 คน หัวหน้างานบริหารงาน
บุคคล จ านวน 45 คน และครูผู้สอน จ านวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนและประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ขนาด
ของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวมพบว่า  
มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน จ านวน 
5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X8) ด้านภาวะผู้น า (X7) ด้านเน้นบทบาทของบุคคล (X1) 
และด้านมุ่งผลส าเร็จของงาน (X4) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือด้าน กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ (X5) 
  สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
  Y’ = 0.829 + 0.194 X8 + 0.197 X7 + 0.192 X1 + 0.141 X4 + 0.090 X5 
  และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  Z’ = 0.234 ZX8 + 0.234 ZX7 + 0.213 ZX1 + 0.152 ZX4 + 0.105 ZX5 
  
 
         
1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
3อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร  



 

Page   592 

 5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
เสนอแนะไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านภาวะผู้น า ด้านเน้นบทบาทของบุคคล ด้านมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน และด้าน กฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 
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Abstract 
 The purposes of this research are study rating of the organizational culture factors  that 
have an affect on personnel administration effectiveness at school in the Secondary Educational 
Service Area Office 2 3  to compare the organizational culture factors that have an affect on 
personnel administration effectiveness at school according to comments of school director, 
personnel administration supervisor, and teachers, classified by status of position maintenance, 
school size, and operation experience, study relationship of the organizational culture factors 
that have an affect on personnel administration effectiveness at school, study predictive power 
of the organizational culture factors that have an affect on personnel administration effectiveness 
at school and to find an approach to the development of the organizational culture factors that 
have an affect on personnel administration effectiveness at school.The representative samples 
are as following school director, personnel administration supervisor, and teachers, in the 
Secondary Educational Service Area Office 2 3  in the academic year of 2 5 6 1 . There are 3 5 1 
people, classified by group of school director with 45 people, personnel administration supervisor 
with 45 people, and teachers with 261 people. The research instruments and data collection are 
questionnaire about the organizational culture factors that have an affect on personnel 
administration effectiveness at school. Statistic in this research used as following, average, 
standard deviation, F-test, One-way analysis of variance (One way ANOVA), Pearson’s Product - 
Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression analysis. 
 The research result finds that 
 1 .  The organizational culture factors that have an affect on personnel administration 
effectiveness at school at overview and each aspect found that at a much level. 
 2 . Personnel administration effectiveness at school at overview and each aspect found 
that at a much level. 
 3 .  The organizational culture factors that have an affect on personnel administration 
effectiveness at school according to comments of school director, personnel administration 
supervisor, and teachers, classified by status of position maintenance, school size, and operation 
experience at overview, there were difference at the .01 level of significance. 
 4 .  Personnel administration effectiveness at school according to comments of school 
director, personnel administration supervisor, and teachers, classified by status of position 
maintenance, school size, and operation experience at overview, there were difference at the .01 
level of significance. 
 5 .  The organizational culture factors that have an affect on personnel administration 
effectiveness at school at overview found that there were positive relationships at it’s quite high 
level at the .01 level of significance. 
 6 .  The organizational culture factors that have an affect on personnel administration 
effectiveness at school with 5  aspects, be able to predictive an personnel administration 
effectiveness at school by the .01 level of significance, with 4 aspects as following, relationships 
aspect between person (X8), leaderships aspect (X7), to focus on role of person aspect (X1), and 
mission success (X4), and at the .05 level of significance, with 1 aspect as following, the rules (X5), 
  The equation could be summarized in raw scores as follows; 
  Y’=0.829+ 0.194 X8+ 0.197 X7 + 0.192 X1 + 0.141 X4 + 0.090 X5 
  And the predictive equation standardized scores was 
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  Z’ = 0.234 ZX8 + 0.234 ZX7+ 0.213 ZX1 + 0.152 ZX4+ 0.105 ZX5 
 7 . An approach to the development of the organizational culture factors that have an 
affect on personnel administration effectiveness at school, to recommend with 5 aspects include 
relationships aspect between person, leaderships aspect, to focus on role of person aspect, 
mission success, and the rules.  
 
Keywords: Organizational Culture Factors, Personnel Administration Effectiveness 
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บทน า 
 วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ 
วัฒนธรรมองค์การเป็นฐานการคิดและกรอบการ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและการท างานของบุคลากร
ในองค์การ เป็นตัวเช่ือมและยึดโยงความเป็นองค์การ
ให้ เป็ น ห นึ่ ง เดี ย วคื อ  ค วาม เป็ น อ งค์ ก ารต าม
วัตถุประสงค์ขององค์การและวัฒนธรรมเป็นความเช่ือ
และค่านิยมที่ก ากับการคิด การตัดสินใจ รวมทั้ง
พฤติกรรมของคนในองค์การ ดังนั้นองค์การจะเป็น
แบบไหนอยู่ที่วัฒนธรรมองค์การของคนในองค์การ
นั้นๆ ที่ส าคัญวัฒนธรรมโดยทั่วไปค่อนข้างจะมีความ
มั่นคงถาวรเปลี่ยนแปลงยากแต่ เปลี่ยนแปลงได้ 
Gorton, Alston, & Snowden (2007, อ้ า ง ถึ ง ใน 
สมาน อัศวภูมิ, 2553, หน้า 100) 
 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล เป็น
ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล ที่ เกิดจาก
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้งานด้านการ
บริหารบุคคลบรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่ส าคัญและ
มีความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะน ากลยุทธ์
ทางการบริหารมาปรับใช้ในการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องรู้บริบทสถานศึกษาในเรื่องของ
วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การ (ชนิดา จิต
ตรุทธะ, 2560, หน้า 316) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาวัฒนธรรมองค์การมี
ค วาม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ก ารท า งาน ของบุ ค ล ากรใน
สถานศึกษาร่วมทั้ งมีผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยในเรื่อง
เกี่ยวกับ สภาพ ปัญหาของการบริหารงานบุคคลใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 แล้วพบปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ 

ค าถามการวิจัย 
 1. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคล และครูผู้สอนอยู่ในระดับใด 
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และครูผู้สอนอยู่ใน
ระดับใด 
 3. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน จ าแนก
ตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่าง
กันหรือไม่อย่างไร 
 4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
ขนาดของโรงเรี ยน  และประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานท่ีต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 5. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลและ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่อย่างไร 
 6. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนด้าน
ใดบ้างที่มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน 
 7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
ที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน 
 2. เพื่ อ ศึ ก ษ าระ ดั บ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก าร
บริหารงานบุคคลใน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และครูผู้สอน 
 3. เพื่ อ เป รียบ เที ยบปั จจั ย วัฒ นธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
ขนาดของโรงเรี ยน  และประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานท่ีต่างกัน 
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 4. เพื่ อ เป รี ยบ เที ยบ ป ระสิ ท ธิ ผ ลก าร
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพ
การด าร งต าแห น่ ง  ขน าดของโรง เรี ย น  แล ะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน 
 5. เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ของปั จจั ย
วัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลและประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและ
ครูผู้สอน 

 6. เพื่อศึกษาอ านาจพยากรณ์ของปัจจัย
วัฒ นธรรมองค์ การที่ มี ผ ลต่ อประสิท ธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและ
ครูผู้สอน 
 7. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัย
วัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดปัจจัยวัฒนธรรมองคก์ารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
          ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 97 คน หัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล จ านวน 45 คน และครูผู้สอน 
จ านวน 2,143 คน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ในปีการศึกษา 
2561 รวม จ าน วน  2,285 ค น  จ าก ทั้ งห ม ด  45 
โรงเรียน 

 2. กลุ่ ม ตัวอย่ าง กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคลและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ในปี
การศึกษา 2561 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2556, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 327 
คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 351 
คน จ าแนกเป็นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 45 คน 

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
    1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 
    1.2 หัวหนา้งานบริหารงานบุคคล 
    1.3 ครูผู้สอน 
2. ขนาดของโรงเรยีน 
    2.1 โรงเรียนขนาดใหญ ่
    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
    2.3 โรงเรียนขนาดเล็ก 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
    3.1 น้อยกว่า 10 ป ี
    3.2 10-20 ป ี
    3.3 มากกว่า 20 ปี 

1. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกรบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน 
    1.1 เน้นบทบาทของบุคคล       1.2 คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    1.3 การท างานเป็นทีม           1.4 มุ่งผลส าเร็จของงาน 
    1.5 กฎ ระเบียบและข้อบังคับ  1.6 การติดต่อสื่อสาร 
    1.7 ภาวะผู้น า                      1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
    2.1 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
    2.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    2.3 วินัยและการรักษาวินัย 
    2.4 การออกจากราชการ 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 
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หัวหน้างานบริหารงานบุคคล จ านวน 45 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 261 คน จากโรงเรียน 45 โรงเรียน 
วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 1 ฉบับ 
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบ
รายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
วัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน และตอนที่  3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนซึ่ งมี ลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมดังนี้ ขอความ
อนุเคราะห์จากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและตอบ
แบบสอบถามผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ านวน 351 
ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเองได้แบบสอบถามกลับคืนมา 
351 ฉบับ 
4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล 
 ค่ าร้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ค่ าส่ วน เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบเอฟ (F - test) แบบการ
วิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท า
การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ หรือ LSD 
วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์
สัน สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 3. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 5. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวม
พบวา่ มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน จ านวน 
5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (X8) ด้านภาวะผู้น า (X7) ด้านเน้นบทบาทของ
บุคคล (X1) และ ด้านมุ่งผลส าเร็จของงาน (X4) และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือด้าน 
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ (X5) 
 สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอย
พหคุูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 
 Y’ = 0.829 + 0.194X8 + 0.197 X7 + 
0.192 X1 + 0.141 X4 + 0.090 X5 
 และสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 Z’ = 0.234 ZX8 + 0.234 ZX7 + 0.213 
ZX1 + 0.152 ZX4 + 0.105 ZX5 
 7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน เสนอแนะไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านภาวะผู้น า ด้านเน้น
บทบาทของบุคคล  
ด้านมุ่งผลส าเร็จของงาน และด้าน กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านมุ่งผลส าเร็จของงาน ด้าน กฎ ระเบียบและ
ข้อบั งคับ และด้านการท างานเป็นทีม อาจเป็น
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เพราะว่า ผู้บริหารและครู  มีความตั้ งใจในการ
ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาผลงาน มุ่งเน้นผลส าเร็จของ
การปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ ได้ตั้ งไว้  สอดคล้องกับฉัตรวิมล  
เข็มพันธ์ (2560, บทคัดย่อ) พบว่า วัฒนธรรมแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า การปฏิบัติงานเชิงรุกและมุ่งมั่นเอา
จริงเอาจัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการออกจากราชการ ด้านวินัย
และการรักษาวินัยและด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีกฎระเบียบใน
การปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกจากราชการที่ ชัดเจน 
ผู้บังคับบัญชามีการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการในกรณีต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้อง
กับ ชนมณี  ศิลานุกิจ (2559 , บทคัดย่อ) พบว่า 
ป ระสิ ท ธิ ผ ลการบ ริห ารจั ด ก ารบุ ค ล ากรของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน พบว่า 
  3.1 จ าแนกตาม สถานภาพการด ารง
ต าแหน่งโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 7 ด้าน และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 1 ด้าน พิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคลและครูผู้สอน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .01 เป็ น เพ ราะว่ า  ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาให้ความส าคัญในความเช่ียวชาญของ
บุคลากรเฉพาะต าแหน่ง ให้อิสระในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการปฏิบั ติ งาน ผู้บริหารค านึ งถึ ง
ผลกระทบที่จะมีต่อบุคลากร สอดคล้องกับ ปิยะดา 
น้อยอามาตย์ (2559, หน้า 126) พบว่า วัฒนธรรม
องค์ กรของโรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จ าแนกตามการด ารง
ต าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  3.2 จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 รายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 จ านวน 5 ด้าน พิจารณาเป็นรายคู่
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคลและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความคิดเห็นมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็น
มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ เป็น
องค์การที่มีจ านวนบุคลากร ส่งผลให้โรงเรียนขนาด
ใหญ่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมองค์การแต่จะมี
วัฒนธรรมหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในการเป็น
องค์การนั้นๆ เพื่ อใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การให้เกิดผลส าเร็จของการบริหารงานโรงเรียน
และการพัฒนาบุคลากรที่ ชัดเจน สอดคล้องกับ 
จีรวัฒน์ ฟ้ากระจ่าง (2554, หน้า 96) พบว่า ปัจจัย
วัฒนธรรมโรงเรียนที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายคู่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
  3.3 จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกด้าน พิจารณา
เป็นรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและครูผู้สอนที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี มีความ
คิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน
น้อยกว่า 10 ปี และ 10-20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและครูผู้สอนที่
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มีความ
คิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคลและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานมากกว่า มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ
และเห็นถึงความส าคัญของปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่
เป็นบทบาทส าคัญในการวางรากฐานของค่านิยมใน
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ประกอบด้วย ทองค า 
วรสาร (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) ได้เสนอว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ท างานมานานย่อมมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่
ม าก ก ว่ าผู้ บ ริ ห าร โร ง เรี ย น แ ล ะค รู ผู้ ส อน ที่ มี
ประสบการณ์น้อยกว่า เพราะเมื่อมีประสบการณ์มาก
ก็ย่อมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่มากกว่า 
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 4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน พบว่า 
  4.1 จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 ด้าน และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
พิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานบริหารงานบุคคลมี
ความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน
และหั วหน้ างานบริห ารงานบุคคล เป็นผู้ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบในหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดประสทิธิภาพสงูสุด สอดคล้อง
กับ วิบู รณ์  สิ งห์คราม (2553, บทคัดย่อ) พบว่า 
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 โดย
ผู้บริหารมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนสูงกว่า ครูผู้สอน  
  4.2 จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 ด้าน พิจารณาเป็นรายคู่
พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
งานบริหารงานบุคคลและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
งานบริหารงานบุคคลและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะว่า ในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ที่มีความพร้อม
กว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงส่งผลให้
สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมี สอดคล้องกับ 
บัญญัติ เผื่อนสีเมือง (2553, บทคัดย่อ) พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ บ ริห ารโรงเรี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารใน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความแตกต่างกับโรงเรียนขนาด
กลางท้ังโดยรวมและรายดา้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  4.3 จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณาเป็นรายคู่
พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
งานบริหารงานบุคคลและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี  มีความคิดเห็น
มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 
10 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี 
มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า  
10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานบริหารงาน
บุคคลและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่ามีความช านาญ ในการบริหารงานบุคคล 
เพราะมีประสบการณ์ในการบริหาร การใช้ทักษะหรือ
เทคนิคในการโน้มน้าวบุคลากรให้ปฏิบัตงิานบรรลตุาม
เป้าหมายของโรงเรียน สอดคล้องกับ ชนมณี ศิลานุกิจ 
(2559, บทคัดย่อ) พบว่า ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานที่ มี
ประสบการณ์การท างานต่างกันโดยภาพรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนโดยรวม 
(Xt) กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
(Yt) โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคลและครูผู้สอน มีความเข้าใจและมี
ความคิดเห็นว่าปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลและ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนั้นมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก สอดคล้องกับปิยะดา น้อย
อามาตย์ (2559, บทคัดย่อ) พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 ที่น ามาวิเคราะห์จ านวน 8 ด้าน พบว่ามีจ านวน 5 
ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน ในสังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยรวมได้ โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน  
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4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X8) 
ด้านภาวะผู้น า (X7) ด้านเน้นบทบาทของบุคคล (X1) 
และ ด้านมุ่งผลส าเร็จของงาน (X4) และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือด้าน กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ (X5) 
 จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอ านาจ
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ได้ มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านภาวะผู้น า ด้านเน้นบทบาทของ
บุคคล ด้ านมุ่ งผลส าเร็จของงาน และด้ าน  กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จและมีการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิผลต้องอาศัยหลักการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้น าและส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าในทุกๆ ด้าน 
ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ เน้น
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรตามความสามารถ 
การปฏิบัติงานหรือการบริหารงานของผู้บริหารมี
ความชัดเจนในเป้าหมายมุ่งผลส าเร็จของงานเป็น
ส าคัญ โดยมีกฎ ระเบียบที่ค่อยเป็นกฎเกณฑ์ในการ
ควบคุมความถูกต้องตามหลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับ ฉัตรวิมล เข็มพันธ์ (2560, บทคัดย่อ) 
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ 
ได้แก่  วัฒนธรรมองค์กรแบบเน้นผู้น า (X1) และ

วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ (X3) ตามล าดับ โดย
มีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 35.00 และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.377  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ตั วแปรที่ มี
อ านาจพยากรณ์ดีที่สุดตามล าดับ จ านวน 5 ด้าน ควร
มีการส่งเสริมปัจจัยวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนด้าน
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเพื่อส่งผลถึง
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
  1.2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ในการบริหารงานควรมีการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะการ
พัฒนาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้สามารถน าไป
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลได้  
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรน าปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ไปท า
การวิจัย ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ เพื่ อ
แก้ปัญหาและพัฒนาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
และเขตอื่น ๆ ต่อไป 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
Development of marketing management model of peanut 

community.in Mukdahan province 
 

ทิวากร เหล่าลือชา1 
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัด
มุกดาหาร ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ใน
เขตพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 4 ชุมชน โดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม และพัฒนา (Research and 
Development)  

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. บริบททางการตลาดถั่วลิสงของจังหวัดมุกดาหารมีเกษตรกรผู้ปลูกถั่วในพื้นที่ทั้งหมด จ านวน 106 
หลังคาเรือน ซึ่งพบว่าปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงนั้น จะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร ต้นทุนในการเช่าเครื่องสูบน้ า สภาพอากาศที่ไม่เหมาะส าหรบัการปลกูจึงปลูกได้เพียงหน้าแล้งกับหน้าฝน 
ขาดพันธุ์ถ่ัวลิสงเนื่องจากพันธุ์ท่ีปลูกในปัจจุบันนั้นเป็นพันธุ์ท่ีเพาะเมล็ดเองเมื่อนานไปผลผลิตจะไม่ได้ผลดี ขาดพื้นที่
ในการปลูก โรคพืช เช่น เสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ เชื้อรา โรครากเน่า เป็นต้น แมลงและสัตว์รบกวน วัชพืช ต้นทุนในการใช้
ยาฆ่าแมลง ขาดเครื่องปลิดเมล็ดถั่วลิสง ขาดความรู้ในการท าเกษตรกรรมถั่วลิสงปัญหาการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ 
ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาคุณภาพของถั่วลิสงและความรู้ในการตลาดถั่วลิสง 
 2. บริบทชุมชนด้านเกษตรกรรมถั่วลิสง ในจังหวัดมุกดาหาร บริบทชุมชนด้านการเกษตรกรรมถั่วลิสง 
ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในต าบลนาสีนวนนั้น 
สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกประกอบอาชีพท าเกษตรกรรมการปลูกถั่วลิสงมีจ านวน 4 ชุมชน  
มีเกษตรกรผู้ปลูกถั่วในพื้นที่ทั้งหมด จ านวน 106 หลังคาเรือน ซึ่งพบว่าปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงนั้น  
จะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ต้นทุนในการเช่าเครื่องสูบน้ า สภาพอากาศที่ไม่
เหมาะส าหรับการปลูกจึงปลูกได้เพียงหน้าแล้งกับหน้าฝน ขาดพันธุ์ถั่วลิสงเนื่องจากพันธุ์ที่ปลูกในปัจจุบันนั้นเป็น
พันธุ์ท่ีเพาะเมล็ดเองเมื่อนานไปผลผลิตจะไม่ได้ผลดี ขาดพื้นที่ในการปลูก โรคพืช เช่น เสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ เชื้อรา โรค
รากเน่า เป็นต้น แมลงและสัตว์รบกวน วัชพืช ต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมลง ขาดเครื่องปลิดเมล็ดถั่วลิสง ขาดความรู้ใน
การท าเกษตรกรรมถั่วลิสงปัญหาการขนส่งสินคา้ไปยงัผู้ซื้อ ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาคุณภาพของถั่วลิสง และความรู้
ในการตลาดถั่วลิสง 
 3. การจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร มีการด าเนินสรุปได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
การบ่งช้ีความรู้ ได้ประชุมบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเชิญนักวิชาการ และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ข้ันตอนที่ 3 
การจัดการให้เป็นระบบ ได้รวบรวมความรู้จากเอกสารงานวิชาการต่าง ๆ ในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ
ความรู้ทางการตลาด ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ได้ประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จาก
แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสง และจากการจัดเวทีชุมชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้การตลาดจากเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ที่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ แล้วน ามาจัดท าเป็น
หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการความรู้ทางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 5  
การเข้าถึงความรู้ ได้จัดท าสื่อในรูปแบบ แผ่นป้าย วีดีทัศน์ หนังสือ และสื่อออนไลน์  และขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้เรื่องหลักสูตรการจัดการความรู้ทางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร   
มีองค์ประกอบการดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 3) ผลิตภาพ  
                                               . 
1 ครูเชี่ยวชาญ หน่วยงานที่สังกัด วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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 (Productivity)4) กระบวนการ (Process) 5) การมีส่วนร่วม (Participation) 6) การปฏิบัติ (Practice ) และ 
7) การเสนอ (Presentation)   

4. การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถ่ัวลิสงในจังหวัดมุกดาหาร มีผลดังนี้ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน จ านวน 130 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 45 ปี มีสถานภาพสมรส ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ในการเข้าฝึกอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
น าไปพัฒนางานอาชีพที่ท าอยู่ และหลังการฝึกอบรมจะน าความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้พัฒนางานและ
ประยุกต์ใช้กับงานที่ท าอยู่ได้ดีขึ้น และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมโดยรวมพบว่าค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มากที่สุด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม และ การฝึกอบรมมี
อุปกรณ์ฝึกอบรมเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าอบรม รองลงมา คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องท่ีฝึกอบรม 
 ข้อเสนอแนะ เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ควรมีการรวมกลุ่มกันในการน าเสนอผลผลิตโดยการสร้างตราหรือ
สัญลักษณ์ที่สามารถจดจ าได้ง่ายการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือน า
ผลผลิตไปร่วมงานแสดงสินค้า และควรมีการจัดท าวิจัยครั้งต่อไปในเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ชุมชนธุรกิจถั่วลิสง และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการสินค้าถั่วลิสงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : การจดัการตลาดถั่วลสิง 
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Abstract  
This study has a purpose: Purposive sampling. The researcher selected peanut growers 

group in Mukdahan province. There were 4 communities in Mukdahan province using 
participatory research. 

1.The peanut marketing context of Mukdahan province has a total of 106 farmers in the 
area. The problem of water shortage for agriculture. Cost of renting a pump The weather is not 
suitable for planting, so it can only grow dry with rain. Peanut varieties are not grown because of 
the current variety. Lack of space to plant diseases. For example, burrows, thrips, fungi, root rot, 
etc. Insects and pests Weeds Insecticide costs Peanut kernel Lack of knowledge in peanut 
farming, shipping problems to buyers. Capital problems Peanut quality problems and knowledge 
in peanut marketing. 

2. Community context in peanut farming. In Mukdahan Province The context of the peanut 
farming community in Na Chuan sub-district, Mueang district, Mukdahan province showed that 
the agricultural workers in Na Ban Nuan There are 2 groups, the first group is farming. There are 4 
farmers in peanut growing. There are 106 farmers in the area. It was found that the problem of 
peanut growers. The problem of water shortage to use in agriculture. Cost of renting a pump  
The weather is not suitable for planting, so it can only grow dry with rain. Peanut varieties are not 
grown because of the current variety. Lack of space to plant diseases. For example, burrows, 
thrips, fungi, root rot, etc. Insects and pests Weeds Insecticide costs Peanut kernel Lack of 
knowledge in peanut farming, shipping problems to buyers. Capital problems Peanut quality 
problems And knowledge in peanut marketing. 

3. Marketing Management of Peanut Community in Mukdahan Province Step 1: Identify 
Knowledge Meet the staff and related agencies. Step 2: Create and seek knowledge. There is a 
meeting to exchange the learning by inviting scholars. And peanut growers. Step 3, System 
Management Collected knowledge from various academic papers on the theory of marketing 
knowledge management. Step 4. Processing and modifying knowledge. The knowledge and 
knowledge gained from the knowledge management theory of peanut marketing. And from the 
community forum, the exchange of learning to develop marketing knowledge management from 
peanut growers. Classified as a category Then it is a training course. The agricultural marketing 
knowledge management curriculum is aimed at step 5. The media in the form of banners, videos 
and books online. And step 6. Sharing learning. Presenting knowledge about agricultural marketing 
marketing knowledge management curriculum. The compoment 7Ps : 1) Planning 2) Physical 3) 
Productivity 4) Process 5) Participation 6) Practice and 7) Presentation 

4. The development of the marketing management model of the peanut community in 
Mukdahan province resulted in the following: 130 trainees were mostly female. More than 45 
years old. High School Graduation The average monthly income is less than 5,000 Baht. To 
develop a career that is. And after the training, the knowledge that is trained to develop and 
apply to work better. Overall, the average and standard deviation of the participants' satisfaction 
with training were at a high level. It was found that most of the trainees received knowledge 
about training and training, had enough training equipment, and the number of trainees was 
lower than that of trainees. Practice in training.Peanut Growers Recommendations It should be 
integrated in product presentation by creating a brand or a symbol that can be easily recognized. 
Improving the quality of the product to meet the needs of consumers. Or bring the product to 
the trade show. Research should be conducted in the future. Knowledge Management to Build a 
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Peanut Community Business Supply Chain The development of marketing learning management 
model of peanut community in Mukdahan province. To develop effective peanut product 
management system in the community. 
 
Keyword : Peanut Marketing. 
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บทน า  
 นโยบายรัฐบาลปี 2544 ได้จัดท าโครงการ
หนึ่ งต าบล  หนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์  ห รือ  OTOP (One 
Tambon One Product) โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 
ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local to 
Global) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-
Reliance-Creativity) และการส ร้ างท รัพ ยากร
ม นุ ษ ย์  ( Human Resource Development) 
เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
พัฒนาสินค้าโดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้าน
ค ว า ม รู้ ส มั ย ให ม่  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
(Knowledge Management) เพื่อเช่ือมโยงสินค้า
จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
ระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของ
ตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่าง
ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2556, หน้า 201)  
ภาคการเกษตรจัดหาอาหารถือว่าเป็นอาชีพหลักของ
ประชากรภายในชาติและส่งเป็นสินค้าออก ท า
เงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นล้าน
บาทโดยการผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะทางสาขาพืช 
มีวิวัฒนาการการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมาเป็น
การปลูกพืชเศรษฐกิจหลาย ๆ อย่างการเพิ่มผลิต
ผลรวมเกษตรได้มาจากการขยายเนื้อท่ีเพาะปลูกเป็น
ส่วนใหญ่การเพิ่มผลิตผลต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจมี
ความจ า เป็ นอย่ างยิ่ งต่ อการ เพิ่ ม ผลิ ตผลทาง
การเกษตรในอนาคตปัจจัยที่ส าคัญต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตต่ อไร่ของพื ชเศรษฐกิจ
จ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกมีการขยายการชลประทาน
ให้ ได้ป ระโยชน์ต่อพื้ นที่ ดิน ให้มากขึ้นมี การใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับสูงขึ้นทั้งมีการขยาย
สินเช่ือการเกษตรและการพัฒนาการส่งเสริมการ
ผลิตและการตลาดพืชผลการเกษตรซึ่งความต้องการ
บริ โภคสินค้ า เกษตรของไทยมี แนวโน้ มสู งขึ้ น 
เนื่องจากประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้น ประชากรมี
รายได้ต่อหัวสูงขึ้น และมีการพัฒนาสังคมแบบสังคม
เมืองมากขึ้นการท าการเกษตรถือว่าเป็นอาชีพหลัก
ของประเทศไทย หากเราสามารถพัฒนาเป็นสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ ได้ถือว่าเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตรและสนับสนุนการจัดท าโครงการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP (One Tambon 
One Product) โดยเฉพาะการปลูกพืชที่เป็นธัญพืช
เช่น พืชตะกูลถั่ว พืชน้ าตาล และพืชหัวที่ให้แป้ง 
สามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารและของฝากให้กับ
ผู้บริโภคแต่ยังประสบปัญหาในการจัดการความรู้
ทางการตลาดของเกษตรกรจึงไม่สามารถท าให้
นโยบายดังกล่าวข้างต้นบรรลุผลส าเร็จได้ (กรม
พัฒนาชุมชน,2559, หน้า 132) การจัดการความรู้
ทางการตลาดมาใช้มาใช้ ในในการสร้างความ
ได้ เปรียบทางการแข่งขัน เพื่ อให้ เกิดจากการมี
ผลิตภัณฑ์ ใหม่หรือมีการบริการที่ ดี เยี่ยมมีการ
ด าเนินงานที่ลดขั้นตอนและมีประสิทธิภาพและที่
ส าคัญมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าที่จงรักภักดีต่อ
ผลิตภัณฑ์ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ  อัน จะส่ งผลให้ ชุ มชนมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด เป็นความรู้ที่
สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ 
และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
 ดังนั้นการพัฒนาการจัดการทางการตลาด
ถั่วลิสงของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบก าจัด
ความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงเดิมที่ไม่ใช้แล้วออกไป
และแสวงหาความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ได้อย่างยั่งยืน  
 จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ติดกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเชื่อมโยง
ไปสู่ประเทศเวียดนาม และจีน เช่ือมโยงด้านการ
ขนส่งสินค้าและบริการภาคการท่องเที่ยว ซึ่งสินค้า
ทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดมุกดาหาร คือ ข้าว 
ยางพารา อ้อย และถั่ วลิสง ในภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีทิศทางขยายตัวที่แสดง
ให้ เห็นถึงการขยายตัวในทิศทางบวก ส่งผลให้
ผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัว
อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นตาม
ราคาพืชผลการเกษตรโดยโครงสร้างภาคการเกษตร
ที่ส าคัญของจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่ขึ้นกับสาขา
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เกษตรมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว อ้อย 
โรงงานมันส าปะหลังและยางพาราพืชสวนอื่น ๆ เช่น 
มะขาม มะม่วง ถั่วลิสงและพืชผักต่างๆ (ส านักงาน
ค ลั งจั งห วั ด มุ ก ด าห าร , 2 559 , ห น้ า  21) ซึ่ ง
สถานการณ์ถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหารมีแนวโน้มใน
การปลูกลดลงในขณะที่ความต้องการถั่วลิสงในตลาด
มีมากขึ้น ซึ่งท าให้ผู้ผลิตในจังหวัดมุกดาหารที่ต้องใช้
ถั่วลิสงเป็นองค์ประกอบในการผลิตสินค้าต้องสั่งซื้อ
ถั่วลิสงจากพ้ืนท่ีอื่น ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องต้นทุน
ในการผลิตที่สูงขึ้น ชุมชนที่มีการปลูกถั่วลิสงใน
จังหวัดมุกดาหารจ านวนมากมีจ านวน 4 ชมชน โดย
มีประชากรในพื้นท่ี จ านวน 7,283 คนอาชีพหลัก ท า
นา ท าไร่ ท าประมงน้ าจืด โดยอาชีพที่สร้างรายได้
ห ลั ก ให้ คน ใน ชุมชน  คื อ  การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การท านา การปลูกถั่วลิสง  
การปลูกข้าวโพด และการปลูกยางพารา (ศูนย์ข้อมูล
ประเทศไทย,2556, หน้า 34) ซึ่งในต าบลนาสีนวน  
มีเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงส่วนมากอยู่ ในพื้นที่ติด
ชายฝั่งแม่น้ าโขง สืบเนื่องมาจากการต้องพึ่งแหล่งน้ า
ในการปลูกถั่วลิสง ส่วนในพื้นที่ๆไม่ติดชายฝั่งแม่น้ า
โขงจะมีการปลูกถั่วลิสงจ านวนน้อยราย เนื่องจาก
ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ า โดยการ
ปลูกถั่วลิสงในพื้นที่ต าบลหนองแวงนั้นจะใช้พื้นที่นา
เป็นที่เพาะปลูก ดังนั้นจึงจะสามารถปลูกได้เพียง
ช่วงเวลาหลังเก็บเกี่ยวเท่านั้น โดยพันธุ์ท่ีนิยมปลูกจะ
เป็นพันธุ์พื้นเมือง ในด้านการตลาดของถั่วลิสงของ
ต าบลนาสีนวนนั้นจะเน้นการจ าหน่ายชนิดสดและ
ชนิดแห้งโดยมีทั้งที่พ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านและน าไป
ขายส่งที่ตลาดในจังหวัดมุกดาหาร โดยในแต่ละปี
ราคาของถั่วลิสงจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาที่พ่อค้า
เป็นผู้ก าหนด ส่วนปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง
ในต าบลนาสีนวนนั้นจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ แหล่ง
รับซื้อเมล็ดถั่ว ขายไม่ได้ราคา พันธุ์ถ่ัว เชื้อรา ความรู้
เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ย วัชพืช และปัญหาเรื่องน้ าซึ่ ง
จัดเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง 
เนื่องจากต้องเช่าช่ัวโมงในการสูบน้ ามาใช้ในการปลูก
ถั่วซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสูง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่
กล่าวมานั้นเกิดจากการขาดการรวมกลุ่มการแบ่งปัน
ความรู้ การแสวงหาความรู้ใหม่ อีกทั้งการขาดความรู้
ในจัดการทางการตลาดถั่วลิสงของเกษตรผู้ปลู ก 
ถั่วลิสง อย่างเป็นระบบ  
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงได้มีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงปัญหา และสภาพการปลูกถ่ัวลิสง
ในจังหวัดมุกดาหาร 4 ชุมชนใน 3 พื้นที่  อันจะ

น าไปสู่การจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงใน
จังหวัดมุกดาหาร โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจะเขา้
ช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหาร
จัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้าง
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่มของถั่วลิสงให้เป็นท่ีต้องการของ
ตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบทาง
การตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
มีรูปแบบท่ีใช้ในการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสาน
วิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ป ริ ม า ณ  (Qualitative Research)  มี วิ ธี ก า ร
ด าเนินการวิจัยดังนี ้
 ระ ย ะ ที่  1 ศึ ก ษ าส ภ าพ แ ล ะ ปั ญ ห า
การตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
 ระยะที่  2 วิ เคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการตลาดของชุมชนถั่ วลิสงในจังหวัด
มุกดาหาร 
 ระยะที่  3 พัฒนารูปแบบการตลาดของ
ชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
1. การเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อ
วิเคราะห์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มี
วัตถุประสงค์ คือ หาประเด็นของรูปแบบการตลาด
ของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาการตลาดของชุมชนถั่ว
ลิสงในจังหวัดมุกดาหารบริบททางการตลาดถั่วลิสง
ของจังหวัดมุกดาหารโดยการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดมุกดาหาร แผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
มุกดาหาร (พ.ศ. 2553 -2556) และการประชุมส่วน
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ราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหารท าให้ทราบว่าจังหวัดมุกดาหารซึ่ง
เป็นพื้นที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและเช่ือมโยงไปสู่ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและประเทศจีน เช่ือมโยงด้าน
การขนส่งสินค้าและบริการภาคการท่องเที่ยวซึ่ง
สินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดมุกดาหาร 
คือ ข้าว ยางพารา อ้อย และถั่วลิสง ในภาพรวม
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีทิศทางขยายตัวที่
แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวในทิศทางบวกส่งผลให้
ผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้นประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัว
อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นตาม
ราคาพืชผลการเกษตรโดยโครงสร้างภาคการเกษตร
ที่ส าคัญของจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่ขึ้นกับสาขา
เกษตรมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ข้าวอ้อย โรงงาน 
มันส าปะหลัง และยางพาราพืชสวนอื่ น ๆ เช่น
มะขามมะม่วงถั่วลิสงและพืชผักต่างๆซึ่งสถานการณ์
ถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหารมีแนวโน้มในการปลูก
ลดลง ในขณะที่ความต้องการถั่วลิสงในตลาดมีมาก
ขึ้น ซึ่งท าให้ผู้ผลิตในจังหวัดมุกดาหารที่ต้องใช้ถั่วลสิง
เป็นองค์ประกอบในการผลิตสินค้าต้องสั่งซื้อถั่วลิสง
จากพื้นท่ีอื่น ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องต้นทุนในการ
ผลิตที่สูงขึ้น 
 บริบทชุมชนด้านการเกษตรกรรมถั่วลิสง 
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จั งหวัด
มุกดาหารในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในต าบลหนองแวงนั้น สามารถแบ่งออก
ได้  2  ก ลุ่ ม  คื อ  ก ลุ่ ม แ รก ป ระก อบ อ า ชีพ ท า
เกษตรกรรมการปลูกถั่วลิสงมีจ านวน 5 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านหนองแวง หมู่ 1 บ้านหนองกะโซ่ หมู่ 3 
บ้านป่งแดง หมู่ 4 บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 และบ้าน
เหล่าต้นยม หมู่ 9 และกลุ่มที่สองจ านวน 4 หมู่บ้าน 
ประกอบอาชีพท าเกษตรกรรมการปลูกพืชผักสวน
ครัว เมื่อคณะผู้วิจัยได้ศึกษาจ าแนกเป็นรายหมู่บ้าน 
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาจ าแนกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก
พืชผักสวนครัว คณะผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์บริบท
ชุมชนด้านการเกษตรกรรมถั่วลิสง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 6 หมู่บ้าน 
โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้ต าบล
หนองแวงมีเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงในพื้นที่ทั้งหมด 
จ านวน 106 หลังคาเรือน ซึ่ งพบว่าปัญหาของ

เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงนั้น จะประสบปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ต้นทุนในการ
เช่าเครื่องสูบน้ า สภาพอากาศที่ไม่เหมาะส าหรับการ
ปลูกจึงปลูกได้เพียงหน้าแล้งกับหน้าฝน ขาดพันธุ์ถั่ว
ลิสงเนื่องจากพันธุ์ที่ปลูกในปัจจุบันนั้นเป็นพันธุ์ที่
เพาะเมล็ดเองเมื่อนานไปผลผลิตจะไม่ได้ผลดี ขาด
พื้นที่ในการปลูก โรคพืช เช่น เสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ เช้ือ
รา โรครากเน่า เป็นต้น แมลงและสัตว์รบกวน วัชพืช 
ต้นทุนในการใช้ยาฆ่าแมลง ขาดเครื่องปลิดเมล็ดถั่ว
ลิสง ขาดความรู้ในการท าเกษตรกรรมถั่วลิสงปัญหา
การขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหา
คุณภาพของถั่วลิสง และความรู้ในการตลาดถั่วลิสง
และเมื่ อจ าแนกบริบททางการตลาดของการ
เกษตรกรรมถั่วลิสงต าบลหนองแวงตามส่วนประสม
ทางการตลาดผลการศึกษาพบว่า 
      1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลการศึกษา
พบว่า พันธุ์ถั่วลิสงที่เกษตรกรต าบลหนองแวง นิยม
ปลูกมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ไทนาน 9 หรือที่
เกษตรกรเรียกพันธุ์หัวโล้น ซึ่งมีคุณสมบัติ เปลือก
บาง เมล็ด เต็มฝัก  ผลผลิตดี  เมล็ดมีคุณภาพดี 
กะเทาะเปลือกง่าย พันธุ์ขอนแก่น 6 มีคุณสมบัติ คือ 
ปลูกง่าย ฝักโต เมล็ดโต ปลูกง่าย ผลผลิตดี และ 
พันธุ์ขอนแก่น 6-3 หรือที่ เกษตรกรเรียกว่าพันธุ์
เกษตรที่หน่วยงานการเกษตรสนับสนุน มีคุณสมบัติ 
ฝักโต เก็บเกี่ยวง่าย สดได้น้ าหนักดี ตากแห้งเมล็ดไม่
เต็มฝัก ไม่ทนโรค ผลผลิตไม่ดี การปลูกถั่วลิสงของ
เกษตรกรต าบลหนองแวงจะใช้พันธ์ที่เพาะพันธุ์เอง 
โดยการปลูกในหน้าแล้งจะใช้เพื่อการจ าหน่าย และ
ปลูกในหน้าฝนเพื่อเก็บไว้เป็นพันธุ์พื้นที่ในการปลูก
ส่วนมากจะปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และอ้อย การ
ปลูกจะใช้รถไถ่เดินตามในการเตรียมดิน และใช้
แรงงานคนในการยกร่อง การปลูก การดูแลและเก็บ
เกี่ยว สภาพดินที่เหมาะส าหรับการปลูกเป็นดินร่วน
ปนทรายจะให้ผลผลิตที่ดีที่สุด ในการบ ารุงรักษาจะ
ใช้แหล่งน้ าจากหลายแหล่ง ได้แก่ น้ าฝน น้ าบ่อ น้ า
บาดาล ห้วยและจากแม่น้ าโขง ซึ่งต้องเสียค่าเช่า
เครื่องสูบน้ าท่ีราคา 80-100 บาทต่อช่ัวโมง ซึ่งในการ
ปลูกแต่ละครั้งต้องปล่อยน้ าเข้าสู่แปลงประมาณ 7-8 
ครั้ง และปุ๋ยที่ใช้บ ารุงต้นถั่วลิสงเกษตรกรนิยมใช้
ปุ๋ ย เคมี สู ต ร  15 :15:15 ที่ มี ส่ วน ป ระกอบ ของ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อย่างละ 15% 
ปุ๋ยชีวภาพที่มีทั้งที่ท าเองและซื้อในราคาขวดละ 20 
บาท ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลสัตว์การเก็บเกี่ยวจะใช้
แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก 
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      2) ราคา (Price) ผลการศึกษาพบว่า
การจ าหน่ายถั่วลิสงของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วถ่ัวลิสงจะ
ขายทั้งปลีกและส่งใน 2 ลักษณะ คือ ขายสด และ
ขายแห้ง เส้นทางการขายผลผลิตถั่วลิสงเกษตรกรจะ
มี 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 มีพ่อค้าหรือบริษัท
มารับซื้อถึงหมู่บ้าน โดยให้ราคาที่กิโลกรัมละ 25บาท 
หรือ 12 กิโลกรัมราคา 150 บาท โดยราคาที่รับซื้อ
จะเท่ากันทุกสายพันธุ์ และความต้องการซื้อของ
พ่อค้าจะอยู่ที่ 60 วัน เนื่องจากถั่วลิสงที่เก็บไว้นาน
เกิน 60 วันจะเสื่อมคุณภาพ และเส้นทางที่  2 
เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงจะน าไปขายที่ตลาดเองโดยจะ
ขายแบบสดทั้งขายปลีกและขายส่งให้กับแม่ค้าใน
ตลาดในจังหวัดมุกดาหารโดยได้ราคาที่กิโลกรัมละ 
27 บาท หรือ 12 กิโลกรัมราคา 200 บาท โดยราคา
ที่รับซื้อจะเท่ากันทุกสายพันธุ์ 
          3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ผลการศึกษาพบว่า (Place) การจ าหน่ายของชุมชน
ถั่วลิสงต าบลหนองแวงจะขายทั้งปลีกและส่งใน 2 
ลักษณะ คือ ขายสด และขายแห้ง เส้นทางการขาย
ผลผลิตถั่วลิสงเกษตรกรจะมี  2 เส้นทาง ได้แก่ 
เส้นทางที่ 1 มีพ่อค้าหรือบริษัทมารับซื้อถึงหมู่บ้าน
และเส้นทางที่ 2 เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงจะน าไปขาย
ที่ตลาดเองโดยจะขายแบบสดทั้งขายปลีกและขายส่ง
ให้กับแม่ค้าในตลาดในจังหวัดมุกดาหาร 
      4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงในต าบล
หนองแวงไม่มีการด าเนินการเรื่องการส่งเสริมการ
ขายเนื่องจากใช้การขายโดยผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา
และการรับซื้อ 
 2. องค์ประกอบของรูปแบบการตลาดของ
ชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
 ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรซึ่ งเป็นปัจจัยคัดสรร 
(Selected Factors) ทั้งหมด 7 ด้าน รวมทั้งหมด 
35 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านราคา (Price) จ านวน 5 ข้อ 3) 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จ านวน 5 ข้อ 4) 
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) จ านวน 5 
ข้อ 5) สภาพการบริการด้านบุคลากร (People) หรือ
พนักงาน (Employee) จ านวน 5 ข้อ 6) สภาพการ
บริการลูกค้าด้านกระบวนการ (Process) จ านวน 5 
ข้อ และ 7) สภาพการบริการลูกค้าด้านลักษณะ
กายภาพและการน าเสนอ จ านวน 5 ข้อ  น าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้
ก าร วิ เค ร า ะ ห์ อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  (Principal 

Component Analysis) และ หมุนแกน ออโธกอ
น อ ล แ บ บ  ว า ริ แ ม ก ซ์  (Varimax Orthogonal 
Rotation) เพื่อสกัดตัวแปรที่ไม่ส าคัญออกไปผลจาก
การหมุนแกนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจ
เลือกตัวแปรที่ส าคัญจากองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจาก
การหมุนแกนเพื่อน ามาใช้ในการสร้างแนวทางที่
เหมาะสมที่มีต่อองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้
ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
ม าต รฐาน  (Factor Standardized Coefficient) 
เป็นตัวแปรส าคัญ ผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความเพียงพอของข้อมูล
การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์ - 
โ อ ล กิ น  ( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0. 933 อย่างมี
นั ย ส า คั ญ ที่ ร ะ ดั บ  .05 [Bartlett’s Test of 
Sphericity Approx. Chi-Square = 17048.867, 
df =595, and Sig. = 0.000] นอกจากนี้ยังพบว่า 
ข้อมูลทั้งหมดสามารถสกัดองค์ประกอบได้เป็น 7 
องค์ประกอบหลัก ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 66.345 โดยมีดังนี ้
          1) การวางแผน (Planning) 
          2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical)  
          3) ผลติภาพ (Productivity)  
          4) กระบวนการ (Process) 
          5) การมสี่วนร่วม (Participation) 
          6) การปฏิบตั ิ(Practice)  
          7) การเสนอ (Presentation 
 3. พัฒนารูปแบบการตลาดของชุมชนถั่ว
ลิสงในจังหวัดมุกดาหารการจัดการความรู้ทางการ
ตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหารมีขั้นตอน
ในการจัดท าดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 การบ่งช้ีความรู้ด าเนินการ
รวบ ร วม ข้ อ มู ล แ ล ะ เอ ก ส า รที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
กระบวนการจัดท าหลักสูตรการจัดการความรู้
ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะท างานอันประกอบด้วย
หน่วยงานทางการเกษตรของจังหวัดมุกดาหารที่
เกี่ยวข้องการและเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงต าบลหนอง
แวงแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเบื้องต้น และได้เชิญ
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน 
ได้แก่  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คลังจังหวัด
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มุกดาหาร ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร หอการค้ าจั งหวัด
มุกดาหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อก าหนดกรอบในการ
ด าเนินการท าหลักสูตรการจัดการความรู้ทางการ
ตลาดของชุมชนถั่วลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคม
ค าสร้อย  จั งหวัดมุ กดาหาร ซึ่ งประกอบด้ วย 
วัตถุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา จ านวน ช่ัวโมง 
เป้าหมายของหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์
การประเมิน และศักยภาพผู้สอน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
Tacit Knowledge ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันโดยเชิญนักวิชาการ และเกษตรกรผู้ปลูก
ถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ความรู้และแนว
ทางการพัฒนาการจัดความรู้ทางการตลาดของชุมชน
ถั่วลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานทางการเกษตรของ
จังหวัดมุกดาหารและระดมความรู้และประสบการณ์
ของทุ กฝ่ าย เพื่ อสร้ างองค์ค วามรู้ ใน เรื่ อ งการ
พัฒนาการตลาดถั่วลิสง 
 ขั้นตอนที่  3 การจัดการให้ เป็นระบบ
รวบรวมความรู้จากเอกสารงานวิชาการต่าง ๆ ใน
เรื่องของแนวคิดทฤษฎีด้ านการจัดการความรู้
ทางการตลาด และจากการลงพื้นที่จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระหว่างวันที่ 10 – 28 มิถุนายน 2560 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะวิจัยและกลุ่ม
เกษตรกรทั้ง 4 ชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าไค้-นา
แล หมู่ 6-7 บ้านดอนตาล หมู่ 2 บ้านนามหาราช หมู่ 
10 และบ้านหนองข่า หมู่  2 โดยน ามาจัดเป็น
หมวดหมู่ ท าเป็นฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาการ
จัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสงของของเกษตรกร
ผู้ปลูกถั่วลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร 
 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ได้ประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ ได้จาก
แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ทางการตลาดถั่วลิสง 
และจากการจัดเวทีชุมชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้การตลาด
ทางการเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ท่ีได้จัดเป็นหมวดหมู่ 
แล้วน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการ
จัดการความรู้ทางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร
โดยมีเป้าหมาย เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ

บริบทและศักยภาพของชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางการตลาดผลผลิตทาง
การเกษตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน
การท าเกษตรกรรมอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในด้านการจัดการพันธุ์ การจัดการน้ า 
การจัดการปุ๋ย การดูแลโรคพืช และการจัดการตลาด
เพื่อจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร กระบวนการ
จัดการความรู้ทางการตลาดและส่วนประสมทาง
การตลาดผลผลิตทางการเกษตรในด้านการบ่งช้ี
ความรู้ การแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ ให้
เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การ
เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และ
การเรียนรู้จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การจัดการความรู้ท างการตลาดผลผลิ ตทาง
การเกษตร 
 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ได้จัดท าสื่อ
ในรูปแบบ แผ่นป้ าย วีดีทัศน์  หนั งสือ และสื่อ
ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการจัดการความรู้
ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งส่ง
ให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้แก่ กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร คลังจังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร 
หอการค้าจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกถั่วลิงสงในจังหวัดมุกดาหารและวิทยาลัยชุมชน
ทั่วประเทศ 
 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอองค์ความรู้เรื่องหลักสูตรการจัดการความรู้
ทางการตลาดผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาความรู้การจัดการความรู้ทางการตลาดของ
ชุมชนถั่วลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหารให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คลังจังหวัด
มุกดาหาร ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานจังหวัดมุ กดาหาร หอการค้ าจั งหวัด
มุกดาหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ และส านักงาน
เกษตรจังหวัดมุกดาหารและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว
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ลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัด
มุกดาหารได้รับทราบ 
 ขั้นตอนที่  7 การเรียนรู้จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องหลักสูตรการจัดการความรู้ทางการตลาด
ของชุมชนถั่วลิสงต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค า
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร ให้กับหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ ยวข้องได้ แก่  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คลัง
จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร หอการค้ าจั งหวัด
มุกดาหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ส านักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหารและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง
ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จั งหวัด
มุกดาหาร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  
 ก ารพั ฒ น ารู ป แ บ บ ก ารจั ด ก ารท าง
การตลาดที่ของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร  
ผู้ เข้ า รั บ ก ารฝึ กอบ รม  พ บ ว่ า  จ าน วน ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จ านวน 120 คน ส่วนมากเป็นเพศ
หญิง มีอายุมากกว่า 45 ปี มีสถานภาพสมรส ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ในการเข้าฝึกอบรมครั้ง
นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อน าไปพัฒนางานอาชีพที่ท าอยู่
และหลังการฝึกอบรมจะน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้พัฒนางานและประยุกต์ใช้กับงานที่ท า
อยู่ได้ดีขึ้น ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ของผู้ เข้าอบรมโดยรวมพบว่าค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานของความพึ งพอใจต่อการ
ฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มากที่สุด 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่ฝึกอบรม และ การฝึกอบรมมีอุปกรณ์ฝึกอบรม
เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าอบรม รองลงมา คือ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องท่ีฝึกอบรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่คณะผู้วิจัยได้เข้าศึกษาเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการทางการตลาดของชุมชนถั่ว

ลิสง ใน จังหวัดมุกดาหารได้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว
ลิสงในมุกดาหารให้สามารถในการการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาการตลาดถั่วลิสงอย่างเป็นระบบและยั่งยนื 
โดยจะน าเสนอการข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. การผลิตกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงควร
จะมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของถั่ว
ลิสงให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของ
ตลาดมีการวางแผนการจัดซื้ อวัตถุ ดิ บที่ ใช้ ใน
การเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการ
เก็บเกี่ยวถ่ัวลิสงเพื่อลดต้นทุนในการเกษตรกรรม 
 2. ราคาทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง
ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลกูถ่ัวลิสง เพื่อเป็นการรวมตัว
กันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร วางแผน
การเกษตรกรรมถั่วลิสง จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นเงินทุน
ส ารองในการจัดซื้อวัตถุดิบของสมาชิกกลุ่ม และ
สร้างอ านาจการต่อรองราคากับผู้ซื้อ เป็นต้น 
 3. ช่ อ งทางการจั ดจ าหน่ ายทางกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงควรมีการจัดการระบบการจัด
จ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างทางเลือกใน
การจ าหน่ายผลผลิตที่ดีที่สุดส าหรับเกษตรกรผู้ปลูก
ถั่วลิสง 
 4. การส่งเสริมทางการตลาด เกษตรกรผู้
ปลูกถั่วลิสงควรมีการรวมกลุ่มกันในการน าเสนอ
ผลผลิตโดยการสร้างตราหรือสัญลักษณ์ที่สามารถ
จดจ าได้ ง่ายการพัฒนาคุณ ภาพของผลผลิตที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือน าผลผลิต
ไปร่วมงานแสดงสินค้า 
 5. ควรมีการจัดท าวิจัยครั้งต่อไปในเรื่อง 
การจัดการความรู้เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานชุมชน
ธุรกิจถั่ วลิส ง (supply chain community) เพื่ อ
พัฒนาระบบการจัดการสินค้าถั่วลิสงในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทางการตลาดของชุมชนถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 
เพื่อให้ชุมชนมีรูปแบบและหลักการพัฒนาการตลาด
ส าหรับชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร 
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ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 2 
Administrative factors affecting learning effectiveness According to the 

skills of the 21st century students in the school Under the Office  
of Primary Education Service Area Sakon Nakhon 2. 

 
ธีรพงศ์ อุปทุม1 
สายันต์ บุญใบ2 

ชรินดา พิมพบุต3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัย เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ และอ านาจพยากรณ์
ของปั จจัยการบริหารที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ต ามทั กษะแห่ งศตวรรษที่  21 ของนัก เรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอน จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน  
และหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส ถิติ
ทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ สั มพั น ธ์ อย่ า ง ง่ายแบ บ เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s Produce Moment Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 4. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 5. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 6. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
   
                                               . 
1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
2กรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
3อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 



 

 

Page   613 

 7. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 8. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 9. ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ของนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 10. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 11. ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารโรงเรียน 2) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  
3) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 4) ด้านครูผู้สอน 5) ด้านงบประมาณ  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหาร, ประสิทธิผลการเรียนรูต้ามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
 This study aimed at studying the factor levels, comparing, finding the relationship and 
the predictive power of the administrative factors affecting learning effectiveness based on the 
21st century skills of students in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational 
Service Area 2 as perceived by school administrators and teachers with different positions, work 
experiences and school sizes, as well as establishing guidelines for developing administrative 
factors affecting learning effectiveness based on the 21st century skills of students.  The sampling 
group of the study comprised 324 participants, including school administrators and teachers 
working under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2 in the 2018 
academic year. The research instrument was a questionnaire with rating scales. The statistics for 
data analysis included mean, frequency, standard deviation, independent samples t-test, One-
way ANOVA, Pearson’s Produce Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple 
Regression.   
 The findings were as follows: 
 1. The administrative factors in schools as perceived by school administrators and 
teachers as a whole were at a high level. 
 2. The learning effectiveness based on the 21st century skills of students as perceived by 
school administrators and teachers as a whole was at a high level.  
 3. The administrative factors in the schools as perceived by school administrators and 
teachers with different positions as a whole and for each aspect were not different. 
 4. The learning effectiveness based on the 21st century skills of students as perceived by 
school administrators and teachers with different positions as a whole was not different.   
 5. The administrative factors in schools as perceived by school administrators and 
teachers with different work experiences as a whole were not different. 
 6. The learning effectiveness based on the 21st century skills of students as perceived by 
school administrators and teachers with different work experiences as a whole was not different.   
 7. The administrative factors in schools as perceived by school administrators and 
teachers from different school sizes as a whole were not different. 
 8. The learning effectiveness based on the 21st century skills of students as perceived by 
school administrators and teachers from different school sizes as a whole were not different. 
 9. The administrative factors and the learning effectiveness based on the 21st century 
skills of students showed a positive relationship at the level of statistical significance 0.01.  
 10. The school administrative factors had the predictive power toward the learning 
effectiveness based on the 21st century skills of students as a whole at a statistical significance of 
0.01 level. 
 11. In this study, the guidelines for developing administrative factors affecting learning 
effectiveness based on the 21st century skills of students were proposed in five aspects as 
following: 1) school directors, 2) community participation, 3) learning resources, 4) teachers, and 
5) budget.  
 
Keywords: Administrative Factors, Learning Effectiveness Based on the 21st Century Skills  
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้รู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
และการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ส่วนที่ 
8 ว่ าด้ วยสิทธิและเสรีภ าพในการศึกษาได้ ให้
ความส าคัญในการจัดการศึกษาตามมาตราที่  49 
วรรคแรกความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ
ก าหนดนโยบายแห่งรัฐในมาตรา 80 (3) ว่า รัฐต้อง 
“พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เป ลี่ ย น แ ป ล งท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ”
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ 
ส าคัญที่สุด และมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบ และการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิต ส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ป ก ค ร อ งต า ม ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 ส า ห รั บ ง า น บ ริ ห า ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษาในปัจจุบัน มุ่งให้กระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด โดย
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารได้ก าหนดไว้ 4 งาน
คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งาน
บริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ดังนั้นการบริหาร
โรงเรียนที่จะให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงต้องอาศัยการบริหารงาน

ทั้ง 4 งานประกอบด้วยกัน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มความสามารถ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคน
ดีมีความสามารถ มีคุณค่าและมีความสุขในสังคม 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ก าหนดไว้ 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เบื้องต้นนั้นเป็น
โรงเรียนที่ยังขาดการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในหลายๆ 
ด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดประสิทธิภาพจัด
การศึกษา สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนจึงขาดความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ 
และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรง
กับสาขาวิชาเอก เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จะน าข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางแผนงานก ากับติดตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอันจะส่งผลถึงคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
การเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ ถือได้ว่าการบริหาร
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นั้น มีบทบาทที่ส าคัญ
มากต่อการจัดการศึกษาอย่างได้ผลตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการบริหารเป็นเครื่องช้ีวัด
ความส าเร็จเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนัก เรียนในโรงเรียน สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ว่ามีปัจจัยการบริหารงานอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน และมีลักษณะการส่งผลเป็นอย่างไร 
เพราะการบริหารที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้น าผลที่ได้จากการ
วิจัยมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ ทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งท า



Page   616 

ให้จัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งข้ึนไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน มีการด าเนินงานอยู่ในระดับใด  
 2. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 
 3. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 4. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 5. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ตามความคิด เห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 6. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ตามความคิด เห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 7. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน แตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร 
 8. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน แตกต่าง
กันหรือไม่อย่างไร 
 9. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนที่เลือกมา
ในครั้งนี้ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 หรือไม่ อย่างไร 
 10. ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนที่เป็นตัว
พยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะ
แห่ งศตวรรษที่  21 ของนัก เรียนในโรงเรียนมี
อะไรบ้าง และมีสมการพยากรณ์เป็นอย่างไร 
 11. แนวทางในการพัฒนาปั จจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็น ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอนเพื่อศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความ
คิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้
ตามทักษะแห่ งศตวรรษที่  21 ของนัก เรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  
 4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ป ระถม ศึ ก ษ าสก ลน ค ร  เข ต  2  จ า แน กต าม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็น
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  
 5. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้
ตามทักษะแห่ งศตวรรษที่  21 ของนัก เรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
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ป ระถม ศึ ก ษ าสก ลน ค ร  เข ต  2  จ า แน กต าม
ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  
 6. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอน  
 7. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้
ตามทักษะแห่ งศตวรรษที่  21 ของนัก เรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้สอน  
 

 8. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้
ตามทักษะแห่ งศตวรรษที่  21 ของนัก เรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
 9. เพื่อค้นหาปัจจัยการบริหารที่ เป็นตัว
พยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะ
แห่ งศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน  และสมการ
พยากรณ์ 
 10. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัย
การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการวิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1,928 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 261 คน 
และครูผู้สอน จ านวน 1,412 คน จากทั้งหมด 258 
โรงเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

ปัจจัยการบริหาร 8 ด้าน ประกอบด้วย 
  1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 2. ผู้บริหารโรงเรียน 
  3. การจัดการเรียนรู้      4. การมีส่วนร่วมของชุมชน   
  5. ทรัพยากรการเรียนรู้  6. การพัฒนาหลักสูตร 
  7. ครูผู้สอน                 8. งบประมาณ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน 3R - Reading, (W)Riting, 
(A)Rithmatic 8C  
     - Critical Thinking & Problem Solving 

- Creativity & Innovation 
- Collaboration, Teamwork & Leadership 
- Cross-cultural Understanding 
- Communication, Information & Media Literacy 
- Computing & Media Literacy 
- Career & Learning Self-reliance 
- Change 

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา  2) ครูผู้สอน 

ประสบการณ์ท างาน 
  1) น้อยกว่า 5 ป ี 2) 5 – 10 ป ี
  3) 11 – 15 ป ี    4) มากกวา่ 15 ปี 

ขนาดของโรงเรียน 
  1) ขนาดเล็ก   2) ขนาดกลาง 
3) ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

แนวทางพัฒนาปจัจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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และครูผู้สอนของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 324 คน จ าแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 108 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 216 คน วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน โดยใช้โรงเรียนแต่ละขนาดเป็น
ช้ัน โดยใช้ครูผู้สอนในโรงเรียน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามปลายปิด ชนิดมาตราส่วนประมาณ 
ค่า 5 ระดับ  ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่
ส่ งผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก าร เรี ย น รู้ ต าม ทั กษ ะ 
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 จ านวน 50 คน พบว่าปัจจัยทางการบริหาร  
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.371-0.980 มีค่า
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.980 ประสิทธิผล 
การเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่  0.350–0.991 มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.975  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการ
ส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ขอหนังสืออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลน คร  เพื่ อ ส่ ง ไป ยั ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
 2. ผู้วิจัยให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นให้ส่งกลับตามจดหมาย 
ตอบกลับ 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น ามาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูลแล้วน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล  
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่ า  t(t-test) 
แบบ Independent Samples การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test(One way ANOVA) 

ผลการวิจัย 
 1. ระดับปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความ
คิด เห็ นต่อปั จจัยการบริหารในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ระดับประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน  
และครูผู้สอน ที่มีต่อปัจจัยการบริหารในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 โดยรวมและทุกด้านไม่มีความ
แตกต่างกัน 
 4. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีต่อปัจจัยการ
บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมและทุกด้านไม่
มีความแตกต่างกัน 
 5. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน ที่มีต่อปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 โดยรวมและทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน  
 6. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 7. ปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ที่มีต่อ
ปัจจัยการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน 
 8. ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน ที่มีต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน 
 9 . ปั จ จั ย ท างก ารบ ริ ห าร  (Xt) แ ล ะ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน (Yt) โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.692 ส่วนปัจจัยการ
บริหารทั้ง 8 ด้าน และประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท้ัง 11 ด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 10. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ที่น ามาวิเคราะห์จ านวน 8 ด้าน พบว่ามี
จ านวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ โดยทั้ง 5 ด้าน มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านผู้บริหาร
โรงเรียน (X2) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (X4) 
ดา้นครูผู้สอน (X7) และด้านงบประมาณ (X8) และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านทรัพยากร
การเรียนรู้ (X5) ตัวแปรที่มีอ านาจพยากรณ์ดีที่สุด 

เรียงตามล าดับดังนี้ คือ ด้านงบประมาณ (X8) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.366 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (X4) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.298 
ด้านครูผู้สอน (X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.302 ด้านผู้บริหารโรงเรียน
(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 
เท่ากับ -0.244 และด้านทรัพยากรการเรียนรู้(X5) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.112 ซึ่ งตัวแปรทั้ ง 5 ด้านนี้  สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนัก เรียน ในโรงเรียนสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ได้ร้อยละ 54.70 และมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.28803 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ศึกษาปัจจัยการบริหารในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่
เป็น เช่นนี้ อาจเป็น เพราะว่า โรงเรียนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 มุ่งพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านผู้บริหาร
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวีร์ เกษบรรจง 
(2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เน้น
การเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสามัคคี 
เสริมสร้างความเป็นผู้น า สนับสนุนทักษะการคิด
ค า น วณ  คิ ด อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ  แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถด้านการเขียน เพื่ อสื่ อสาร และ
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ถ่ายทอดจากภายในสู่ภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชรี สร้อยสกุล (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะแห่ งศตวรรษที่  21 
ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝังทะเลตะวันออก ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการในการพัฒนาทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
พบว่า ความต้ องการในการพัฒนาทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด โดยเรียงล าดับตามคะแนน
เฉลี่ยได้ดังนี้ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท า620งานเป็นทีมและ
ภาวะผู้ น า620 ทั กษะด้ านคอมพิ ว เตอร์  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวน
ทัศน์ และทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
 3. เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมีความคิดเห็น
โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีการท างานร่วมกัน 
ร่วมกันวางแผนในการบริหารงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาคภูมิ ทองลาด (2561, บทคัดย่อ) ได้
ท าการวิจัย เรื่ อง ปั จจัยการบริหารที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรียน และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน จ าแนกตามการด ารง
ต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน  
 4. เปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมีความคิดเห็น
โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นนั้น เกิด
จากความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน ที่ร่วมกันวางแผนและลงมือปฏิบัติจนส่งผล
ถึงประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย สายฝน 
เนียมสม (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ป ระถมศึ กษ าต รั ง  เขต  1  ผลการวิ จั ยพบ ว่ า 
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต  1  ที่ มี ร ะ ดั บ ก ารศึ ก ษ าต่ า งกั น ส่ งผ ล ต่ อ
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ในการบริห าร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  
 5. เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บ ริห ารโรงเรียน และครูผู้ สอน  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน  มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใน
การปฏิบัติ งาน มีการประชุมวางแผนกันอย่าง
สม่ าเสมอ เกิดการด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ท าให้ไม่เกิดความแตกต่างเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร
ในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพงศ์ 
บุณยารมย์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ภ าวะผู้ น า ขอ งผู้ บ ริ ห าร โร งเรี ย น ที่ ส่ งผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนที่
เปิดสอนช่วงช้ันที่ 3 – 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน  
 6. เปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บ ริห ารโรงเรียน และครูผู้ สอน  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน  มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบาย
ในการบริหาร และการปฏิบัตินั้น สามารถช่วย
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของคณะครูผู้สอน 
แล ะป ระสิ ท ธิ ผ ลก าร เรี ย น รู้ ข อ งนั ก เรี ย น ได้  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพงศ์ บุณยารมย์ 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของ
ผู้ บ ริห ารโรงเรี ยนที่ ส่ งผลต่ อประสิท ธิผลการ
บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่ 
3–4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครพนม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ไม่แตกต่างกัน  
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 7. เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ขนาดใด ผู้บริหารโรงเรียนย่อมมีวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ ดังนั้น ปัจจัยในการบริหารจึงอาจไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนะ 
ทองเหลือง (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 8. เปรียบเทียบเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการ
ปรับตัวให้มีมาตรฐานการบริหารและการจัดการการ
เรียนการสอน ให้สอดคล้องและรองรับการเรียนรู้
ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไปในแนวเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรา ไชยด า (2559, 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 9. ปัจจัยการบริหาร (Xt) และประสิทธิผล
การเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Yt) โดยรวม
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.692 ส่ วนปั จจั ยก ารบ ริห ารทั้ ง  8 ด้ าน  และ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ทั้ง 11 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปัจจัยการ
บริหารด้านต่างๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหาร
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้ เพราะการศึกษาใน

ปัจจุบันเป็นการศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง 
ผู้ บ ริ ห าร  จ ะต้ อ งรู้ เท่ าทั น ก ระแส ขอ งค วาม
เปลี่ยนแปลงนี้ จึงจะสามารถก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
ของสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขษมสร 
โข่งศรี (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 10. ปัจจัยการบริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ที่ น ามาวิ เคราะห์จ านวน 8 ด้ าน พบว่า  
มีจ านวน 5 ด้าน ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ
เรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ โดยทั้ง 5 ด้าน  
มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.0 1  ไ ด้ แ ก่  
ด้านงบประมาณ (X8) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(X4) ด้านครูผู้สอน (X7) และด้านผู้บริหารโรงเรียน
(X2) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 คือ ด้าน
ทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) สามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ได้ร้อยละ 
54.70  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย 
ไปใช้ 
 1) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหาร
มีอ านาจพยากรณ์ ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 มีจ านวน 5 ด้าน โดยตัวแปรที่มีอ านาจ
พยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมา คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านครูผู้สอน ด้าน
ผู้บริหารโรงเรียน และด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 
ดังนั้นควรมีการส่งเสริมปัจจัยการบริหารด้ าน
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเพื่อส่งผลถึง
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ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน 
 2) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่ง
ศตวรรษที่  21 ของนั ก เรียน ในโรงเรียนสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป
หาน้อย ดั งนี้  คื อ  ด้ านผู้บ ริห ารโรงเรียน  ด้ าน
ครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และ
ด้านงบประมาณ ดังนั้นในการบริหารงานควรมีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมทักษะการ
พัฒนาปัจจัยการบริหาร เพื่อให้สามารถพัฒนา
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนได้ 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรน าปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน ไปท าการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และเขตอื่นๆ 
ต่อไป 
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การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ  
(ชุณห์ประสาทศิลป์)สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 1 
Operational Development of Student Assistance System in Thakhor 
(Chunprasatsin) SchoolUnder the Office of Nakhon Phanom Primary 

Education Service Area 1 
 

สมิหลา สอนโพธิ1์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์2 

ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาการด าเนินงาน ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) 2) ศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 3) ศึกษาผลการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมด าเนินงาน จ านวน 21 คน กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน จ านวน 100 คน และเครื่องมือท่ีใช้เก็บ
รวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพและปัญหาการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์

ประสาทศิลป์) มีดังนี้  
    1.1 มีการด าเนินงานในระบบช่วยเหลือนักเรียนหลายกิจกรรม เช่น การท าความสะอาดเวรประจ าวัน  

การท าความสะอาดห้องสมุด ห้องพักครู ห้องพยาบาล โรงอาหารห้องน้ าและบริเวณอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
    1.2 ปัญหาการด าเนินงานที่พบ คือ นักเรียนไม่เก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียนไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะและ

ปัญหาการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ นักเรียนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ครู
ยังไม่มีแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน คาบสอนของครูเกินไป และไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเท่าท่ีควร 

2. ผลการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน 
บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) จากการระดมความคิดเห็นร่วมกัน ได้ข้อสรุปในการด าเนินการในครั้งนี้ คือ จัดเป็น
โครงการพัฒนา 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเด็กดีศรีท่าค้อ โครงการลูกเสือและเนตรนารี โครงการพัฒนาห่างไกลยา
เสพติด และโครงการจิตอาสาต่อชุมชน  

3. ผลการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ในวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้านและวงรอบที่ 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีการพัฒนาด้านนักเรียน คือ มีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ จิตสาธารณะ และความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่วนด้านครู มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา,  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
 
         
1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
3ข้าราชการบ านาญ  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1 )  to examine the conditions and problems 

concerning the operational development of student assistance system in Thakhor (Chunprasatsin) 
school under the Office of Nakhon Phanom Primary Education Service Area 1 ; 2) to explore the 
appropriate alternatives for the operational development of student assistance system; and 3) to 
study the effects after the intervention. The target group participating in the school operation of 
student assistance system involved 6 6  persons. The development group consisted of 1 0 0 
students. The research tool for data collection was a 5 -level rating scale questionnaire. The 
statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and content 
analysis.  

The findings were as follows:  
1 .  The conditions and problems concerning the operational development of student 

assistance system in Thakhor (Chunprasatsin) school revealed that: 
    1 .1  The school has implemented several activities in terms of student assistance 

system, including cleaning activities: daily cleaning of classrooms, a library, teacher offices, a First 
Aid room, canteens and other assigned areas. 

    1 .2  The operational problems revealed that the students did not collect the trash 
around schools and litter in designated bins. The problems concerning the development of 
school operation on student assistance system involved student inappropriate behaviors, 
teaching workload and limited care time for students. In addition, the teachers did not have the 
guidelines for improving student behaviors.  

2 .  The comparison results, obtained through brainstorming session, revealed that the 
appropriate alternatives for the student assistance system involved the four development 
programs, including good student projects, projects for boy scouts and girl guides, drug 
prevention projects, community volunteer projects. 

3. The results after the intervention revealed that in the first spiral, the school operation 
was at the moderate level in all aspects. In the second spiral, the school operation as a whole 
was at a high level in all aspects. The students demonstrated their better disciplines, 
responsibility, public mindedness, and generosity and kindness. In addition, the teachers gained 
knowledge and skills in operating the student assistance system. 
 
Keywords: Development, Student Assistance System 
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ภูมิหลัง 
การพัฒนาประเทศจ าเป็ นต้ องพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญเพราะสาเหตุที่ว่ามนุษย์
เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติหากเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความรอบรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะในการท างาน
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลประหยัดคุ้มค่าและมี
ประโยชน์สูงสุดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นแผนยุทธศาสตร์ในระยะปาน
กลางที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว จะมุ่ง
บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2564 โดยยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และ
แนวทางการจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญแก่
ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนทีมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตน เองได้ และถือว่ าผู้ เรียนมี
ความส าคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และ เต็ ม ตามศั ก ยภาพ  (มาตรา 22)  
ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่
ก าหนดให้ด าเนินการ คือเรื่อง ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
(มาตรา 23 ข้อ 5) ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียน ให้
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้
รู้จักคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีก
ทั้ งมีการประสานความร่วมมื อกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกัน

พัฒ นาผู้ เรี ยนตามศั กยภาพ  (พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 5) 

การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นบุคคลที่มี
คุ ณ ภ า พ ทั้ ง ด้ า น ร่ า งก าย  จิ ต ใจ  ส ติ ปั ญ ญ า
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่
เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียนแล้ว การป้องกันการช่วยเหลือ และ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่เป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่
เป ลี่ ยนแปล งไป อย่ างม ากทั้ งด้ า นการสื่ อส าร 
เทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิง
บวกแล้ว ในเชิงลบก็มี  ปรากฏเช่นกันเป็นต้นว่า 
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด 
ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ก็เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพจิต และสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
ภาพความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามความมุ่งหวังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากร ครูทุก
คน ในโรงเรียนซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินการต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่าง
ใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และ
ภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงามเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป (กรมสุขภาพจิต , 2554, 
หน้า 11) 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552, หน้า 5) สรุปผลตามข้อ เสนอการปฏิ รูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานยังไม่ได้มาตรฐานถึงร้อยละ 65 แม้การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจะ
เพิ่มขึ้น แต่มีสัดส่วนที่น้อยมากสะท้อนให้ เห็นถึง
คุณภาพมาตรฐานที่มีความจ าเป็นต้องศึกษาสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ ออกมาช่วยกันพัฒนาดูแลเด็กและ
เยาวชนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 5) 
วิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่เด็กและเยาวชน
ประพฤติตนไม่เหมาะสมประกอบด้วยปัจจัยจาก
สภาพครอบครัว โรงเรียน เพื่อน ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งปัจจัยที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง สะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาของการบริหารการศึกษา ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน อวยชัย ศรี
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ตระกูล  (2553, หน้ า 64) น าเสนอสภาพปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนว่า การด าเนินงานยังขาดความร่วมมือจากครู
ในโรงเรียนอย่างจริงจัง ครูทีปรึกษาขาดความรู้ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทิศทาง
เดียวกัน เพราะยังคิดว่าเป็นหน้าที่ของ ครูแนะแนว 
จากการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สรุปได้ว่า ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้การเฝ้า
ระวัง การประสานงาน การติดตามและประเมินผล
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังขาดความต่อเนื่อง 
(นิตยา คะเนนิล 2559, หน้า 349-350) 

โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) 
จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปี
การศึกษา 2561 มีนักเรียนจ านวน 460 คน ครู 
จ านวน 20 คน การจัดการเรียนการสอนได้ค านึงถึง
คุณภาพของผู้เรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติพุ ทธศั กราช 2542 คื อ  การ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ
ส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการ
ส่งต่อได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน (โรงเรียนบ้านท่า
ค้อ, 2561, หน้า 1)  

จากผลการติดตามผลการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์
ประสาทศิลป์) ปีการศึกษา 2559 พบว่า สภาพปัญหา
เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีการด าเนินงานยังไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง ไม่
ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอน ทั้งนี้เนื่องจากครู
ประจ าช้ันหรือครูที่ปรึกษาขาดความรู้ ความตระหนัก
ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้การด าเนินงานที่
ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จ ท าให้นักเรียนจ านวนมาก
มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ทั้งการหนีเรียน มาสาย การ
แต่งกายที่ ไม่ถูกต้อง) ผู้วิจัยซึ่งท าหน้าที่ เป็นครูที่
ปรึกษานักเรียนและเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดความตระหนักใน

หน้าท่ีดังกล่าวจงึได้ท าการวิจัยร่วมกับบุคลากรครูและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิลป์) จังหวัดนครพนม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

ค าถามของการวิจัย 
1. ส ภ าพ แ ล ะปั ญ ห าก ารพั ฒ น าก าร

ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นอย่างไร 

2. ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นอย่างไร 

3. ผลการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิ ล ป์ ) สั ง กั ด ส า นั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึ กษ านครพนม  เขต  1 ท า ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีและส าคัญในครูและนักเรียนอย่างไร
บ้าง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่ อ ศึ ก ษ าส ภ าพ แ ล ะ ปั ญ ห าก า ร
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1  

2. เพื่อศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1  

3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ  
(ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในครูและนักเรียน 
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1 . ก ลุ่ ม ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย  จ า น ว น  2 1  ค น
ประกอบด้ วย  1 .1  ผู้ วิ จั ย  คื อ  ครูที่ ป รึกษา ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 คน 1.2 ครูที่ปรึกษา 
จ านวน 20 คน จ าแนกเป็น 1.2.1 ครูที่ปรึกษาที่
รับผิดชอบงานระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์ ) จ านวน 14 คน 
1.2.2. ครูที่ปรึกษาที่ ไม่ ได้รับผิดชอบงานระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์
ประสาทศิลป์) จ านวน 6 คน 

2 . ก ลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล  จ า น วน  4 5  ค น 
ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการนักเรียน จ านวน 20 
คน ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ตัวแทน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.2 ผู้บริหาร
โรงเรียน/รองผู้บริหารโรงเรียน 3 คน 2.3 หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ/รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 3 คน 2.4 
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 10 คน ได้แก่ 
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนชุมชนและตัวแทน
ภาคเอกชน 2.5 ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน จ านวน 9 คน 

3. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา จ านวน 100 
คน ประกอบด้วย 3.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

จ านวน 50 คน 3.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 50 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ย ได้ จ าแนกการใช้
เครื่องมือตามประเภทและลักษณะของการด าเนินงาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมี 5 ประเภท ประกอบด้วย 

    1.1 แบบประเมินผลการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) จ านวน 1 ฉบับ มี 2 
ชุด  ได้ แก่ แบบประเมินกระบวนการและแบบ
ประเมินผลการพัฒนา 

    1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
จ านวน 2 ฉบับ มีดังนี ้

    1.2.1 แบบสัมภาษณ์ ฉบับที่  1 แบบ
สัมภาษณ์สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ  
(ชุณห์ประสาทศิลป์) จังหวัดนครพนม  

    1.2.2 แบบสัมภาษณ์ ฉบับที่  2 แบบ
สั มภ าษณ์ หลั งการประ ชุม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารการ

ขั้นที ่1 การวางแผน 
(Planning) 

ข้ันที่ 2 การปฏิบัติการ 
(Action) 

ขั้นที่ 3 การ
สังเกตการณ์ 

(Observation) 

ขั้นที่ 4 การสะท้อน
กลับ 

(Reflection) 

  1. ผู้วิจัยและผู้รว่มวิจยัร่วมกันศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง 
  2. สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัสภาพและปัญหา
การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
  3. ผู้วิจัยและผู้รว่มวิจยัประชุมเพือ่หาทางเลือกที่
การพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ดังนี้ 
  1. โครงการ/ กิจกรรมเด็กดีศรีท่าค้อ 
  2. โครงการ/ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  3. โครงการ/ กิจกรรมจิตอาสาต่อชุมชน 
  4. โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาห่างไกลยาเสพติด 
การสังเกต ติดตาม และการจัดโครงการ/ กิจกรรมดังนี้ 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดประชมุเชิง
ปฏิบัติการ 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงาน 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวจิัยสรุปผลการพัฒนาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- นักเรียน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ จิต
สาธารณะ ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
- ครูมีความรู้และทักษะในการด าเนินงานระบบดูแล

วง
รอ

บท
ี่ 2
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พัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  

    1.3 แบบสังเกต จ านวน 2 ฉบับ มีดังนี ้
    1.3.1 แบบสังเกต ฉบับที่ 1 แบบสังเกต

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  

    1 .3 .2  แบบสั งเกต  ฉบั บที่  2  แบ บ
สังเกตการณ์พัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลชวย
เหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)  

    1.4 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) (ก่อนและหลัง) จ านวน 2 
ฉบับ 

    1.5 แบบบันทึกการประชุม จ านวน 1 
ฉบับ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง
เดือน พฤษภาคม 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562 โดย
ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยละผู้ร่วมวิจัยสร้างขึ้นจากขั้นตอน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงรอบ โดย
ใช้เครื่องมือที่หลากหลายที่มีทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ในการน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยในเชิง
พรรณนาโดยแยกประเด็นดังน้ี 

1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ก าหนดในแต่ละกิจกรรมได้แก่ แบบบันทึก
การประชุม แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1, แบบสัมภาษณ์
ฉบับท่ี 2 และการบันทึกภาพถ่าย 

2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้น า 
แบบประเมินการนิเทศผลการพัฒนาการด าเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสังเกต ฉบับที่ 
1 แบบสังเกต ฉบับท่ี 2 และแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เ ช่ียวชาญ
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเห็นอนุญาตให้
น าไปใช้สอบถามและประเมินในการด าเนินการ
พัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โดย
ผู้วิจัยประเมินผู้ร่วมวิจัยในระดับพฤติกรรมโดยเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างหลังสิ้นสุดการวิจัยใน

วงรอบท่ี 1 หลังวงรอบท่ี 2 ด าเนินการปฏิบัติการวิจัย
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากการสั งเกตการเข้ าร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการและสังเกตพัฒนาการของผู้เข้ารับการอบ
รบที่เกิดขึ้น โดยการน าเนื้อหาค่างๆ มาคัดแยก จัด
หมวดหมู่ตามแนวข้อค าถาม สรุปรายงานโครงการที่
เกิดขึ้นจริงแล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกันถึงสิ่งที่ท าส าเร็จ
และท าไม่ส าเร็จ แล้วสรุปร่วมกันว่าที่ส าเร็จนั้นเป็น
เพราะอะไร และถ้าไม่ส าเร็จเป็นเพราะอะไร ท า
อย่างไรถึงจะส าเร็จ โดยน าข้อมูลนั้นมาร่วมหาความถี่
ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมต่างๆ ของผู้ร่วม
วิจัยที่ เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะ
ต่อเนื่อง สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงของ
การด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิลป์) ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผูว้ิจัยเก็บรวบรวม
จากผู้ร่วมวิจัยด้วย เพื่อน ามาพรรณนาเหตุการณ์เป็น
ความเรียง โดยน ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ความมุ่ งหมายของการวิจัยที่ วิ เคราะห์แล้ วการ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็น
บุคลากรในโรงเรียนและอยู่ในเหตุการณ์ของโครงการ
แล้วน าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาช่วยยืนยันตรวจสอบ
แก้ไขผลการวิเคราะห์และน าค าแนะน าเพื่อปรับปรุง
รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม แบบ

ประเมินผู้ วิจั ยวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ซึ่ งเป็นสถิติพื้ นฐานโดยเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ แล้ว
น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง โดยใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินระดับคุณภาพโดยประยุกต์จาก บุญชม ศรี
สะอาด (2555, หน้า 103) 
 
ผลการวิจัย 

1 . สภ าพ และปั ญ ห าการพั ฒ น าการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า  

    1.1 สภาพการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
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ศิลป์ ) พบว่า สภาพการด า เนิน งานระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการท าความ
สะอาดเวรประจ าวัน การท าความสะอาดห้องสมุด 
ห้องพักครู ห้องพยาบาล โรงอาหารห้องน้ าและ
บริเวณอื่นที่ ได้รับมอบหมาย ไม่ส่งการบ้านที่ครู
มอบหมาย ไม่เก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียน ไม่ทิ้งขยะ
ลงในถังขยะ ไม่ช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน มีความ
พยายามและอดทนในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและยัง
ขาดความรับผิดชอบในการท างาน ไม่มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยในการเข้าแถวซื้อสินค้า ขาด
ระเบียบ วินัยในการเข้าแถวรับอาหารกลางวัน การ
พูดจาไม่ไพเราะ ไม่เหมาะสมกับพ่อแม่ ครู อาจารย์ 
นักเรียนมีความพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เคารพความเป็น
ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ พูดคุยกันเวลาร่วมกิจกรรมหน้า
เคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ถอดวางรองเท้า
ไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย การเดินขาดความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยเวลาเข้าช้ันเรียน และการขึ้นรถ
กลับบ้าน การแต่งเครื่องกายไม่ถูกระเบียบของ
โรงเรียน นักเรียนชายชอบเอาเสื้อออกนอกกางเกง ไม่
ช่วยรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความรับผิดชอบ
ในการปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดน้ าหลังใช้แล้ว นักเรียน
เห็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าส่วนรวม ครูเรียกใช้
ให้ช่วยเหลือชอบหลบและให้เรียกหลายครั้ง ขาดจิต
อาสาบ าเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมและไม่มีจิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวม 

    1.2 ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิลป์) พบว่า นักเรียนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ครูยังไม่มีแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียน คาบสอนของครูเยอะเกินไปไม่มีเวลา
ดูแลนักเรียนเท่าท่ีควร 

2. ผลการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) พบว่า จาก
การระดมความคิดเห็นร่วมกัน ได้ข้อสรุปในการ
ด าเนินการในครั้งนี้ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย โครงการ/ กิจกรรมเด็กดีศรีท่าค้อ 
โครงการ/กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาห่างไกลยาเสพติด และโครงการ/
กิจกรรมจิตอาสาต่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในนักเรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และ
ความมีจิตสาธารณะ  

3. ผลการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิลป์ ) โดยการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและการ
ประเมินกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า  

    3 .1  ผลการประ เมิ นกระบ วนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์ วงรอบที่  1 ระดับช้ัน
ประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ดังนี้ โครงการ/กิจกรรมเด็กดีศรีท่าค้อ ( X  = 3.46) 
โค รงการ/กิ จก รรมพั ฒ น าห่ า งไกลยา เสพ ติ ด  
(X  = 3.39) โครงการ/กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  
(X  = 3.31) และโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาต่อชุมชน 
( X  = 3.00) และจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการด าเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วงรอบที่ 1 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้) ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ (X  = 2.66) 
และความมี จิ ตส าธารณ ะ ( X  =  2 .63 ) ค วาม
รับผิดชอบ ( X  = 3.41 และความมีระเบียบวินัย  
(X  = 3.03)  

    3 .2  ผลการประ เมิ นกระบ วนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) วงรอบที่ 1 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ โครงการ/ กิจกรรมเด็กดีศรีท่าค้อ ( X = 
2.86) โครงการ/กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ( X = 
2.86) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาห่างไกลยาเสพติด (X
= 2.77) และโครงการ/ กิจกรรมจิตอาสาต่อชุมชน (
X = 2.61) และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน วงรอบที่ 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ดั งนี้  ความมี ระ เบี ยบวินั ย  ( X  =  2 .77 ) ความ
รับผิดชอบ (X  = 2.72) ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ 
(X  = 2.68) และความมีจิตสาธารณะ (X  = 2.67)  

    3.3  ผลการด า เนิ น งานระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิ ลป์ ) ว งรอบ ที่  1  และ วงรอบ ที่  2  ระดั บ ช้ั น
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ประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เพิ่มขึ้น 
1.01 และผลการสังเกตพฤติกรรมการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน บ้านท่าค้อ 
(ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 วงรอบที่ 1 
และวงรอบที่ 2 ระดับช้ันประถมศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เพิ่มข้ึน 1.36 

    3 .4  ผลการประ เมิ นกระบ วนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน บ้าน
ท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) วงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 
2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เพิ่มขึ้น 1.43 และผลการสังเกตพฤติดร
รมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต  1  วงรอบที่  1  และวงรอบที่  2  ระดั บ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เพิ่มขึ้น 1.46 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์
ประสาทศิลป์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า  

    1.1 สภาพการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิลป์ ) พบว่า สภาพการด า เนิ น งานระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน ท้ังนี้เนื่องจากสถานศึกษาขาดการติดตาม นิเทศ
ภายในและสอบถามความต้องการของนักเรียนท าให้
เกิดสภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยขวัญนคร ปกป้อง (2555, หน้า 155-158) 
ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 พบว่า สภาพครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับน้อย ส่วน
การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้านอยู่
ในระดับน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุริยา ภา
ภักดี (2557, หน้า 189) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพครูในการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนา

นัก เรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน 
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา พบว่า สภาพการ
ด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ชัดเจน การนิเทศติดตาม
ไม่สม่ าเสมอ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนไม่
สอดคล้องตามสภาพความจริงของนักเรียน และ
ปัญหาการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า บุคลากร
ในโรงเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนแนว
ทางการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การส่งเสริม และการ
นิเทศภายในการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    1.2 ปัญหาการพัฒนาการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ 
(ชุณห์ประสาทศิลป์) พบว่า ปัญหาการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือขาดความต่อเนื่องของการ
ด าเนินงานท าให้เกิดปัญหานักเรียนแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ครูยังไม่มีแนวทางในการ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน คาบสอนของครูเยอะ
เกินไปไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุรางค์ ปัญสังกา (2551, หน้า 107 - 
114) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนา
วินัยของนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนขาดวินัย ด้าน
ความสะอาด ด้านตรงต่อเวลาและความสะอาด จึงได้
พัฒนาการด าเนินการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญนคร 
ปกป้อง (2555, หน้า 155-158) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาศักยภาพครูในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนา
เห มื อ ด  สั งกั ด ส านั ก งาน เขต พื้ น ที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ปัญหาการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) พบว่า จาก
การระดมความคิดเห็นร่วมกัน ได้ข้อสรุปในการ
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ด าเนินการในครั้งนี้ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย โครงการ/ กิจกรรมเด็กดีศรีท่าค้อ 
โครงการ/ กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  โครงการ/ 
กิจกรรมพัฒนาห่างไกลยาเสพติด และโครงการ/ 
กิจกรรมจิตอาสาต่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในนักเรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และ
ความมีจิตสาธารณะ ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมีความส าคัญ คือ 1) มีจุดเน้นไปสู่การ
ปฏิบัติ 2) เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและเข้า
ร่วมการวิจัย 3) เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 4) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตของ
เกลียวปฏิสัมพันธ์ที่มีกระบวนการย้อนกลับไปสู่การ
พัฒนาขั้นต่อไป จากการผลสะท้อนของสิ่งที่ เป็น
ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติ และ 5) 
มีการน าเสนอผลการวิจัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง (Creswell (2002, p. 164) สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ บุญประสพ กุลศรี (2550 , หน้า 
107 - 112) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า การด าเนินการ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย การ
วางแผนศึกษาเอกสาร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ จึงท าให้การด าเนินงานตามระบบประสบ
ผลส าเร็จและช่วยนักเรียนไดทันท่วงที ท าให้การ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด าเนินไปด้วยดีแลสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ไพรินทร โฉมพูดดี (2551, หน้า 69 – 70) ไดศึกษา
เรื่องการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนน้ าสวยวิทยาอ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย พบว่า เพื่อพัฒนาการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนน้ าสวย
วิทยา อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคายให้ดียิ่งขึ้น โดย
ใช้แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามขั้นตอนของหลักการวิจัยปฏิบัติการ 4 
ขั้นตอน และมีการด าเนินงานกิจกรรมตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมใน
ห้องเรียน 2) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 3) กิจกรรมการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง 4) กิจกรรมการตรวจสอบแผน 
5) กิจกรรมการสังเกตการณปฏิบัติงาน พบว่า ท าให้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบมีกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน มีการติดตา

มาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันระดมสมอง
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันขณะที่ธงชาติ วงษ์สวรรค์ 
(2553, ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนระบบ
วางแผน  (Plan) ระบบปฏิ บั ติ การ (Act) ระบบ
ต รวจ ส อบ  (Observe) แ ล ะ ระ บ บ ส ะ ท้ อ น ผ ล 
(Reflect) ทุกระบบมีขั้ นตอนการด า เนิ นงาน 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ข้ันปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ 
และขั้นสะท้อนผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อัมพร สีหะวงษ์ (2555, หน้า 87-89) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒ นาการด า เนิน งานตามระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ 
(Kemmis and McTaggart. 1 9 8 8 , pp. 1 1 -1 5 ) 
ด า เนิ น ก า รพั ฒ น า  2  ว งรอ บ  แ ต่ ล ะ ว งรอ บ 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ 
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อน
ผลการปฏิบัติ (Reflection) โดยใช้กลยุทธ์การประชุม 
การฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ และการให้ค าปรึกษาในกระบวนการ
ท างาน 

3. ผลการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาท
ศิลป์ ) โดยการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและการ
ประเมินกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยรวมอยู่ ในระดับมากทุกด้ าน ทั้ งนี้
เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และตีความหมายอย่างมี
ระบบ และยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
จ า เป็ นที่ เกิ ดขึ้ น ในสถานการณ์ เฉพาะ ถึ งการ
ปฏิบัติงานเพื่อเข้าใจดีขึ้น หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานท่ี
ท าอยู่ของผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการ
ท างานเป็นวงจรต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การ
วางแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติ (น าแผนไปปฏิบัติ) (3) 
การสังเกต (โดยมีการประเมินตนเอง) และ (4) การ
สะท้อนผลเชิงวิพากษ์จากตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
ผลที่ได้น าไปปรับแผนเข้าสู่วงจรใหม่จนกว่าจะได้
ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริง หรือพัฒนาสภาพการณ์
ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณที่ยอมรับกัน สอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ (2552, หน้า 94-96) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านซับพลู อ าเภอด่านขุน
ทด จังหวดนครราชสีมา พบว่า การใช้กลยุทธ์ในการ
พัฒนาเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อครบ 2 
วงรอบแลว ท าให้การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงนักเรียนไปในแนวทางที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ปรึกษาครูประจ าช้ัน และ
ครูผู้สอนนักเรียน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุนันทา ประทุมรัตน์ (2553, หน้า 64) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาครูด้ านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในวงรอบที่ 
1 ครูโรงเรียนบ้านม่วงมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีขึ้น แต่
ยังมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติจึงได้ร่วมกันแก้ปัญหา
โดยพัฒนา ในวงรอบที่  2 ท าให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้เป็นอย่างดีและปฏิบัติได้ตามขั้นตอนของ
ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่าง
ทั่วถึงครูเข้าใจในบทบาทผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ง
ส่งผลช่วยเสริมสร้างคุณภาพท่ีดีให้แก่นักเรียน ทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใน ข ณ ะ ที่ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ งธ งช า ติ  
วงษ์สวรรค์ (2553, ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบการดู แล ช่วย เหลื อนั ก เรี ยน ใน โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม พบว่า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ทางที่ดีขึ้น
ทั้งด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รู้จักตนเอง 
สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคม และอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข ครูผู้สอนน าผลการด าเนินงานไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนน าข้อมูล
พื้นฐานของนักเรียนไปใช้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนานัก เรี ยน หลักสูตร และคุณ ภาพการจัด
การศึกษา โรงเรียนได้รับการยอมรับการสนับสนุน 
และการร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัมพร 
สีหะวงษ์ (2555 , หน้า 87-89) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อ าเภอยางชุม
น้อย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เมื่อครบ 2 วงรอบแล้ว

ท าให้ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาในการด าเนินงาน 
ท าให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน มีการ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและร่วมกันระดม
สมอง เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) จากผลการวิจัยพบว่า การอบรมเชิง
ปฏิบัติการในวงรอบที่ 2 ท าให้พัฒนาของนักเรียนมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
ควรมีการน าโครงการ/ กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไป
ประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาอื่นๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการพิจารณาจัดท าแผนการพัฒนาระบบ
การดูแลชว่ยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

2) จากการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่พัฒนาขึ้น ควรให้ความส าคัญและก าหนด
นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ชัดเจน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตามศักยภาพให้สามารถตัดสินใจด้วย
ตนเองในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัย คร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อ
พัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 

2) ควรมีการศึกษาโมเดลการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ 
(ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

3) ควรมีการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ  
(ชุณห์ประสาทศิลป์ ) สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
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กลยุทธก์ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

The Strategies of Creating Cooperation Networks for School 
Development in Buengkan Primary Educational Service Area Office 

 

วาลิกา อัครนิตย์ 1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 2) พัฒนากลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 140 
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ
แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบกลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย คือ 1) 
ด้านการก าหนดสมาชิกเครือข่าย 2) ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 4) 
ด้านภาวะผู้น า 5) ด้านการประสานงานของเครือข่าย 6) ด้านการติดตาม ประเมินผล 7) ด้านการเมือง 8) ด้าน
เทคโนโลยี 9) ด้านเศรษฐกิจ 10) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 2. การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีจุดแข็ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการติดตาม 
ประเมินผล 2) ด้านการก าหนดสมาชิกเครือข่าย และ3) ด้านการประสานงานของเครือข่าย จุดอ่อน 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และ3) ด้านภาวะผู้น า และโอกาส 2 
ด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านเทคโนโลยี อุปสรรค 2 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
และกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
กลยุทธ์เชิงรุก(SO) จ านวน 17 วิธีการพัฒนา กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (ST) จ านวน 7 วิธีการพัฒนา และกลยุทธ์เร่ง
พัฒนา (WO) จ านวน 12 วิธีการพัฒนา  
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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Abstract 
 This research aims to 1 )  study the strategy to create a networks of cooperation for 
development in the school in Buengkan Primary Educational Service Area Office. 2) develop a 
strategy to create a networks of cooperation for the development of the school in Buengkan 
Primary Educational Service Area Office. The sample used in this research were school 
administrators in Buengkan Primary Educational Service Area Office. Year 2559 number of 140 
people. The samples were selected by multistage random sampling. The instrument used to 
record interviews, questionnaires and assessment sharing. data analysis The statistical software. 
The research findings were as follows : 1.The strategy to create a networks of cooperation for 
development in the school in Buengkan Primary Educational Service Area Office to consist of  
1) Determination of networks members. 2) Determination of common purpose 3) Participation in 
the operation. 4 )  Leadership 5 )  the coordination of the networks 6 )  the monitoring and 
evaluation. 7) political 8) technologies 9) economy 10) social and cultural 2. The Developing a 
strategy to create a networks of cooperation for the development of the school in Buengkan 
Primary Educational Service Area Office . A solid three areas: 1) the evaluation , 2) the areas of 
networks members, and 3) the coordination of networks weaknesses 3 aspects: 1) areas of 
common purpose ; 2) the engagement. operational and 3) leadership and the opportunity two 
aspects : 1) the political, 2) technological barrier two areas: 1) the economy, 2) social and 
cultural. And the strategies of creating cooperation networks for school development in 
Buengkan Primary Educational Service Area Office . Proactive Strategy (SO) comprising 17 
development methods; Strategy to Build Security ( ST) comprising 7 development methods and 
Strategy to Accelerate Development ( WO) comprising 12 development methods  
 
Keyword : Strategy to create a networks of cooperation, Buengkan Primary Educational Service 
Area. 
            
 



 
 

Page 639 

บทน า   
ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นสังคม

ฐานความรู้ ที่การเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อ
ก า ร เรี ย น รู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ใน
ประเทศ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้  ทุก
ภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม (ประยูร อัครบวร
และคณะ , 2553, หน้า 13) จากรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 มาตรา 80 รัฐต้อง
ด าเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 8 (2) ให้สังคมมี
ส่ วน ร่ วม ใน ก ารจั ด ก ารศึ กษ า  ม าต รา  29  ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน  องค์ ก รวิช า ชีพ  สถาบั นศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน (ธีระ รุญเจริญ, 2558, หน้า 10-11) การสร้าง
เครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพราะสมาชิกเครือข่ายมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินงานร่วมกัน เริ่มด้วยการก าหนด
เป้าประสงค์ก าหนดกฎเกณฑ์ ท าให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และแบ่งบทบาทหน้าที่กันท า (เสรี พงศ์พิศ, 2548, 
หน้า 9) เครือข่าย การจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือใน
การบริห าร  จั ดการในยุ ค ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับโลก ระดับประเทศ และในระดับพื้นที่ โดยใน
ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ได้เสนอแนวคิดที่เป็นเครื่องมือใน
การ บริหารงานภาครัฐยุคใหม่ นั่นคือ การบริหารงาน 
ภ า ค รั ฐ ใน รู ป แ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Governing by 
Network) ซึ่งหมายถึง “การบริหารงานภาครัฐใน
รูปแบบเครือข่ายที่จัดท าขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน การ 
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่ไม่สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จ ด้วยองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐเพียง 
องค์การหรือหน่วยงานเดียว เนื่องจากเป็นปัญหา ที่
ซับซ้อน และต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจ านวนมาก 

หรือเป็นปัญหาที่ครอบคลุมหลายจังหวัด” (จิรประภา 
อัครบวรและประยูร อัครบวร, 2552)สอดคล้องกับ 
Agranoff and McGuire (2001, p. 296) ได้ เส น อ
แนวคิดไว้อย่างน่าสนใจว่า การท างานแบบเครือข่าย 
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลาย
หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพัง ดังนั้น 
การท างานแบบเครือข่ ายจึ งจ า เป็ นต้ องอาศั ย
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็น
เครื่องมือ ในการขับเคลื่อน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยมีบทบาทหน้าที่ 
ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ดังนั้น กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมื อในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา มี
ความส าคัญในการจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สู งขึ้น  และจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2558 พบว่าสภาพปัจจุบันการจัด
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬขาด
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายมีจ านวนน้อย 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ, 
2558, หน้า 12) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา กลยุทธ์
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อน าผลการวิจัยไป
พัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการ
สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งใน
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัดตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ .ศ.2552-
2561) ต่อไป 
  
 
  



 
 

Page 640 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบกลยุทธก์ารสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ  
  2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
บึงกาฬ จ านวน 214 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
บึงกาฬ จ านวน 140 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and 
morgan จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน โดย
แบ่งตามสัดส่วนขนาดของโรงเรียน 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา กลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) การก าหนด
สมาชิกเครือข่าย 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 4) ภาวะผู้น า 5) 
การประสานงานของเครือข่าย 6) การติ ดตาม 
ประเมินผล 7) ด้านการเมือง 8) ด้านเทคโนโลยี 9) 
ด้ าน เศรษฐกิจ  10 ) ด้ านสั งคมและวัฒ นธรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที ่1 
การสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยการก าหนดองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตั วบ่ ง ช้ี  ระยะที่  2 การ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งช้ีของกลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ ายความร่วมมื อ เพื่ อพัฒนาโรงเรียน ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีกล
ยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการก าหนด
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ศึกษาโดยการวิ เคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ขั้นที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  

10 คน และศึกษาเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จ 2 
เครือข่ายคือ แก่งจันทร์โมเดล และเสอเพลอโมเดล
เพื่อน ามาสังเคราะห์องค์ประกอบ 
  ขั้นที่ 3 ก าหนดและตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
10 คน 
  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และความต้องการจ าเป็นของกลยุทธ์การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬด้วย
แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
จ านวน 140 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ตามตารางของ Krejcie 
and morgan (1970, pp. 607-610) จากนั้นท าการ
สุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ บ บ แ บ่ ง ช้ั น  (Stratified Random 
Sampling) โดยแบ่งตามสัดส่วนขนาดของโรงเรียน 
ตามรายละเอียดดังนี้  ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 53 คน ขนาดกลาง จ านวน 81 คน ขนาด
ใหญ่จ านวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่  ได้จากการ
สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ งประสงค์
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬโดยการวิเคราะห์ความอง การ
จ าเป็น หาค่าดัชนีความส าคัญของความองการจ าเป็น 
ด้ วย วิ ธี  Priority Need Index (PNI modified) แบ บ
ปรับปรุง(สุวิมล ว่องวานิช , 2552, หนา 275-276) 
เพื่อระบุความองการจ าเป็นจากสูตร  

(PNI modified) = (I-D)/D 
น าข้อมู ลที่ ไดมาจัดล าดับความส าคัญ  (Priority 
setting) โดยเรียงล าดับ ความส าคัญตั้งแต่มากไปหา
น้อย เพื่ อวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  ขั้นที่ 5 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกล
ยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ 
  ขั้นที่ 6 วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของ
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ 
  ขั้นที่ 7 ร่างกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาบึ งกาฬ  ฉบับที่  1 โดย
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วิเคราะห์ SWOT Analysis โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และการวิเคราะห์สภาพที่พึง
ประสงค์ของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ มาจัดท า SWOT Matrix เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
ขั้นตอนของ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552, หน้า 27) 
 ขั้นที่ 8 ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึ งกาฬ  ฉบับที่  1 จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ขั้นที่  9 ปรับปรุ งร่ างกลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ระยะที่ 2 การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งช้ี
ของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ 
  ขั้นที่  1 ประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความถูกต้อง การน าไปใช้ประโยชน์ของร่าง
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ฉบับที่ 2 โดย
ผู้ทรงคุณ วุฒิ  และประชาพิ จารณ์ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 214 คน พร้อมเสนอแนะตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 
   ขั้นที่ 2 ปรับปรุงและน าเสนอกลยุทธ์การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีกล
ยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการก าหนด
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 
  1.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย คือ 1) ด้านการ
ก าหนดสมาชิก เครือข่ าย  2) ด้ านการก าหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 3) ) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 4) ด้านภาวะผู้น า 5) ด้านการประสานงาน
ของเครือข่าย 6) ด้านการติดตาม ประเมินผล 7) ด้าน
การเมือง 8) ด้านเทคโนโลยี 9) ด้านเศรษฐกิจ 10) 
ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
  1.2  ส ภ าพ ปั จ จุ บั น กล ยุ ท ธ์ ก า รส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงาน

เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า บึ ง ก า ฬ 
สภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 
ด้าน และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงล าดับด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านการ
ประสานงานของเครือข่าย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการติดตามประเมินผล ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการก าหนดสมาชิก
เครือข่าย 

1.3 สภาพที่พึงประสงค์กลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงาน
เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า บึ ง ก า ฬ
สภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 
ด้าน และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ระดับแรก คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน ดานการก าหนดวัตถุประสงค์
ร่วมกัน และด้านการติดตามประเมินผล ส่วนด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยน้ อยที่ สุด  คือ ด้ านการก าหนดสมาชิก
เครือข่าย  

1 .4  สภ าพ ปั จจุ บั น กลยุ ท ธ์ ก ารส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงาน
เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า บึ ง ก า ฬ
สภาพแวดล้อมภายนอก ภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 1 ด้าน และปานกลาง 3 ด้าน เรียงล าดับด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้าน
การเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกจิ 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี 

1.5 สภาพที่พึงประสงค์กลยุทธ์การสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
สภาพแวดล้อมภายนอกภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 ระดับ
แรก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
การเมือง ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
เทคโนโลย ี

1.6 ความต้องการจ าเป็นกลยุทธ์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 0.22 เรียงล าดับความต้องการจ าเป็น  3 
ล าดับแรก คือ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ 
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ด้านที่มีความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ก าหนดสมาชิกเครือข่าย และด้านการประสานงาน
ของเครือข่าย 

1.7 จุดแข็ง (Strength) มี 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการติดตาม ประเมินผล 2) ด้านการก าหนด
สมาชิกเครือข่าย และ 3) ด้านการประสานงานของ
เครือข่าย  

1.8 จุดอ่อน (Weakness) มี 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และ3) ด้านภาวะผู้น า  

1.9โอกาส (Opportunity) มี 2 ด้าน คือ 1) 
ด้านการเมือง 2) ด้านเทคโนโลยี  

1.10 อุปสรรค (Threat) มี 2 ด้าน คือ 1) 
ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1.11 การวิเคราะห์  SWOT MATRIX จุด
แข็ง และ โอกาส (SO) ภาพรวมงานส าเร็จ 3 ด้าน คือ 
ด้านการติดตาม ประเมินผล ด้านการก าหนดสมาชิก
เครือข่าย และด้านการประสานงานของเครือข่าย 
และมีโอกาสได้รับการพัฒนาบางเรื่อง คือ ด้าน
เทคโนโลยี และด้านการเมือง ซึ่งต้องพัฒนากลยุทธ์ ที่
น าจุดแข็งและโอกาส ด้านการติดตาม ประเมินผล 
ด้านการก าหนดสมาชิกเครือข่าย และด้านการ
ประสานงานของเครือข่าย ด้านเทคโนโลยี และด้าน
การเมือง 

1 .1 2  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  SWOT MATRIX 
จุดอ่อน และ โอกาส (WO) ภาพรวม มีงานที่ ไม่
บ รรลุ ผ ลส า เร็ จ  3 ด้ าน  คื อ  ด้ าน การก าห น ด
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้น า และมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาบางเรื่อง คือ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ซึ่ง
ต้องพัฒนากลยุทธ์ ที่น าโอกาสด้านการเมือง และด้าน
เทคโน โลยี  มาก าจัดจุ ดอ่อน  ด้ านการก าหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้น า  

1.13 การวิเคราะห์  SWOT MATRIX จุด
แข็ง และอุปสรรค (ST) ภาพรวม งานส าเร็จ 3 ด้าน 
คือ ด้านการติดตาม ประเมินผล ด้านการก าหนด
สมาชิกเครือข่าย ด้านการประสานงานของเครือข่าย 
และมีอุปสรรคในการได้รับการพัฒนาบางเรื่อง คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งต้อง
พั ฒ น ากล ยุ ท ธ์  ที่ น า จุ ด แข็ งด้ าน ก ารติ ด ต าม 
ประเมินผล ด้านการก าหนดสมาชิกเครอืข่าย ด้านการ
ประสานงานของเครือข่าย มาใช้ในการก าจัดอุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1 .1 4  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  SWOT MATRIX 
จุดอ่อน และอุปสรรค (WT) ภาพรวม งานไม่ส าเร็จ 3 
ด้าน คือ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านภาวะผู้น า 
และมีอุปสรรคในการได้รับการพัฒนาบางเรื่อง คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งต้อง
พัฒนากลยุทธ์  ที่จ ากัดหรือควบคุมจุดอ่อนและ
อุปสรรค ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านภาวะผู้น า 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1.15 ผลการประเมินกลยุทธ์ที่ มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการ
น าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

ระยะที่ 2 การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวช้ีวัด
ของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ผลการประเมินตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการ
น าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย 1) การ
ก าหนดสมาชิกเครือข่าย 2) การก าหนดวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 4) ภาวะ
ผู้น า 5) การประสานงานของเครือข่าย 6) การติดตาม 
ประเมินผล 7) ด้านการเมือง 8) ด้านเทคโนโลยี 9) 
ด้านเศรษฐกิจ 10) ด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา จันทพันธ์ (2560, 
หน้า 139) พบว่า กลยุทธ์การพัฒนา ภาวะผู้น า
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร ประกอบด้วย 1) ด้านกลยุทธ์องค์กร 
2) ด้านโครงสร้างองค์กร 3) ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
4) ด้านบุคลากร 5) ด้านทักษะและความรู้ 6) ด้าน
รูปแบบการบริหารจัดการ 7) ด้านค่านิยมองค์กร 8) 
ด้านการเมือง 9) ด้านเศรษฐกิจ 10) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 11) ด้านเทคโนโลยี  

2. การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 2.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) มีจุดแข็ง 3 
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ด้าน คือ 1) ด้านการติดตาม ประเมินผล 2) ด้านการ
ก าหนดสมาชิกเครือข่าย 3) ด้านการประสานงานของ
เครือข่าย และมีโอกาส 2 ด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 
2) ด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร 
ตันติยมาศ (2550, หน้า 190-194 ) ศึกษารูปแบบ
การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้น าเปิด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม โดยผู้ประสานงาน
เครือข่ายเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมในกระบวนการ
ในการตัดสินใจที่ส าคัญ ในเรื่องการพัฒนา การ
แก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการ
ติดต่อสื่อสารกับคนอื่น นอกจากนี้แล้วยังมีกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาเครือข่ายของโรงเรียน ดังนี้ 1) จัดท า
แผนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
จากโรงเรียนทุกโรงเรียน ในเครือข่ายมาประกอบการ
ท า SWOT 2) มีการจัดท า SWOT แบบมีส่วนร่วม 3) 
จัดท าในรูปของคณะกรรมการ น าผลการปรับปรุงงาน
ในปีที่ผ่านมา ประกอบในการจัดท าด้วย 4) มีการ
ก าหนดสมาชิก  ก าหนดบทบาท หน้ าที่  ความ
รับผิดชอบของสมาชิก 5) มีการจัดท าแผนเพื่อพัฒนา
เครือข่าย  

 2.2 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ สร้างภูมิคุ้มกัน (ST) มีจุดแข็ง 3 
ด้าน คือ 1) ด้านการติดตามประเมินผล 2) ด้านการ
ก าหนดสมาชิกเครือข่าย 3) ด้านการประสานงานของ
เครือข่าย มีอุปสรรค 2 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 
และ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมใจ คันทะเสน (2559 หน้า 334-335) 
ศึ กษ ากลยุ ท ธ์ ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร เพื่ อ ค วาม มี
ประสิทธิผลของแผนกโยธาธิการ และขนส่งแขวงค า
ม่วน สาธารณรัฐประชาธิประไตยประชาชนลาว 
พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ
ประเมินผล โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มี
ความรู้ ในงานที่ ตน เองรับผิดชอบ ส่ งเสริมการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส ติดตาม ตรวจสอบการท างาน
ตลอดเวลา ส่งเสริมการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาทั้งใน
และนอกประเทศ 

 2.3 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ  กลยุทธ์เร่งพัฒนา (WO) มี
จุดอ่อน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 3) 
ด้านภาวะผู้น า มีโอกาส 2 ด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 

2) ด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร 
ตันติยมาศ (2550, หน้า 189-194 ) ศึกษารูปแบบ
การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านทักษะ
ภาวะผู้น า ผู้ประสานงานเครือข่ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบ ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการบริหารงาน
ที่เป็นระบบ ใช้ระบบธรรมมาภิบาล และเป็นน าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าทุกด้านโดยเฉพาะด้านวิชาการ 
ส่วนด้านเทคโนโลยีต้องมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหาร งานในโรงเรียนให้เพียงพอ  
  
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ มีจุดแข็ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการ
ติดตาม ประเมินผล 2) ด้านการก าหนดสมาชิก
เครือข่าย และ3) ด้านการประสานงานของเครือข่าย
ควรน าไปใช้ในการบริหารเครือข่าย และพัฒนา
โรงเรียนต่อไป 

1.2 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นโอกาส 2 ด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้าน
เทคโนโลยี ควรน ามาเป็นโอกาสที่ดีในการบริหารครือ
ข่าย และพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

1.3 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย 36 วิธีการพัฒนา 
67 ตัวช้ีวัด ความส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนควรน าไปใช้
ในการบริหารเครือข่าย และพัฒนาโรงเรียน 
 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 2.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียน ควรศึกษาวิจัยกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

2.2 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ควรศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธี
วิจัยและพัฒนา  

2.3 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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เพื่อพัฒนาโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ควรศึกษาวิจัยและ

เก็บข้อมูลจากครูผู้ด้วย 
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การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.: กรณีโรงเรียน 
บ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 2 
Developing Morality and Ethics of Students in OBEC Moral School : 
A Case of Bannamad School,Ubon Ratchathani Primary Educational 

Service Area Office 2 

อมรรัตน์ วงศ์ศรียา1 
วัฒนา สุวรรณไตรย์2 

รัชฎาพร พิมพิชัย3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.:โรงเรียนบ้านนาแมด 2) หาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.:โรงเรียนบ้านนาแมด 3) ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.:โรงเรียนบ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์ 
และขั้นสะท้อนผล โดยด าเนินการ 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมายมี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 12 คน  
2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 85 คน 3) กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียน จ านวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนา 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
   1.1 สภาพ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด พบว่า 1) 

ด้านความรับผิดชอบ นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ หลีกเลี่ยงงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ เช่น 
การท าความสะอาดเวรประจ าวัน และบริเวณอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่ส่งการบ้าน ไม่เก็บขยะ ไม่ช่วยผู้ปกครอง
ท างานบ้าน และขาดความรับผิดชอบในการท างาน 2) ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่านักเรียนบางส่วน ไม่แต่งกาย
ตามระเบียบของโรงเรียนนักเรียนชายชอบเอาเสื้อออกนอกกางเกง ไม่เข้าแถวซื้อสินค้า ไม่เข้าแถวรับอาหารกลางวัน 
ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ คุยกันเสียงดังเวลาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและรว่มกิจกรรมอื่นๆ วางรองเท้าไม่เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย ไม่เดินเป็นแถวเวลาเข้าช้ันเรียนและขึ้นรถกลับบ้าน 3) ด้านความมีจิตสาธารณะ พบว่านักเรียนบางส่วน 
ไม่ช่วยรักษาทรัพย์สินของส่วนรวมของโรงเรียน ไม่มีจิตสาธารณะเป็นต้น 

   1.2 ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด  
จากการสังเกต และสอบถาม พบว่า 1) นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ขาดความมีระเบียบ
วินัย และขาดการมีจิตสาธารณะ 2) ครูและบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
                                               . 
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด 
พัฒนาท้ัง 3 ด้าน ในวงรอบที่ 1 ใช้ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงงานคุณธรรม 2) กิจกรรมพี่แกนน าสอนน้องท า
ดี 3) กิจกรรมสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 4) กิจกรรมอบรมจิตพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมวันสุดสัปดาห์และ 5) กิจกรรมพบพระพบธรรม ในวงรอบที่ 2 ใช้ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงงาน
คุณธรรม 2) กิจกรรมพี่แกนน าสอนน้องท าดี 3) กิจกรรมสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 4) กิจกรรมอบรมจิตพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวันสุดสัปดาห์ โดยเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน 

3. ผลการติดตามการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :กรณีโรงเรียนบ้านนา
แมด ในวงรอบที่ 1 และวงรอบท่ี 2 ท าให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแมด จ านวน 138 คน มีความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีจิตสาธารณะมากข้ึนกว่าก่อนการพัฒนา 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน , โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study conditions and problems about moral and 

ethical of students in the moral schools of Office of the basic Education committion, Bannamad 
school. 2) to find the guidelines for Developing Morality and Ethics of Students in OBEC Moral 
School, Bannamad school. 3) to follow the effect Developing Morality and Ethics of Students in 
OBEC Moral School, Bannamad school under The Office of Ubonratchathani Primary Educational 
Service Area 2. The research employed a four stage-paticioatory actin research process of planning, 
action observation and reflection. The two- spirals of participatory action research. The target group 
consisted of the research group comprising: 1)  The researchers have 12 people 2)  85 informants. 
The target group was 138 students. The research instruments were a form of observation, a form 
of interview, a set of questionnaire. Statistics used for data collection were percentage, mean and 
standard deviation. Content analysis presented in form of descriptive method. 

The research result that: 
1. The conditions and the problems of Developing Morality and Ethics of Students in OBEC 

Moral School, the case of Bannamad school under The Office of Ubonratchathani Primary 
Educational Service Area 2. 

 1.1 The conditions, Morality and Ethics of Students in OBEC Moral School, the case of 
Bannamad school found that: 1) The side of responsibility; some students expressed improper 
behavior for example having poor attendance in school activities such as daily cleaning activity in 
school, not hand in homework, not garbages, to refuse helping his parents, impatient to do the 
activities and lost responsibility to work. 2) to discipline found that some students dressed improper 
uniform especially boys like let the clothes to outside of the shorts, not like to queue to buy 
objects in the daytime, not leave garbage in the bin, like to talk while doing the activity in front of 
the flag pole and cooperate others; put the shoes in the wrong way, walk to the class improper 
and get up the car too. 3)  the side of public mind found that some students don’t help keeping 
public belongings in and not have public mind. 

 1.2 The problems Morality and Ethics of Students in OBEC Moral School,the case of 
Bannamad school were to lack 1) Students lack moral and ethical responsibilities. lack of discipline 
and lack of public mind. 2) Teachers and personnel lack knowledge understanding and skills In 
moral development morality and ethics of students. 

2. The guideline developed Morality and Ethics of Students in OBEC Moral School,the case 
of Bannamad school develop all 3 aspects in Round 1 consisted of 1) Virtue project 2) The activity 
of core elder brothers teach younger brothers to do good things. 3) The activity of insertion 
instruction core values though other subject matter. 4) Train activity to develop core values once 
a week. 5) The activity of Meeting Buddhist monks and Dhamma for moral development.In use 4 
activities, consisting of 1) Virtue project 2) The activity of core elder brothers teach younger brothers 
to do good things. 3) The activity of insertion instruction core values though other subject matter. 
4) Train activity to develop core values once a week. And invite the trainers outside to give the 
knowledge for the students. 

3. The effects after developing Morality and Ethics of Students in OBEC Moral School the 
case Bannamad school in the first spiral and the second spiral revealed that 138 students. More 
responsibility, More discipline, And have more public mind than before development. 
 
Keywords:   
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บทน า 
“...การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไป

นั้นย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลซึ่งเป็น
องค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิง่ บุคคลจะพัฒนา
ได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษา
นั้นแบ่งเป็น สองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่วน
หนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่
เจริญ ละอายช่ัว กลัวบาปส่วนหน่ึง การพัฒนาบุคคล
จะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนท้ังสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้
มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อหนุน
การประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่
ควรและอ านวยผลประโยชน์ที่ พึ งประสงค์ ... 
“พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2540 (ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,  2551, หน้า 115) 
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการที่
จะพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญยิ่งขึ้นนั้นต้อง
พัฒนาบุคคลก่อน โดยจะต้องพัฒนาให้บุคคลได้รับ
การพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกับการพัฒนาด้านจิตใจ
ให้ เป็นผู้ ใฝ่ดี  เป็นพลเมืองที่ ดี  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ท าให้พัฒนาประเทศได้สะดวกได้ผล
แน่นอนรวดเร็ว 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมี 
ความรู้  ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง”และพระราชทานหลัก 3 ประการใน
เรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่
ให้แข่งขันกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอน
เพื่อนที่เรียนช้ากว่า” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนและให้ครู
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้
เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และ
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงและส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นการพัฒนา
เยาวชนได้อย่างยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559, หน้า ก-1) 

จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านนา
แมด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา 
อุบลราชธานี เขต 2 เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มี
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560 ที่ได้ท าหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจัดท าโครงการ
ต่างๆ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดนโยบายและมาตรการอย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่สมบูรณ์ได้ และจากการรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2560 พบว่าปัญหาที่ ได้พบทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแมด 
คือนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่ส่งการบ้าน  
ขาดความมีระเบียบวินัย เข้าแถวไม่เป็นระเบียบ และ
ไม่มีจิตสาธารณะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียน  
ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน สะท้อน
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการภายในโรงเรียนทั้งสิ้น 

ผู้วิจัยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรมเป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตน จึงสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. การบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย
ด าเนินการที่โรงเรียนบ้านนาแมด เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางในการพัฒนา เสริมสร้างและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนเพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้
อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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ค าถามการของวิจัย 
1. สภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :โรงเรียนบ้าน 
นาแมด  สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นอย่างไร 

2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :โรงเรียนบ้านนาแมด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 2 มีแนวทางอะไรบ้าง 

3. ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:โรงเรียนบ้านนา
แมด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :
โรงเรียนบ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.: โรงเรียน
บ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 

3. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.:โรงเรียนบ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต2  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

ขั้นที่ 3 การ
สังเกตการณ ์

(Observation) 

ขั้นที่ 4 การสะท้อน
กลับ 

(Reflection) 

ขั้นที่ 1 การวางแผน 
(Planning) 

1. ร่วมกันประชุมวางแผนปฏบิัติงานร่วมกันระหวา่งผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  
2. ร่วมกันส ารวจสภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนในโรงเรียน : คุณธรรมสพฐ. 
3. ร่วมกันหาแนวทาง อัตลักษณ์ ศึกษาความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. ร่วมกันวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.เพื่อจัดท าคู่มือการด าเนินงาน 
5. รับทราบแนวทางและวธิีการพัฒนารว่มกันพร้อมน าไปปฎิบัติ 

ขั้นที่ 2 การ
ปฏิบัติการ 
(Action) 

การพัฒนาบุคลากร 
    1. การศึกษาดูงาน    2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ    3. การนิเทศภายใน 
แนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดยใช้กระบวนการ
PLC ในการจัดกิจกรรม 
    1. โครงงานคุณธรรม    2. กิจกรรมพี่แกนน าสอนน้องท าด ี
    3. กิจกรรมสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
    4. กิจกรรมอบรมจิตพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันสุดสัปดาห์ 
    5. กิจกรรมพบพระพบธรรม 

1. ร่วมกันติดตามการด าเนินงาน 
2. สังเกตพัฒนาการนักเรียนและบันทึกการด าเนินงานแต่ละกจิกรรม 
3. นิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 

1. ติดตามผลประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
2. ให้ข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆตามวงจร PAOR เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น/น าประเด็นที่ยังไม่พัฒนามาด าเนินงานในวงรอบ
ที่ 2 
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

วง
รอ

บท
ี่ 2

 



 

 

Page   651 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ าแนกออกเป็น  
3 กุล่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Research Participant) 
จ านวน 12 คน ประกอบด้วย  

    1.1 ผู้วิจัย จ านวน 1 คน 
    1.2 ผู้ร่วมวิจัยคือ ครูโรงเรียนบ้านนา

แมด จ านวน 11 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาแมด 

2.  กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล  ( Key Informants) 
จ านวน 85 คน ประกอบด้วย  

    2.1 ผู้นิเทศ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซึ่งเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถในการนิเทศ  

    2.2 คณะครูโรงเรียนบ้านนาแมด สังกัด
ส า นั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 2 จ านวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย  

    2.3 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนา
แมด ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนช้ันละ 6 
คนรวมจ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  

    2.4 ตั วแทนผู้ ปกครองนัก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1-6 จ านวนช้ันละ  6 คน รวม
ทั้งหมดจ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เป็นผู้ปกครองนักเรียนตามข้อ 2.3 จ าแนก
ตามพฤติกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย  

         2.4.1 นักเรียนท่ีปฏิบัติตามระเบยีบ
ของโรงเรียนสม่ าเสมอ จ านวน 2 คน  

         2.4.2 นักเรียนท่ีปฏิบัติตามระเบยีบ
ของโรงเรียนปานกลาง จ านวน 2 คน 

         2.4.3 นั ก เ รี ยนที่ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบของโรงเรียน จ านวน 2 คน 

3. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา (Target 
Group) จ านวน 138 คน คือนัก เรี ยนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1-6 ปีการศึกษา 2561 มาจาก
นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ที่อยู่ในระดับผ่าน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการจัดเก็บ
ข้อมูลในครั้งนี้จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ  
2. วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง และหาคุณภาพของ

เครื่องมือดังน้ี 
    2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่

เกี่ยวข้อง  
    2.2 ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ก า ร

สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม 
    2.3 สร้างเครื่องมือตามโครงสร้างที่

ก าหนด 
    2.4 น าเครื่องมือที่สร้างเสนออาจารย์ที่

ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา 
รูปแบบและการใช้ภาษา จากนั้นจึงเสนอที่ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เสนอ
ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่ อพิ จารณาความ
สอดคล้องของค าถามกับการพัฒนาคุณธรรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

    2.5 ปรั บปรุ ง แก้ ไ ข เ ค รื่ อ งมื อตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

    2.6 ค่ าความ เที่ ย งตร ง เ ชิ ง เ นื้ อห า
น าเสนอในลักษณะค่า IOC เท่ากับ 1.00 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย  

1. สภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบา้น
นาแมด  สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
     1.1 สภาพ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด 
พบว่า 1) ด้านความรับผิดชอบ นักเรียนบางส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ หลีกเลี่ยงงานท่ีตัวเอง
ต้องรับผิดชอบ เ ช่น การท าความสะอาดเวร
ประจ าวัน และบริเวณอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่ส่ง
การบ้าน ไม่เก็บขยะ ไม่ช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน 
และขาดความรับผิดชอบในการท างาน 2) ด้านความ
มีระเบียบวินัย พบว่านักเรียนบางส่วน ไม่แต่งกาย
ตามระเบียบของโรงเรียนนักเรียนชายชอบเอาเสื้อ
ออกนอกกางเกง ไม่เข้าแถวซื้อสินค้า ไม่เข้าแถวรับ
อาหารกลางวัน ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ คุยกันเสียงดัง



 

 

Page   652 

เวลาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมอื่นๆ 
วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดินเป็นแถว
เวลาเข้าช้ันเรียนและขึ้นรถกลับบ้าน 3) ด้านความมี
จิตสาธารณะ พบว่านักเรียนบางส่วน ไม่ ช่วยรักษา
ทรัพย์สินของส่วนรวมของโรงเรียน ไม่มีจิตสาธารณะ
เป็นต้น 
     1.2 ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบา้น
นาแมด  จากการสั ง เกต และสอบถาม พบว่า  
1) นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
รับผิดชอบ ขาดความมีระเบียบวินัย และขาดการมี
จิตสาธารณะ 2) ครูและบุคลากรขาดความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  

2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบา้น
นาแมด  พัฒนาทั้ ง  3 ด้ าน  ในวงรอบที่  1 ใ ช้   
5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงงานคุณธรรม  
2) กิจกรรมพี่แกนน าสอนน้องท าดี 3) กิจกรรมสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 4) กิจกรรมอบรมจิตพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
วันสุดสัปดาห์และ 5) กิจกรรมพบพระพบธรรม ใน
วงรอบท่ี 2 ใช้ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงงาน
คุณธรรม 2) กิจกรรมพี่ แกนน าสอนน้องท าดี 
3) กิจกรรมสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 4) กิจกรรมอบรมจิต
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวันสุดสัปดาห์ โดยเชิญ
วิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน 

3. ผลการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบา้น
นาแมด ในวงรอบที่  1 และวงรอบที่  2 พบว่า  
1)นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแมด จ านวน 138 คน  
มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น มีระเบียบวินัยมากข้ึน 
และมีจิตสาธารณะมากขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา  
2) จากการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. :กรณี
โรงเรียนบ้านนาแมด ในวงรอบที่ 1 กับวงรอบที่ 2 
พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 1.10 และ 3) พบว่าจากการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 
ในวงรอบที่ 1 กับวงรอบที่ 2 พบว่าตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.86 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. สภาพ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.: กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 นักเรียนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
งานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ เช่น การท าความสะอาด
เวรประจ าวัน และบริเวณอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ส่ง
การบ้าน ไม่เก็บขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ ไม่ช่วย
ผู้ปกครองท างานบ้าน และขาดความรับผิดชอบใน
การท างาน ไม่เข้าแถวซื้อสินค้าไม่เข้าแถวรับอาหาร
กลางวัน คุยกันเวลาร่วมกิจกรรมหน้าเคารพธงชาติ
และร่วมกิจกรรมอื่นๆ วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่งกายไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน
นักเรียนชายชอบเอาเสื้อออกนอกกางเกง ไม่ช่วย
รักษาทรัพย์สินของส่วนรวม และไม่มีจิตสาธารณะ 
สอดคล้องกับ จักรวาล เจริญทอง (2551, บทคัดย่อ) 
ได้ท าการวิจัยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้าน
ความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสวนมอญ พบว่า 
สภาพปัญหาก่อนด า เนินการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ไม่รู้จัก
ระวังสุขภาพอนามัยของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่
เสมอ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่หมั่นใฝ่หาความรู้ ประพฤติตน
ไม่เหมาะสม ไม่รู้จักแยกแยะสิ่งที่ควรท าและไม่ควร
ท า ไม่รู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่น ท างานที่ ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จตรมเวลาที่ก าหนด ไม่มีความตรง
ต่อเวลา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
พลเมือง ขาดความรับผิดชอบต่อ บิดา มารดา และ
ครอบครัว ขาดความรับผิดชอบต่อครู โรงเรียน ขาด
ความรับผิดชอบต่อเพื่อน จากเหตุผลดังกล่าวจึงต้อง
ด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.  ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร พัฒน า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :กรณี
โรงเรียนบ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า 1) 
นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรมในด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ขาดความมี
ระเบียบวินัย และขาดความมีจิตสาธารณะ 2) ครู
และบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเมื่อผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ใน 3 
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ด้ า น  ไ ด้ แ ก่   
1) ความรับผิดชอบ 2) ความมีระเบียบวินัย และ  
3) ความมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุริยัน ผันพลี (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซ
ฟศรีสงคราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษา
สภาพปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ต้องได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากนักเรียน
ส่วนมากยังขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ 
นักเรียนพูดคุยและส่งเสียงดังในขณะที่ครูสอน  
ไม่สนใจครู ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ไม่กล้าแสดงออก 
ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลอื่น 

3. แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :กรณี โรงเรียน
บ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 2 คือ กิจกรรม 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 1) โครงงานคุณธรรม 2) กิจกรรมพี่
แกนน าสอนน้องท าดี 3) กิจกรรมการสอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
4) กิจกรรมอบรมจิตพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัน
สุดสัปดาห์ 5) กิจกรรมพบพระพบธรรม จากการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
คุ ณ ธ ร ร ม  ส พฐ . :ก ร ณี โ ร ง เ รี ย น บ้ า นนาแมด  
ทั้ง 2 วงรอบ เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแมด ให้เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ
สอดคล้องกับการวิจัยของประภาส ละราคี (2552, 
บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนกุดตาใกล้ ส านักงานเจตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
โดยการใช้แนวทางการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
ตัวอย่าง การฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมให้
นักเรียน 

4. ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :กรณี โรงเรียน
บ้านนาแมด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมพบว่า กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนบ้านนาแมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 
โครงงานคุณธรรม กิจกรรมพี่แกนน าสอนน้องท าดี 

กิจกรรมการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมอบรมจิตพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม วันสุดสัปดาห์ กิจกรรมพบพระ
พบธรรม สามารถพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาแมด ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะได้ ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเห็นควรให้มีการพัฒนาต่อไป 
โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการใ ช้กิจกรรมมี  4 
กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงงานคุณธรรม 2) กิจกรรมพี่
แกนน าสอนน้องท าดี 3) กิจกรรมการสอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
4) กิจกรรมอบรมจิตพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัน
สุดสัปดาห์ เพราะกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนจะต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ า จึงจะเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม 
สรุปผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.:กรณีโรงเรียนบ้านนาแมด 
พบว่า นักเรียนได้มีการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองดี
ขึ้น มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ 
ท าให้เป็นที่พึงพอใจของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้ปกครอง ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมนั้น พัฒนา
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีจิต
สาธารณะ สอดคล้องกับ สุภาวรรณ ยาทองไทย 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนมเขต 1 ผลการวิจัยพบว่าผลการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยและความมุ่งมั่นในการ
ท างาน โดยครูผู้ปกครองและนักเรียนประเมินตนเอง
พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ทุกระดับ สามารถน ารูปแบบของการวิจัยเ ชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ไปใช้ในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้บริหาร
และผู้ เกี่ ยวข้องควรส่ ง เสริม  ปลูกฝั ง ให้มีการ
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ด าเนินการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมเชิงบวกที่ยั่งยืน  

2. ก า ร ด า เ นิ น ก า ร พัฒน า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ควรมี
ระยะเวลาในการด า เนินการและการวัดและ
ประเมินผลพอสมควร เพราะเป็นการแสดงออกท่ีเกิด
จากเจตคติ การประพฤติปฏิบัติของนักเรียน 

3. ก า ร ด า เ นิ น ก า ร พัฒน า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ควรมี
การติดตามและประเมินผลในทุกๆ ปีการศึกษาและ
ท าต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยใน คร้ัง
ต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในครอบครัว 
ชุมชน ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนให้มีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาควรมีรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลายให้เข้ากับสภาพและปัญหาใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามบริบท
ของสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนเพื่อให้มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนมากขึ้น  
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กลยุทธ์เพ่ือยกระดับวทิยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบตัิเทคโนโลยี  
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

The Strategies to Enhance the college into Tnstitution College 
Xaisombath Technology Tavannakhet Province, Lao People 

 Democratic Republic 
 

แก้วพูทอง บุบผาวัน1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัย

ไชยสมบัติเทคโนโลยี และ 2) ตรวจสอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทคโนโลยี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พัฒนาขึ้นด้านความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง และความสอดคล้องมาตรการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ผู้
ทรงวุฒิ จ านวน 5 คน และกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบกลยทุธ์ จ านวน 41 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบกึ่งมี
โครงสร้างและแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.30–0.72 และค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลของการวิจัยพบว่า  
1. การพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี  

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธฺมี 9 ด้าน คือ 1) ารพัฒนาบุคลากร 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) 
การพัฒนาอาคาร สถานที่/ บรรยากาศ 4) การพัฒนาการเรียนการสอน 5) การบริหารและการจัดการ 6) การเงิน
และงบประมาณ 7) การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 8) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี/ICT และ 9) การ
พัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตัวช้ีวัด และมาตรการสู่ความส าเร็จ 

2. ผลการตรวจสอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยีแขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีพัฒนาขึ้นมีด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความถูกต้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ ยกระดบัวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

 

 
 
 
 
  

                      
1นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop the strategies to upgrading the status 

of college to institution of the Xaisombath Technology College in Savannakhet Province, The Lao 
People Democratic Republic, and 2) to validate the proposed strategies in terms of 
appropriateness, feasibility, utility, correctness, and compatibility standards for success. The target 
group for the interview involved five scholars, and the target group for the strategy validation 
included 41 participants. The research instrument was a semi-structured interview form and a set 
of 5-rating scale questionnaires with the discriminative power between 0.30-0.72 and the 
reliability of 0.98. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and content analysis. 
 The findings were as follows: 

1. The proposed strategies to upgrading the status of college to institution of the 
Xaisombath Technology College in Savannakhet Province, the Lao People Democratic Republic 
invovled vision, mission, and goals, consisting of nine aspects: 1) personnel development; 2) 
curriculum development; 3) building development/environment; 4) teaching and learning 
development; 5) administration and management; 6) finance and budget; 7) quality assurance 
and educational standards; 8) technology/ Information Communication Technology (ICT) 
development; and 9) development of materials, equipment and learner development activities, 
indicators, and standard for success. 

2. The validation of the proposed strategies revealed that the appropriateness, feasibility, 
utility, and correctness were at a high level in overall. 
 
Keywords: Strategies to Upgrading the Xaisombath Technology College, LAO People Democratic 
Republic 
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บทน า 
ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา แผนกศึกษาธิการ

และกีฬาได้ปฏิบัติตามนโยบายของกองประชุมใหญ่
ของพรรค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในแต่
ละไตรมาสของรัฐบาลและแผนพัฒนาการศึกษาและ
กีฬ ารวมถึ งแผนยุทธศาสตร์การปฏิ รูประบบ
การศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาแขนงการศึกษา 
แผนปฏิบัติงานการศึกษาเพื่อทุกคนและภายใต้การ
น าพาตามค าแนะน าของแผนกศึกษาธิการและกีฬา
แขวง ผู้บริหารการศึกษาขั้นแขวง ขั้นเมือง และขั้น
โรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภายใต้บทบาท 
หน้าที่ และภารงานที่ ได้ รับมอบหมายได้มีการ
เชื่อมโยงการปฏิรูปการศึกษา ในปี ค.ศ. 1986 พรรค
และรัฐได้วางแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงประเทศ
และดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศและ
การมุ่งมั่นการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และน าพาประเทศชาติ
หลุดพ้นจากความทุกข์ยากในปี ค.ศ.2020 พร้อมไป
กับการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชน ส าหรับการส่งเสริมการศึกษา
ภาคเอกชนให้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รัฐบาลจึงได้ออก
ค าสั่งเลขที่ 58/ นย ว่าด้วยการศึกษาภาคเอกชน
และได้มีการสร้างห้องการ (ห้องท างาน) การศึกษา
ภาคเอกชนและในปี ค.ศ. 2008 ได้เปลี่ยนช่ือมาเป็น
กรมคุ้มครองการศึกษาภาคเอกชน ท้ังนี้เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมและสนองความต้องการของประชาชน การ
พัฒนาการศึกษาภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วควบคู่ไปกับการลงทุนของบุคคลและนิติ
บุคคลทั้ งภายในประเทศและต่างประ เทศตาม
แผนพัฒนาการศึกษา 2015 – 2020 ได้มีแผนขยาย
โอกาสด้านการศึกษา แผนงานปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา แผนงานบริหารคุ้มครองการศึกษา และ
สภาที่ปรึกษาการศึกษาภาคเอกชนและสมาคม
การศึกษาภาคเอกชน (แผนพัฒนาการศึกษา (2015, 
หน้า 3) 

แผนพัฒนาการศึกษาภาคเอกชนได้มีการ
ส่งเสริมในต่างประเทศที่สนใจลงทุนในการสร้าง
โรงเรียนเอกชนทุกช้ัน ทุกสาขาวิชาเพิ่มขึ้นในปี ค.ศ. 
2009 - 2010 ทั่วประเทศ มีการสร้างโรงเรียนเลี้ยง
เด็กและโรงเรียนอนุบาล จ านวน 244 แห่ง โรงเรียน
ประถม จ านวน 160 แห่ง โรงเรียนมัธยม จ านวน 63 

แห่ง ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 81 แห่ง โรงเรียน
วิชาชีพ ช้ันกลาง จ านวน 5 แห่ ง วิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา จ านวน 90 แห่ง เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี จ านวน 35 แห่ง และเปิดหลักสูตร
ปริญญาโท จ านวน 3 แห่ง ด้านคุณภาพการศึกษาได้
มีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของสังคมรวมทั้ง
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ พร้อมกับ
พัฒนาบุคลกรไปด้วยทิศทางการพัฒนาศึกษาระยะ 5 
ปี ครั้งที่  8 ของแขวงสะหวันนะเขต ค.ศ. 2016-
2020 รัฐบาลและพรรคไดม้ีการคาดว่าจะมีนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมตอนปลาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 
57 จากปี ค.ศ. 2016 ได้มีสถาบันการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สถาบัน
กฎหมายภาคใต้  และมหาวิทยาลัยภาครัฐและ
ภาคเอกชนแล้วก็ตาม แต่ถ้าหากมองในแง่การเลือก
เข้าเรียนของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าเรียนในสาย
วิศวกรรมศาสตร์ สายช่างเทคนิคในระดับปริญญาตรี
พบว่า ยังอยู่ในกรอบที่จ ากัดอยู่ จ านวนแรงงานที่มี
วิชาเฉพาะในระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ
วิชาการคุ้มครอง ระดับการตรวจสอบหรือการซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าอยู่ ในโรงจักร
โรงงาน ส่วนใหญ่บุคลากรฝีมือแรงงานมาจาก
ต่างประเทศ ในส่วนที่เป็นแรงงานคนภายในประเทศ 
ยังขาดแคลนเป็นจ านวนมากหรือถ้ามีก็ไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานจึงเห็นสมควรและมี
ความจ าเป็นต้องได้แก้ไขให้มีการสร้างสถาบันศึกษา
ในการเล่าเรียนแค่ในระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับ
ปริญญาตรี และมีการจัดฝึกอบรมวิชาเฉพาะระยะ
สั้น มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่ได้เปิดสอน พร้อมทั้งโอกาสการให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจ ค้นคว้า
วิทยาศาสตร์จากภายนอก และให้การบริการทาง
วิชาการกับภายนอก ตามเง่ือนไขของสถาบันที่
สามารถให้การบริการได้และบนพึ้นฐานแนวทาง
นโยบายของภาครัฐและขอบเขตบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยเพื่ อรองรับการเป็นสถาบันไชยสมบัติ
เทค โน โลยี  แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (วิทยาลัยไชยสมบัติ
เทคโนโลยี, 2017) 

แ ข ว งส ะ ห วั น น ะ เข ต  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเนื้อที่ 21,774 ตาราง
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กิโลเมตร ประกอบด้วย ตัวเมือง จ านวน 6 เมือง 
เส้นทางคมนาคมหมายเลข 9 เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ 
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน–เซโน เป็นแหล่งลงทุน
ส าหรับนักธุรกิจชาวต่างประเทศและภายในประเทศ 
จากการขยายผลกองประชุมใหญ่ครั้งที่ 6 ของพรรค 
และมติกองประชุมใหญ่ครั้งท่ี 7 ของคณะพรรคแขวง
ว่าด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของแขวงระยะ 
5 ปี (2511 - 2515) โดยการผ่านการจัดตั้งปฏิบัติ
ของทุกขั้นทุกแขวงการเห็นว่า พื้นฐานเศรษฐกิจของ
แขวงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทั้ งในด้ าน
การเมือง และสังคมรวมทั้งความสงบปลอดภั ย
ภายในประเทศการจัดการศึกษาของวิทยาลัยไชย
สมบั ติ เทค โน โลยี  ส าธารณ รัฐป ระชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ได้ก่อตั้ งขึ้นตามใบอนุญาตของ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฉบับเลขที่ 493/ อกช 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เป็นสถานศึกษาของ
ภาคเอกชนที่ เปิดการเรียนสอนในสายวิชาชีพ
ระดับช้ันกลาง และระดับช้ันสูง และในปี พ.ศ. 2555 
วิทยาลัยได้มีการพัฒนาสถานศึกษามาตลอดและ
สามารถเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี โดยมีสาขาวิชา ระดับชั้นกลาง จ านวน 8 
สาขาวิชา ระดับช้ันสูง จ านวน 6 สาขาวิชา และ
สาขาวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 สาขาวิชา ในปี
แรกหลักสูตรปริญญาตรีที่ขออนุญาตเปิดการเรียน 
การสอน มีทั้งหมด 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาไฟฟ้า
เทคนิค สาขาวิชาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ ทั้งสามหลักสูตรนี้
ได้จัด ครูอาจารย์ทั้งหมดมี 43 คน หญิง 19 คน วุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 12คน 
ปริญญาตรี 10 คน และอนุปริญญา 19 คน อาจารย์
รับเชิญ 4 คน ครูอาจารย์สอนหลักสูตรปริญญาตรีมี
ทังหมด 24 คน หญิง 4 คน วุฒิการศึกษา ปริญญา
เอก 2 คน ปริญญาโท 12 คน ปริญญาตรี 10 คน 
อาจารย์รับเชิญ 2 คน หลักสูตรที่ได้จัดตั้งปฏิบัติผ่าน
มามี  หลั กสู ตรอนุป ริญ ญ ามี  8 สาขาวิชา คื อ 
บริหารธุรกิจ-การจัดการ การบัญชี-การเงิน ไฟฟ้า
เทคนิค ไอที เทคโนโลยีการผลิตและซ่อม บ ารุง 
รถยนต์ เคหสถานและภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น (วิทยาลัยไชสมบัติเทคโนโลยี , 
2017, หน้า 1 - 2)  

วิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดร้ับอนุญาตให้เปิดสอน
หลักสูตรปกติ สาขาวิชา บริหารธุรกิจการจัดการในปี 
ค.ศ. 2008 หลักสูตรต่อเนื่องสาขาวิชา บริหารธุรกิจ

การจัดการในปี ค.ศ. 2010 และ หลักสูตรต่อเนื่อง
สาขาไอทีในปี ค.ศ. 2011. วิทยาลัยได้ด าเนินการ
เปิดหลักสูตรช้ันสูง 08 สาขาวิชาอย่างเป็นปกติจนถึง
ปัจจุบัน อิงตามนโยบายว่าด้วยการศึกษาช้ันสูง 
ปัจจุบันนี้วิทยาลัยไชยสมบัติ เทคโนโลยี มีบุคลากร
ครู วิชาเฉพาะที่ตรงกับ 3 สาขาวิชาที่ขออนุญาตเปิด
สอนหลักสูตรปริญญาตรี คือ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
เทคนิค สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการและ
สาขาวิชา เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (ไอที) มีบุคลากร
ทางการศึ กษาในการจั ดการ เรี ยนการ สอนที่
รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าและอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาสอดคล้อง
ถูกต้องตามอัตราส่วนที่ได้ก าหนดไว้อยู่ในหมวดที่ 6 
มาตรา 31 ของนโยบายว่าด้วยการศึกษาช้ันสูง เพื่อ
ส่งเสริมให้ครู อาจารย์วิทยาลัยที่ได้เปิดการเรียนการ
สอน และครูอาจารย์ที่ได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
ประจ าได้ฝึกฝนความรู้มีทักษะมีประสบการณ์ มี
ผลประโยชน์ให้สองฝ่าย มีผลประโยชน์แก่สังคมและ
ประ เทศชาติ อี กด้ วย  จุ ดป ระสงค์ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมในการส่งเสริมบุคลากรวิชาการให้มีหลากหลาย
สาขาวิชาชีพทางด้านการบริหาร ด้านช่าง ด้านการ
ค้นคว้าวิทยาศาสตร์ เพื่อสนองต่อแรงงานให้โครง
ประกอบเศรษฐกิจและโครงประกอบแรงงาน ตาม
ทิศทางของภาคอุตสาหกรรม มีการทดสอบระดับ
ฝีมือแรงงาน ระดับวิชาการคุ้มครองน าพา การ
ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องจักรกล พาหนะ
การผลิต ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่นับวัน
เพิ่มขึ้นในการยกระดับวิทยาลัยสู่ความเป็นสถาบันให้
มีการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง
ระดับปริญญาตรี มีการจัดฝึกอบรมวิชาเฉพาะระยะ
สั้น มีการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับจุดพิเศษของสาขาวิชาที่ได้เปิดสอนให้โอกาสการ
มีส่วนร่วมในการส ารวจ ค้นคว้าวิทยาศาสตร์จาก
ภายนอก และให้การบริการทางวิชาการกับภายนอก 
ตามเง่ือนไขของสถาบันที่สามารถให้การบริการได้
และบนพื้นฐานแนวทางนโยบายของภาครัฐและ
ขอบเขตบทบาทหน้าที่ของสถาบัน ส่งเสริมบุคลากร
เพื่อสืบทอดภารกิจการศึกษาของวิทยาลัย สร้างและ
สนองครูสอนวิชาชีพ วิชาเทคโนโลยีให้โรงเรียน
ส ามั ญ ศึ ก ษ า  แ ล ะต ล าด แ รงงาน ใน โร งงาน
อุตสาหกรรมภายในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (วิทยาลัยไชยสมบัติ , 
2017, หน้า 10) 
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จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องกลยุทธ์
เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัย
ไช ยส ม บั ติ เท ค โน โล ยี  แ ข วงส ะห วั น น ะ เขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใช้เป็น
ข้อเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการยกระดับวิทยาลัย
สู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และยังเป็นแบบอย่างให้กับวิทยาลัย
เอกชนแห่งอื่นๆ น าไปสู่การปฏิบัติการยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันและยังเป็นการพัฒนา
การศึกษาท้ังในและต่างประเทศให้เท่าเทียมกับนานา
ประเทศ 

 
ค าถามของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่ง
ของการวิจัย ดังน้ี 

1. การพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัย
สู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
มีอะไรบ้าง 

2. ผลการตรวจสอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทค โน โลยี  แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พัฒนาขึ้นด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความ
ถูกต้อง และความสอดคล้องมาตรการสู่ความส าเร็จ
อยู่ในระดับใด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่ง
ของการวิจัย ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัย
สู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2. เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทค โน โลยี  แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พัฒนาขึ้นด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความ
ถูกต้อง และความสอดคล้องมาตรการสู่ความส าเร็จ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ด้ ก า ห น ด ข อ บ เข ต
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี ้
 1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน 

1.2 การศึกษา (Best Practices) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ เพื่ อยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทคโนโลยี จ านวน 4 แห่ง 

1.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เพื่อเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) และสภาพแวดล้อม
ภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ของการยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทคโนโลยี จ านวน 50 คน 

1.4 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประเมินกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น จ านวน 15 คน 

1.5 กลุ่มเป้าหมายในการจัดท าประชา
พิจารณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การ
เป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาจากหลายภาคส่วน จ านวน 41 คน 

1.6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการหามาตรการ
สู่ความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนระยะ 1 ปี 3 ปี 
และ 5 ปี จ านวน 54 คน 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
และมาตรการสู่ความส าเร็จ 

2.2 แนวคิดเกี่ยว Swot Analysis ได้แก่ 
ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) และปัจจัยภายนอก 
(โอกาส และอุปสรรค) 
3. ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ซึ่งแบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 พัฒนากลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชย
สมบัติเทคโนโลยี และระยะที่ 2 ตรวจสอบกลยุทธ์
เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัย
ไชยสมบัติเทคโนโลยี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
รวมระยะเวลา 2 ปี  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัย

สู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงนโยบาย 
(Policy Research) แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดท าร่าง
กลยุทธ์ และ ระยะที่  2 การพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งมี
รายละเอียดการน าเสนอของข้อมูล ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อท า
ร่างกลยุทธ์การวิจัยในระยะที่ 1 มีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อท าร่างกลยุทธ์เพื่อยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทค โน โลยี  แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการด าเนินการวิจัย 4 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ที่ เกี่ ยวข้อง ขั้นตอนที่  2 การสัมภาษณ์ เชิงลึ ก
ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 การศึกษา (Best Practice) 
ขั้นตอนที่  4 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT 
Analysis) กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน ใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือโดย
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งผล
การพิจารณามีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม สถิติที่
ใช้ ในการวิ เค าะห์ ข้ อมู ล เชิ งเนื้ อห า (Content 
Analysis) 

ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การวิจัยใน
ระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนากลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชย
สมบัติเทคโนโลยี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้จากการด าเนินการ
วิจัยในระยะที่ 1 ไปพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กลยุทธ์ 
มีการด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ 3 ขั้นตอน ข้ันตอนที่ 
1 ยกร่างกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็น
สถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี ขั้นตอนที่ 
2 การประเมินกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การ
เป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี  และ
ขั้ นตอนที่  3  ก าหนดมาตรการสู่ ค วามส า เร็ จ 
กลุ่ม เป้าหมาย จ านวน 41 คน  ใช้วิธี เลือกแบบ
เจาะจงเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินกลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชย
สมบัติเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมีด้านความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.30 – 0.72 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 การ
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (index of item congruence : IOC) 
เลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้อง 0.50 ข้ึนไปถือ
ว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ผลการพิจารณามีค่าเท่ากับ 
1.00 ทุกข้อค าถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคาะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาการยกระดับวิทยาลัยสู่การ
เป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี มี 9 
ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากร 2) การ
พัฒนาหลักสูตร 3) การพัฒนาอาคาร สถานที่ / 
บรรยากาศ 4) การพัฒนาการเรียนการสอน 5) การ
บริหารและการจัดการ 6) การเงินและงบประมาณ 
7) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 8) 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี/ ICT และ 9) การพัฒนา
สื่อวัสดุ อุปกรณ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผล
การประเมินกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็น
สถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน 

2. ผลการตรวจสอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทค โน โลยี  แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พัฒนาขึ้นมีด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความ
ถูกต้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัย
สู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี 
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็น
กลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของ
วิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี ได้แก่ 1) การพัฒนา
บุคลากร 2) การพัฒนาหลักสูตร 3. การพัฒนา
อาคาร สถานท่ี/ บรรยากาศ 4) การพัฒนาการเรียน
การสอน 5) การบริหารและการจัดการ 6) การเงิน
และงบประมาณ 7) การประกันคุณภาพ.และ 
มาตรฐานการศึกษา 8) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี/ 
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ICT และ 9) การพัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตัวช้ีวัด และมาตรการสู่ความส าเร็จ 
ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์มีความส าคัญต่อการบรหิารงาน
ขององค์กรในการก าหนดทิศทางตั้งแต่การร่วมกัน
วางแผน การวิเคราะห์กลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ 
และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติขององค์กร รวมทั้ง
การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและสามารถอยู่
รอดและแข่งขันกับองค์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการสร้างกลยุท ธ์  ประกอบด้วย การ
วิ เคราะห์ สภาพแวดล้อมโดยใช้ เทคนิค  Swot 
Analysis มีขั้นด าเนินการในการร่างกลยุทธ์เพื่อ
ยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชย
สมบัติ เทคโนโลยี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็งและจุดอ่อน มีเกณฑ์
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ 1 
โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ของกิจการ บุคลากรและ
ความสามารถของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรและ
องค์ประกอบอื่น ๆ ในองค์กร ได้แก่ พันธกิจของ
บริษัท ระบบการบริหารงาน การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร กระบวนการผลิตและการท างานในธุรกิจ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในธุรกิจกฎระเบียบภายในองค์กร 
และ 2) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอ ก าส แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค มี เก ณ ฑ์ ก า รป ร ะ เมิ น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 1)ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Factors) เช่น  อัตราเงิน เฟ้ อ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราภาษี และอัตราการว่างงาน เป็นต้น 
2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 
เช่น การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เครื่องจักรกล
ท าอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 3) ปัจจัยด้านการเมืองและ
ก ฎ ห ม า ย  (Political and Legal Factors) เ ช่ น 
นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล การแก้ ไข
กฎหมายและการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานการบริหาร เป็นต้น 
และ4) ปัจจัยด้านสังคม (Socio-Cultural Factors) 
โครงสร้างท างานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ค่านิยม 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจน
พฤติกรรมการบริโภคและอุปโภค สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกรรัตน์ พิพัฒน์ผล, (2557); กฎหมาย
ว่าด้วยอาชีวศึกษา, (2557); ค าสั่งว่าด้วยการศึกษา
ช้ันสูง, (2558); คู่มือการประกันคุณภาพสถาบัน
อาชีวศึกษา, (2559); วราภรณ์ ไทยมา, (2559); ขจร

ศั ก ดิ์  อิ น ท ร โส ภ า , (2560); Wilson & Hayer, 
(2000) 

2. ผลการตรวจสอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับ
วิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติ
เทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นมีด้านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง โดยรวม
อยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์เป็นวิธีการใน
การปฏิบัติที่ส าคัญที่มีการวางแผนอย่างชัดเจน
เพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินการได้ผ่านการเห็นด้วย
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการท าประชาพิจารณ์จาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสมใจ คันทะเสน (2561) พบว่า การประเมินกล
ยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อความมีประสิทธิผลของ 
แผนกโยธิการและขนส่งที่พัฒนาขึ้นมีด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความ
ถูกต้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัย

สู่การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี 
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผู้วิจัยขอข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ควรน ากลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่
การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยีที่
ได้ ไปเสนอผู้บริหารและจัดท าเป็นแผนพัฒนา
วิทยาลัยเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผล 

1.2 ควรน ากลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่
การเป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยีที่
ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินการ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันของ
วิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี แขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.2 ควรมีการศึกษาการประเมินผลการ
น าไปสู่การปฏิบัติกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การ
เป็นสถาบันของวิทยาลัยไชยสมบัติเทคโนโลยี แขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
ลาว
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
Transformation Leadership of the Head teachers in Learning 
Department Affecting the Work Effectiveness of the Learning 

Department in Schoolsunder the Office of 
Educational Service Area 23 

 

สิทธิชัย อุสาพรม1 
ไชยา ภาวะบตุร2 

วิจิตรา วงศ์อนุสิทธ์ิ3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 4) 
ศึกษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน และ 5) แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 414 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเช่ือมั่นของ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เท่ากับ 0.95 และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ชนิด One-
Way ANOVA การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีวิเคราะห์ Stepwise 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้กับประสทิธิผลการท างานของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานต่างกัน และจ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิผลการ
ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจของครู และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ จ าแนกตามที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน และ
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                                                           
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
3 กรรมการบริหารสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวจิัยและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ
ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านที่มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ
ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการเป็น
ผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล ด้านการสร้างบารมี และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

5. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล  

 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ

การเรยีนรู ้
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Abstract 
 The purposes of this research were to (1) examine transformational leadership of heads 
of learning department and work effectiveness of learning departments in schools;  
2) compare transformational leadership of heads of learning department and work effectiveness 
of learning departments; 3) discover the relationship between transformational leadership of 
heads of learning department and work effectiveness of learning departments; 4) explore the 
predictive power of transformational leadership of heads of learning department affecting work 
effectiveness of learning departments in schools; and 5) establish the guidelines for developing 
transformational leadership of heads of learning departments affecting work effectiveness of 
learning department in schools. The samples were school administrators, heads of learning 
department and teachers working under the Office of Secondary Educational Service Area 23, 
yielding a total of 414, in the 2018 academic year. The research instrument was a rating scale 
questionnaire with the confidence values of transformational leadership of heads of learning 
department at 0.95 and work effectiveness of learning departments in schools at 0.94. Statistics 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, F - test (One – Way ANOVA), 
Pearson’s Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The findings were as follows: 
 1. Transformational leadership of heads of learning department and work effectiveness 
of learning departments in schools as a whole were at a high level. 
 2. The transformational leadership of heads of learning department with different 
position as a whole was statistically significant different at the .05 level. In terms of different work 
experience and school sizes, the participants reported that the transformational leadership of 
heads of learning department as a whole and each aspect was statistically significant different at 
the .01 level, whereas the work effectiveness of learning departments in schools, classified by 
participants with different positions, as a whole was not different. When considered in each 
aspect, teacher satisfaction aspect and workplace participation aspect were statistically 
significantly different at the .05 level and the .01 level respectively. Referring to the opinions of 
participants with different work experience and school sizes as a whole and for each aspect 
showed a statistically significant difference at the level of .01.  
 3. The relationship between transformational leadership of heads of learning department 
and work effectiveness of learning departments showed a positive relationship at a statistically 
significant difference of .01 level. 
 4. The four found aspects of transformational leadership of heads of learning 
department affecting work effectiveness of learning departments which had the predictive power 
were Intellectual Stimulation, Individualized Consideration, Charisma, and Inspiration Motivation. 
 5. The proposed guidelines for transformational leadership of heads of learning 
department affecting work effectiveness of learning departments involved four aspects: Charisma, 
Inspiration Motivation, Intellectual Stimulation, and Individualized Consideration. 

 
Keywords:  transformation leadership, the head teachers in learning department, the work 
effectiveness of the learning department in schools 
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บทน า 
ใ น โ ล ก ห ลั ง ยุ ค ใ ห ม่  ( Post-

modernization) ทุกประเทศต่างพยายามสร้าง
กระบวนทัศน์การพัฒนาภายใต้บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติของสังคม สิ่งที่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด คือ จะท าอย่าไรหรือมี
วิธีการใดที่จะท าให้สภาพการณ์ของประเทศตนเอง 
“มีความเป็นเลิศ” ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
รวมทั้ งด้านการศึกษาด้วย เพราะการศึกษาจัด
การศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย 
ความสลับซับซ้อนของสังคมมีมากขึ้นตามล าดับองค์
ความรู้/ข้อความรู้ต่างถูก “ผลิต” ขึ้นมาใหม่ หรือ
บางครั้งก็น าความรู้เดิมมาผลิตซ้ า บนฐานของการ
เปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่ามี “การต่อ
ยอด” ในความมุ่ งมั่นที่จะพัฒนาในองค์ความรู้
ข้อความรู้นั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น (ธงชัย สมบูรณ์ , 2558, 
หน้า 1) จากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ สอง (พ.ศ.2552 -2561) เน้นการจัด
การศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบมิใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง 
ที่แยกจากกัน เน้นการพัฒนาคุณภาพคน และพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สู่ ร ะ ดั บ ส า ก ล 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 4 ประเด็นหลัก คือ 
พัฒนาคนไทยยุคใหม่ โดยปรับกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่
พึ งประสงค์  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนา
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ โดยปรับระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพให้ เกิดความคล่องตัวเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา , 2553 , หน้า 1-10) เรื่องการปฏิรูป
การศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาต้องท าหน้าที่หลักเพื่อ
เป็นผู้น าและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่มี
ส่วนส าคัญ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ
เรียนรู้ลงมาตามล าดับ  

จากสังคมปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
และมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนมีการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้นท าให้ผู้น าต้องกระตุ้นและผลักดันโดย

ใช้ภาวะผู้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ
องค์กร ซึ่ งภาวะผู้น าที่ ว่านี้  คือ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) (ธี
ระ  รุญ เจริญ , 2550 , หน้ า  4) โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรค์แบบ
ใหม่ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์เดิม เพื่อ
ประยุกต์งานให้เกิดความก้าวหน้า เกิดความสมดุล 
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์  สารรัตนะ 
(2555, หน้า 76-77) ที่ระบุว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้ที่จูงใจให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าความ
คาดหวังตามปกติ มุ่งไปที่ภารกิจงานกว้าง ๆ ด้วย
ความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตนเอง มุ่งการบรรลุความ
ต้องการในระดับสูง โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ด้านการ
สร้างบารมี (Charisma) คือความสามารถของผู้น าที่
จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจ ความศรัทธา และ
การยอมรับจากผู้อื่น ด้านการยอมรับคุณค่าในตัว
บุคคล (Individualized consideration) คือความ
พยายามจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้อื่น ใส่ในความ
ต้องการของแต่ละบุคคล และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
มนุษย์ที่มีคุณค่า และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) คือการเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้คิดทบทวนในสิ่งที่ท าอยู่เดิม 
กระตุ้นให้สมองปัญหาจากหลากแง่มุมและกระตุ้นให้
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สอดคล้องกับบริบทของ
การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยหลายช้ินพบว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
จะประกอบด้วย การเป็นผู้สร้างแรงดลใจ การเป็นผู้มี
บารมี การเป็นผู้กระตุ้นให้ใช้สติปัญญา และการเป็น
ผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล  

ทั้ งนี้การขยายตัวขององคกรที่มากขึ้น 
ปริมาณงานตาง ๆ ของโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้นภาระ
งานของผูบริหารสถานศึกษามีมากขึ้น ท้ังในดานการ
บริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล การ
บริหารวิชาการ และการบริหารทั่วไปและยังตองท า
การประสานสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของกับสถานศึกษา ซึ่งท าใหการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีความสลับซับซอนมากขึ้น โดยเฉพาะ
การบริหารงานวิชาการที่ตองด าเนินการพัฒนา
นักเรียนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
24 ในวงเล็บที่  1 -5 ที่ ไดก าหนดใหสถานศึกษา
ด าเนินการการจัดการเรียนรูในดานเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด  
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ฝกทักษะกระบวนการคิดเรียนรูจากประสบการณ
จริง จัดวิธีการเรียนรูแบบผสมผสานและหลากหลาย
วิธีโดยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลพรอมนี้ 
ตองสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสิ่ ง
แวดลอม สื่อการเรียน รวมทั้งการน างานวิจัยมา 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนา 
ผูเรียนในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาแบงออกเปนกลุมสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 8 กลุมสาระ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 33-38) ซึ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จ าเป็นต้องมี
หั วหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ หนึ่ งคนเพื่ อท าหน้าที่
ประสานการท างานจากฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษากับ
ครู รวมถึงการบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ อีก
หลายประการ 

ในยุคสมัยที่กระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วนี้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงต้อง
สร้างภาวะผู้น าที่เข้มแข็งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
การบริหารงานเพื่ อให้ เกิดประสิทธิภาพสู งสุด 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความเป็นผู้น าหรือใช้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ดีจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานภายในโรงเรียนได้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับทัศนะของ Manasse ที่กล่าวว่า 
ถ้าต้องการให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
ผู้น าจ าเป็นต้องมีความสามารถในการตัดสินใจใน
เรื่องที่ เกี่ยวกับสภาพที่ควรเป็นไปในอนาคตของ
องค์การ โดยเริ่มต้นจากการที่ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์
ส่วนตัวก่อน จากนั้นจึงหล่อหลอมกลายมาเป็น
วิสัยทัศน์ร่วม กับสมาชิกภายในองค์การและทั้งผู้น า
และสมาชิกในองค์กรร่วมกันสื่อสารวิสัยทัศน์ของ
องค์การ พร้อมทั้งมีการมอบอ านาจ แก่ผู้ปฏิบัติให้
เป็นจริง (ด ารงค์ ศรีอร่าม, 2553, หน้า 53 - 54) 

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ก็คือ ความส าเร็จของโรงเรียนที่สามารถท า
หน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เกิดจาก
ประสิทธิภาพของผู้บริหารที่สามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงาน
บ รรลุ ต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ ตั้ ง ไว้  ซึ่ งส่ วน ห นึ่ ง
ความส าเร็จนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ับว่าเปน็
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากท่ีจะพาสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของ 

การศึกษา เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในระดับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ทันที เป็นผู้อ านวยความสะดวก
และประสานงานกับครูในโรงเรียน อีกทั้งเป็นกลไก
ส าคัญในการก ากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานในฐานะที่เป็นหัวหน้าครู
และริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย (เรียม สุขกล่า, 2553, หน้า 28) ดังนั้น สิ่ง
ส าคัญที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องระลึกไว้
เสมอ คือ การใช้ความอดทนในการแก้ปัญหาและ
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ เกิดในการท างาน 
ดั งนั้ น  หั วหน้ ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ที่ ป ระสบ
ความส าเร็จในการบริหารงานภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จะต้องการมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานร่วมกันอย่างจริงใจ การ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิด การรับผิดชอบร่วมกัน 
และรวมถึงความไว้วางใจกันในการท างานก็เป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่จะประสบความส าเร็จได้  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย
ของนักวิชาการ ถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ประสิทธิผลการท างานของโรงเรียน ท าให้ผู้วิจัย
ตระหนักถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และความส าคัญของการท างานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา
และเป็นแรงบันดาลใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลการท างานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  เพื่อให้ได้ทราบ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เป็นไปตามบริบทของการศึกษาวิจัย  อันจะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน และจะน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามบทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้  เพื่ อ ให้ โ ร ง เรี ย น มี ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยมีความมุ่งหมาย
ของการวิจัย ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหั วหน้ ากลุ่ ม ส าระการเรี ย น รู้ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน  

2. เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ ภ าวะ ผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ ง ที่ มี
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน และขนาดของ
โรงเรียน  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

4. เพื่อศึกษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน  

5. เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 

 
        
      
      
 
 
  
 
 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการวิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,285 คน จ าแนก
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 97 คนและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 360 คน ครูผู้สอน
จ านวน 1,828 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 414 
คน จาก 45 โรงเรียน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ (Rating 
Scale) จ านวน  414 ฉบั บ  ใช้ส าห รับผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. การสร้างบารมี   2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
3. การกระตุ้นทางปัญญา  
4. การเป็นผูส้ร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล 

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
   1.3 ครูผู้สอน  
2. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
   2.1 น้อยกว่า 10 ป ี
   2.2 10-20 ปี 
   2.3 มากกว่า 20 ป ี
3. ขนาดของโรงเรียน 
   3.1 ขนาดเล็ก 
   3.2 ขนาดกลาง 
   3.3 ขนาดใหญ/่ใหญ่พิเศษ 
 

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของเป้าหมาย 
2. การสื่อสารแบบเปดิ   3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
4. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 5. ความพึงพอใจของครู 
6. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
7. การมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม 
 
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
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ครูผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีค่าระหว่าง 0.404 - 0.868  และค่าอ านาจ
จ าแนกของประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีค่าระหว่าง 0.656 - 0.906 และค่าความ
เช่ือมั่นของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่ มสาระการเรียนรู้  มี ค่ า เท่ ากับ  0.951 และ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่า
เท่ากับ 0.949 
 
ผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้กับประสิทธิผลการท างานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก  
 2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิผลการท างานของ
กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ใน โรงเรียน จ าแนกตาม
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจของ
ครู และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ .01 ตามล าดับ จ าแนกตามที่มีประสบการณ์
การท างานต่ างกัน และจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้ านที่มีอ านาจพยากรณ์
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์
กับผู้ตามเป็นรายบุคคล ด้านการสร้างบารมี และด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ  
 5. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทาง
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการท างานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ไว้ 4 ด้าน คือ ด้าน
การสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้ นท างปั ญ ญ า และด้ านการเป็ นผู้ ส ร้ าง
ความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก             ทุก
ด้าน เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ยกเว้นด้านการ
เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล มี
ความคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความสนใจแก่ครูในกลุ่มสาระ
ฯ  ท่ีไม่สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เท่าเทียมกับคนอ่ืน 
ๆ นั่นเอง อีกทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีการ
ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระได้มีพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยกมลพร ศรีประไพ 
(2560, บทคัดย่อ ) ท าวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสิงห์สมุทรอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้
ตามเป็นรายบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ
การสร้างบารมี ตามล าดับ และประสิทธิผลการ
ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 
1 ทั้งนี้ ยังมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุดมี 2 ด้าน คือ  ความไว้เนื้อเช่ือใจ และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และด้านอื่นอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน อาจเพราะสถานภาพการท างานที่
แตกต่างกัน ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ



 
 

Page   672 

โรงเรียนที่ แตกต่างกัน ท าให้มีความเช่ือมั่นว่า
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
จ าเป็นจะเป็นมีความไว้เนื้อเช่ือใจกัน ร่วมการมีส่วน
ร่วม ในการด าเนินงานร่วมจึ งจะท าให้ ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยกิตติศักดิ์  
ปานงาม. (2557, หน้า 72-83) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 2.1) จ าแนกตาม
สถานภาพการท างาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารมี และด้านการเป็น
ผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน
ที่ชัดเจน มีการสร้างความกระตือรือร้นในการท างาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการเปิดโอกาสให้
ครูในกลุ่มสาระฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มสาระฯ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจให้ครูใน
กลุ่มสาระฯ ท างานด้วยวิธีการท างานที่เหมาะสมของ
แต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ ทน
ค าดี (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค รู  โด ย ร วม อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม าก 
ประกอบด้วย เพลินพิศ ธรรมรัตน์ (30 มีนาคม 
2562) ได้เสนอว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควร
เน้นการประสานงานให้ด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย
ภายใต้ความร่วมมือของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2) จ าแนกตามที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 10 ปี 

มีความคิดเห็น ต่ ากว่า ที่มีประสบการณ์ท างาน 
ระหว่าง 10-20 ปี และที่มีประสบการณ์ท างาน 
ระหว่าง 10 -20 ปี  มีความคิด เห็น  สู งกว่า ที่ มี
ประสบการณ์ท างาน มากกว่า 20 ปี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 10 ปี 
มีความคิดเห็นต่ ากว่า ที่มีประสบการณ์ท างาน 
ระหว่าง 10-20 ปี และที่มีประสบการณ์ท างาน 
ระหว่าง 10 -20 ปี  มีความคิด เห็น  สู งกว่ า ที่ มี
ประสบการณ์ ท างาน มากกว่ า 20 ปี  อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้แสดงออกถึงอุดมการณ์ ความเช่ือ และ
ค่านิยมของตนเองอีกทั้งมีการให้ความไว้วางใจแก่ครู
ในกลุ่มสาระฯ ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีการ
ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ ระบุปัญหาด้วยการใช้
เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเอง รวมถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ครูใน
กลุ่มสาระฯ พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ยของ กมลพร ศรีป ระไพ  (2560 , 
บทคัดย่อ)  ได้ท าวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์สมุทร 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกัน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ 
โดยวิ ธีของเชฟ เฟ่  (Scheffe’s method) พบว่า 
แตกต่างกัน โดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 
ตั้งแต่ 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสิงห์สมุทร มากกว่า ครูที่มีประสบการณ์ใน
การสอนตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป และครูที่มีประสบการณ์
ในการสอน น้อยกว่า 5 ปี ประกอบด้วย เพลินพิศ 
ธรรมรัตน์ (30 มีนาคม 2562) ได้เสนอว่า หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ต้องยอมรับในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและผู้อื่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ประสบการณ์ น้ อยควรกล้ าที่ จะแสดงออกถึ ง
อุดมการณ์ ความรู้ ความสารถที่มีให้เป็นที่ยอมรับ 
2.3) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผู้บริหาร
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สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดเลก็ มีความ
คิดเห็นสูงกว่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง
และที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่
พิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกว่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่2 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคคลกร
น้อยจึงท าให้บุคลากรมีโอกาสได้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
กลุ่มสาระเรียนรู้มากกว่าโรงเรียนขนาดขนาดและ
ขนาดใหญ่  สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิ สิทธิ์  
ทนค าดี (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม
มีความแตกต่ างกัน  สุกันยา ศรีสวัสดิ์  (2554 , 
บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
เครืออักษรกรุ๊ป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอันดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ การเป็นผู้สร้างแรงดลใจ การเป็นผู้มีบารมี การ
เป็นผู้กระตุ้นให้ใช้สติปัญญา และการเป็นผู้สร้าง
ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ต าม เป็ น ร ายบุ คค ล  แล ะ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 23 2.4) จ าแนกตามสถานภาพการ
ด ารงต าแหน่ ง โดยรวม ไม่ แตกต่ างกั น  ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านความพึงพอใจของครู มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายคู่ พบว่า ด้านความพึงพอใจของครู หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีความคิดเห็นสูงกว่า ครูผู้สอน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา  
มีความคิดเห็นสูงกว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความคิดเห็นสูงกว่า ครูผู้สอน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทั้ งเป็นอาจเป็น 

เพราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้บุคลากรใน
กลุ่มสาระฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
หรือให้ได้รับสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมกับการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรกร วงศ์สกุล (2554, บทคัดย่อ ) ได้ท าวิจัย 
เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
การบริห ารโรงเรี ยน  สั งกั ดกรุ งเทพมหานคร  
ในเขตลาดกระบัง พบว่า ประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
ในระดับบุ คคลและระดับองค์กรมี การปฏิบั ติ 
อยู่ในระดับมาก โดยครูจะให้ความส าคัญในระดับ
อ งค์ ก รม าก ก ว่ าบุ ค ค ล  2.5) จ าแ น ก ต าม ที่ มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน โดยรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน ท า
ให้มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิรมล เตชณัชถิรกุล (2561, บทคัดย่อ) ได้ท า
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าครูและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
จ าแนกตามที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
ทศพล พยัคฆพงศ์ (1 เมษายน 2562) ได้เสนอว่า 
ประสิทธิผลของการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกคนในกลุ่มสาระฯ จะต้องร่วมแรงร่วมใจในการ
ท างานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมถึงมีการแจ้ง
ข้อมูล ข่ าวสารที่ เกี่ ยวข้องกับปฏิบั ติ งานอย่าง
หลากหลายในการท างาน อีกท้ังยังต้องมีส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ต้องการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 2.6) จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายด้ าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกต่างกัน ท าให้มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เพราะ
ภารงานไม่เท่ากันสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล 
เตชณัชถิรกุล (2561 , บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าครูและประสิทธิผล
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ครูผู้สอน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แ บ บ  เพี ย ร์ สั น  ตั ว แ ป รที่ ศึ ก ษ าส่ วน ให ญ่ มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง .81 ถึง .92 ในการนี้ลักษณะความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ซึ่ง
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้านการสร้างบารมี (rx1y = 0.81) 
อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (rx2y 
= 0.84) อยู่ ในระดับ “สูง” ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา (rx3y = 0.88) อยู่ในระดับ “สูง” ด้านการ
เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล 
(rx4y = 0 .86 ) อยู่ ในระดับ  “สู ง” เป็ น ไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความทุ่มเท
ในการท างาน อุดมการณ์ ความเช่ือ และค่านิยม 
ความรู้ความสามารถในการท างาน ควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ เป็นอย่างดี  ท าให้การท างานเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยภัทรกร วงศ์
สกุล (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
พบว่า ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กั บประสิ ท ธิ ผลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ยน  สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัว
แปรที่มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการท างานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้ทั้งหมด 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ด้านการ
เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น ด้านการสร้าง

บารมี และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 4 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีความเป็นผู้น าหรือใช้ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ดีจะส่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และของ
โรงเรียนได้อย่างชัดเจน จึงท าให้ตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ 
เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กมลพร ศรีประไพ, 2560, หน้า 36 -38 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหั วหน้ ากลุ่ ม ส าระการเรี ย น รู้ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
เขต 23 ที่มีอ านาจพยากรณ์  มี  4 ด้าน โดยเรียง
อันดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล 
ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้
ตามเป็นรายบุคคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควร
มอบหมายงานให้กับผู้ร่วมงานตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงาน
ที่ไม่สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เท่าเทียมกับคนอ่ืน ๆ 
 2. ด้านการสร้างบารมี หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ควรแสดงศักยภาพของตนเองให้เห็นถึง
ความรู้ความสามารถในการท างาน ตลอดจนกระตุ้น
ให้ผู้ร่วมงานให้เกิดความทุ่มเทในการท างาน 
 3. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด
พัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรม สัมมนา ฯลฯ 
และการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้รับความส าเร็จจาก
การท างานอย่างตั้งใจ 
 4. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ควรให้คาแนะนาแนวทางใหม่ ๆ ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานให้แก่ผู้ร่วมงาน 
ประกอบกับกระตุ้นผู้ร่วมงานให้รู้สึกว่าจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการท างานในหน่วยงาน และกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
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2. ข้อเสนอแนะส าหับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของหั วหน้ ากลุ่ ม ส าระการเรี ย น รู้ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  
 2. ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหั วหน้ ากลุ่ ม ส าระการเรี ย น รู้ ที่ ส่ งผลต่ อ

ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
 3. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
ท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนด้วย 
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สภาพปัญหาและประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

States Problems and Operating Effectiveness follow to Organization 
Standard of Disability in the Upper North - Eastern 2 Provinces group. 

 

พิมพ์มาดา สรุิยาราช1 
เพลินพิศ ธรรมรัตน์2 

รัชฎาพร พิมพิชัย3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิก เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาและประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่
รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิกที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภท
ความพิการและที่ตั้งขององค์กรต่างกัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบงาน 
ในองค์กรคนพิการ กรรมการและสมาชิกในองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
2 จ านวน 279 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์  t-test,  
F-test (One – Way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิกโดยภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง 
 2. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรดา้นคนพิการในกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิก ท่ีมีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กรต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประเภทความพิการโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันในด้านขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรและด้านคุณภาพ
การให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และที่ตั้งองค์กรโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ปัญหาการการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิก โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 
    
 
 
 
                                               . 
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหารบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  



 
 

 Page   678 

 4. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิกที่มีสถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ท่ีต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันส่วนประเภทความพิการต่างกัน
โดยภาพรวมไม่แต่ต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันในด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และที่ตั้งองค์กรโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 5. ประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิกโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 
 6. ประสิทธิการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และสมาชิกที่มีสถานภาพ
การด ารงต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการที่ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันจ าแนกตาม
ที่ตั้งองค์กรต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 7. การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง 3 ด้านไว้ด้วย 
 
ค าส าคัญ : องค์กรคนพิการ มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประสิทธิผลการด าเนินงาน  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
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Abstract 

 The purposes of this research are study the scenarios problems and operating 
effectiveness follow to organization standard of disability in the upper North - Eastern 2 provinces 
group, and according to opinions of work responsible personnel, committee, and members. To 
compare the scenarios problems and operating effectiveness follow to organization standard of 
disability in the upper North - Eastern 2 provinces group, according to opinions of work 
responsible personnel, committee, and members, who has the position status, organization 
model, kind of disability, and organization location, as well as finding the process in development 
of operating effectiveness follow to organization standard of disability in the upper North - 
Eastern 2 provinces group. The representative samples of this research are work responsible 
personnel, committee, and members at disability organization in the upper North - Eastern 2 
provinces group 279 people. The research instruments are questionnaire about the scenarios 
problems and operating effectiveness follow to organization standard of disability in the upper 
North - Eastern 2 provinces group. Statistic in this research used the data analysis include, the 
percentage, average value (𝑋), standard division (S.D.), t-test independent and F-test and One – 
Way ANOVA. 
 The research result finds that 
 1. The operational scenarios follow to organization standard of disability in the upper 
North - Eastern 2 provinces group, according to opinions of work responsible personnel, 
committee, and members, at overview found that moderate level.  
 2. The operational scenarios follow to organization standard of disability in the upper 
North - Eastern 2 provinces group, according to opinions of work responsible personnel, 
committee, and members, who has the difference between position statuses, organization 
model; by at overview and each section, there were not difference, but kind of disability, at 
overview there were not difference, but to considered at each section found that there were 
difference about organization management administration scope, and standard of service 
effectiveness at the .05 level of significance, finally, organization location at overview and each 
section, there were difference at the .01 level of significance. 
 3. The operational problems follow to organization standard of disability in the upper 
North - Eastern 2 provinces group, according to opinions of work responsible personnel, 
committee, and members at overview found that more level. 
 4. The operational scenarios follow to organization standard of disability in the upper 
North - Eastern 2 provinces group, according to opinions of work responsible personnel, 
committee, and members, who has the difference between position statuses, organization 
model; by at overview and each section, there were not difference, but kind of disability, at 
overview there were not difference, but to considered at each section found that there were 
difference about standard of service effectiveness at the .05 level of significance, finally, 
organization location at overview and each section, there were difference at the .01 level of 
significance. 
 5. The operating effectiveness follow to organization standard of disability in the upper 
North - Eastern 2 provinces group, according to opinions of work responsible personnel, 
committee, and members at overview found that more level. 
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 6. The operating effectiveness follow to organization standard of disability in the upper 
North - Eastern 2 provinces group, according to opinions of work responsible personnel, 
committee, and members, who has the difference between position statuses, organization 
model, kind of disability; by at overview and each section, there were not difference, to classified 
by using difference of organization location there were difference at the .01 level of significance. 
 7. This research to recommended 3 parts guidelines for development about operating 
effectiveness follow to organization standard of disability in the upper North - Eastern 2 provinces 
group. 
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บทน า 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัด สกลนคร นครพนม 
และมุกดาหาร หรือ เรียกว่า กลุ่มจังหวัดสนุกเป็น
กลุ่มจังหวัดที่ไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
จังหวัด มุกดาหารและจังหวัดนครพนมเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยจังหวัดนครพนม เป็น
จังหวัดหนึ่งที่ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล
ในการให้เป็นเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในการ เป็นประชาคมอาเซียน โดยให้มีการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าและ 
การลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความ
เช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่ง ของภูมิภาคอาเซียน
และ ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน และ
ต้องการให้มี การกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัด
สนุกให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านรวมทั้งการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานและองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้า ในกลุ่มจังหวัดสนุกมี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องขับเคลื่อน
เพื่ อให้มีความเข็มแข็งมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับหน่วยงานคนพิการ องค์กร
คนพิการในกลุ่มจังหวัดสนุกก็ต้องได้รับการพัฒนา
และเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (10) ให้
มีการก าหนดมาตรฐาน ให้การรับรอง  หรือเพิกถอน
การรับรององค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่
ให้บริการแก่คนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559, หน้า 3)  
 ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 มีองค์กรคนพิการในระดับจังหวัด 16 
องค์กรและองค์กรคนพิการในระดับอ าเภอ 14 
องค์กร ทั้งนี้องค์กรที่อยู่ในระดับจังหวัดจ านวน 16 
องค์กรนั้นมีการพัฒนาศักยภาพองค์กรได้เป็นอย่างดี
และท าให้มีความเข้มแข็งเป็นบางองค์กรเป็นที่รู้จัก
กันบ้างแต่บางองค์กรก็ไม่มีคนรู้จักและการที่จะ
พัฒนาองค์การคนพิการในกลุ่มจังหวัดสนุกให้มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง ไม่
ว่าจะเป็นทางกายภาพ การบริหารงาน การบริหาร
งบประมาณหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารงานบุคคล 

จะต้องมีการบริหารจัดการ  การมีส่ วนร่วมมา
เกี่ยวข้องทั้งสิ้นและองค์กรคนพิการที่อยู่ในระดับ
อ าเภอทั้ง 14 องค์กรได้มีการด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องแต่ไม่สามารถที่จะท าให้องค์กรคนพิการ
เหล่ านั้ นพั ฒ นาหรือมี ค วาม เข้ มแข็ งได้ ถึ งแม้
หน่วยงานภาครัฐจะให้การสนับสนุนและจากการ
ส ารวจองค์กรคนพิการที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้าน
คนพิการท าให้ทราบว่าจากจ านวน 30 องค์กรมี
องค์กรผ่านมาตรฐานจ านวน 10 องค์กรเท่านั้นคือ 
จังหวัดสกลนคร 3 องค์ จังหวัดนครพนม 5 องค์กร 
และจังหวัดมุกดาหาร 2 องค์กร เมื่อเทียบกับจ านวน
องค์กรคนพิการที่มีอยู่ถือว่าน้อยมากจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์กรด้านคนพิการเพื่อให้ได้
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม , 2552,  
หน้า 3) 
 ผู้วิจัยได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ด าเนินงานขององค์กรคนพิการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จึงได้ท าการวิจัยเพื่อ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ทั้งนี้เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร
ให้แก่ผู้น าองค์กรและเจ้าหน้าที่และเป็นการพัฒนา
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง  
 
ค าถามของการวิจัย  
 1. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก อยู่ระดับใด 
 2. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ ง ค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของ 
บุ คลากรที่ รับ ผิ ดชอบงาน ในองค์ ก รคนพิ ก าร 
กรรมการ และสมาชิก ที่มี สถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการและที่ตั้ง
ขององค์กรต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ 
 3. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ ง ค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของ 
บุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ 
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และสมาชิก อยู่ระดับใด 
 4. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ ง ค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของ 
บุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ 
และสมาชิก ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง รูปแบบ
องค์กร ประเภทความพิการและที่ตั้งขององค์กรต่างกัน 
แตกต่างกันหรือไม่ 
 5. ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของ บุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก อยู่ระดับใด 
 6. ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของ บุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก ที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการและ
ที่ตั้งขององค์กรต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ 
 7. แ น วท างก ารพั ฒ น าป ระ สิ ท ธิ ผ ล
ด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ควรเป็น
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคน
พิการ กรรมการ และสมาชิกที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการและ
ที่ตั้งขององค์กรต่างกัน 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานตาม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก 
 4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคน
พิการ กรรมการและสมาชิกที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการและ
ที่ตั้งขององค์กรต่างกัน 
 5. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคน
พิการ กรรมการ และสมาชิก 
 6. เพื่ อ เปรียบ เที ยบประสิ ท ธิผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กร
คนพิการ กรรมการ และสมาชิกที่มีสถานภาพการ
ด ารงต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการ
และที่ตั้งขององค์กรต่างกัน 
 7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
            ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประกอบด้วย บุคลากรที่รับ
ผิดงานในองค์กรคนพิการ 60 คน กรรมการองค์กร 
จ านวน  90 คน  และสมาชิก  จ านวน  129 คน  
รวมทั้งสิ้น 279 คนจาก 30 องค์กร   
 2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่รับผิดงาน
ในองค์กรคนพิการ 60 คน กรรมการองค์กรจ านวน 
98 ค น  แ ล ะ ส ม า ชิ ก จ า น ว น  121 ค น  
รวมทั้งสิ้น 279 คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีและสร้างตามวัตถุประสงค์และแนวคิด
ที่ก าหนดไว้แบบสอบถามมี 2 ดังนี ้
 ตอนที่  1 เป็ นข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ 
ปัญหาและประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)แบบระดับ 5 ระดับ 
จาก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 
  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอ
หนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครถึงผู้บริหารองค์กรคนพิการที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อขอการ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม น าแบบสอบถาม
พร้อมหนังสือขออนุญาตให้เก็บข้อมูลไปขอความ
ร่วมมือและค าแนะน าวิธีการรวบรวมข้อมูลให้ทราบ 
และขอความอนุ เคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลใน  
องค์กรคนพิการที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 
4. สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่ า เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  (Standard 
Deviation) ก า ร ท ด ส อ บ ค่ า  t (t-test) แ บ บ 
Independent Samples ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม
แปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X =3.25) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดบัปาน
กลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
  1.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
  1.2 กรรมการ 1.3 สมาชิก 
2. รูปแบบองค์กร 
  2.1 เป็นนิติบุคคล 2.2 ไม่เป็นนิติบุคคล 
3. ประเภทความพกิาร 
  3.1 พิการทางการเห็น 
  3.2 พิการทางการได้ยินหรือสือ่ความหมาย 
  3.3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
  3.4 พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
  3.5 พิการทางสติปัญญา 
  3.6 พิการทางการเรียนรู ้
  3.7 พิการทางออทิสติก 
4. ที่ตั้งขององค์กร 
  4.1 จังหวัดสกลนคร 4.2 จังหวัดนครพนม 
  4.3 จังหวัดมุกดาหาร 

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการด าเนนิงานองค์กรคนพิการ 
1. ขอบข่ายในการบริหารงานองค์กร 
  1.1 องค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  1.2 ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กร 
  1.3 คณะกรรมการ    1.4 ผู้น าองค์กร 
  1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์   1.6 การบริหารทรัพยากร 
  1.7 การเงินการบัญช ี  1.8 การท างานร่วมกับเครือข่าย 
2. ลักษณะการให้บรกิาร 
  2.1 การวางแผนการให้บริการ   2.2 กระบวนการให้บริการ 
  2.3 การติดตามประเมินผลการให้บริการหรือการคุ้มครองสิทธ ิ
3. คุณภาพการให้บรกิารที่ได้มาตรฐาน 
  3.1 การคุ้มครองสิทธิของสมาชิก  3.2 ผลตอบกลับจากผู้รับบริการ 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 



 
 

 Page   684 

ด้านขอบข่ายการบริหารองค์กร (X =3.27) รองลงมา
คือ ด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน (X
=3.26) และด้านลักษณะการให้บริการ (X =3.22) 
ตามล าดับ 
 2. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก ที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่รับผิดชอบงานใน
องค์กรคนพิการ กรรมการ  และสมาชิก ท่ีมีประเภท
ความพิการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่ เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันในด้าน
ขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรและด้านคุณภาพ
การให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05 และจ าแนกตามที่ตั้งองค์กรโดยภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 3. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (X =3.74) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านลักษณะการให้บริการ (X =3.80) รองลงมาคือ 
ด้านขอบข่ายการบริหารองค์กร (X =3.78) และด้าน
คุณภาพการให้บริการที่ ได้มาตรฐาน (X =3.64) 
ตามล าดับ 
 4. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ ง ค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ 
และสมาชิกที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง รูปแบบ
องค์กร ที่ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันส่วนบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิกที่มีประเภทความพิการต่างกัน
โดยภาพรวมไม่แต่ต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าแตกต่างกันในด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้
มาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และ
จ าแนกตามที่ตั้ งองค์กรโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5. ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X =3.60)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ลการด า เนิ น งาน อยู่ ใน ระดั บม าก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
ลักษณะการให้บริการ (X =3.81) รองลงมาคือ ด้าน
ขอบข่ายการบริหารองค์กร (X =3.80) และด้าน
คุณภาพการให้บริการที่ ได้มาตรฐาน (X =3.71) 
ตามล าดับ 
 6. ประสิทธิการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิกที่มี สถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการที่
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันใน
ส่วนบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิกที่มีที่ตั้งองค์กรต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีการสร้างความเช่ือมั่นและการ
ยอมรับจากสมาชิก เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร
จะต้องชัดเจน มีความเข้าใจในงานบริการรวมทั้งการ
สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการจัดการองค์ความรู้
เน้นเนื้อหาในเรื่องของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างช่องทางในการ
สื่อสารเรื่องของสิทธิให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง และท า
การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรคนพิการในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ตามความคิดของบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานในองค์กรคนพิการ กรรมการ  และสมาชิก อยู่
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจการด าเนินงานในองค์กรคน
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พิการทั้งที่เป็นองค์กรนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจจะต้องพัฒนาในด้าน
ลักษณะการให้บริการและด้านคุณภาพการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจจะต้องพัฒนาใน
ด้านลักษณะการให้บริการและด้านคุณภาพการ
ให้บริการที่ ได้มาตรฐาน ซึ่ งยั งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  วันดี  นันชนะ( 2558,บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมผล
การวิเคราะห์ระดับผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 
 2. สภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีสถานภาพการ
ด ารงต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการ
และที่ ตั้ งขององค์ กรแตกต่ างกัน  แตกต่ างกัน  
ผลการศึกษาพบว่าสภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิก โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ในส่วนที่มีประเภทความพิการต่างกัน
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่เมือพิจารณารายด้าน
พบว่าในด้านขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรและ
ด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และจ าแนกตามที่ตั้ง
องค์กรโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การด าเนินงานขององค์กรคนพิการที่อยู่ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่
ด าเนินงานโดยคนพิการแต่ละประเภทหรือต่าง
องค์กรนั้นศักยภาพของคนที่ด าเนินงานอาจจะ
แตกต่างกันแต่ตัวช้ีวัดในการท ามาตรฐานองค์กรคน
พิการนั้นเหมือนกันจึงท าให้การด าเนินงานแตกต่าง

กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจัยของสุธิดา 
จุ ฑ า ม า ศ  (2558, บ ท คั ด ย่ อ )  
ได้ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป เป็นการศึกษาเพื่อศึกษา รูปแบบและ
จัดท าข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป ซึ่ งผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 8 องค์กร/
หน่วยงาน มีข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาความต้องการ
ของคนพิการกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ทั้งในเชิงจ านวน
และปัญหาความต้องการ ระดับบุคคล มีการ
จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามความ
ต้องการของ คนพิการในพื้นที่  ภายใต้สิทธิตาม
กฎหมายของคนพิการแต่ส่วนใหญ่เป็นการเข้าถึง
บริการระดับพื้นฐาน  มี โครงสร้างการบริหาร 
สามารถด าเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบได้  มี
งบประมาณ ในการสนับสนุนงบประมาณ  
 3. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ งค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดของ
บุ คลากรที่ รับผิ ดชอบงานในองค์ กรคนพิ การ 
กรรมการ และสมาชิก อยู่ ระดับปานกลาง  ผล
การศึ กษาพบว่า  ปัญ หาการด า เนิ น งานตาม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ 
กรรมการ และสมาชิกอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การด าเนินงานขององค์กรคนพิการใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยังมี
ปัญหาอุปสรรในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการ การ
ด าเนินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุธิดา จุฑามาศ (2558, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป เป็นการศึกษาเพื่อศึกษา รูปแบบและ
จัดท าข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป 
 4. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
อ ง ค์ ก ร ด้ า น ค น พิ ก า ร ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการและที่ตั้ง
ขององค์กรแตกต่างกัน”ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าแตกต่างกันในด้านคุณภาพการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และ
จ าแนกตามที่ตั้ งองค์กรโดยภาพรวมและรายด้าน
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตาม 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาการด าเนินงานของ
อ ง ค์ ก ร ค น พิ ก า ร ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่ประเภทความพิการ
ต่างกัน รูปแบบองค์กรต่างกัน ก็ยังมองเห็นปัญหาใน
การด าเนินงานขององค์กรคนพิการที่แตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (2555, หน้า 3) ได้ศึกษาแนวคิด
และความเป็นมาในการด าเนินงานด้านคนพิการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อผลส าเร็จในการด าเนินงาน การ
จัดบริการสมาชิกและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรด้านคนพิการโดยผลการศึกษาพบว่ารูปแบบของ
องค์กรคนพิการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) 
องค์กรตามกฎหมายซึ่งแบ่งออกเป็น องค์กรที่เป็นนิติ
บุคคลได้แก่สมาคม มูลนิธิ 2) องค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
ได้แก่ชมรม กลุ่ม 2) ตามโครงสร้างหรือความสัมพันธ์
คนในองค์ก่อนแบ่งเป็น 1) โครงสร้างสาขาหรือแนวตั้ง 
ความสัมพันธ์จะเป็นไปตามต าแหน่ง หน้าที่ และมี
กฎ ระ เบี ยบ หรือข้ อบั งคั บ เป็ น แนวป ฏิ บั ติ ติ  2) 
โค รงส ร้ า งต าม แน วผสม กั บ เค รื อ ข่ าย ใน พื้ น ที่ 
ความสัมพันธ์จะเป็นแนวตั้งกับสมาคมหลักเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ 3)โครงสร้าง
ที่ เป็นอิสระของตนเอง เช่นองค์กร เพื่อคนพิการ 
ความสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องภายในองค์กรและเช่ือมโยง
กับภายนอกองค์กรตามภารกิจงานต่างๆ 
 5. ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อยู่ระดับปานกลาง 
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่ องจาก บุคลากรที่รับผิดชอบงานใน
องค์ ก รค น พิ ก าร  ก รรม ก าร  แล ะส ม า ชิ ก ให้
ความส าคัญ กับผลส า เร็ จของการด า เนิ น งาน
ด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการและยัง
จ าเป็นที่จะต้องท าให้องค์กรมีการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิผลให้มากท่ีสุด จึงให้ความส าคัญในเรื่องของ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนาและ ปิยนุช บุญ
กอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ 
การดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ของ
สถานบริการเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสกลนคร 
 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
การดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวของสถาน 
บริการสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร 
ผลลัพธ์การดูแล พบว่า ผู้มารับบริการจ านวน 58 
ราย ทุกรายได้รับการดูแลจากสถานบริการใกล้บ้าน 
ระดับความพึง พอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนภายหลังจ าหน่ายไม่มีการ
กลับมารักษาซ้ า ภายใน 28 วัน หลังจ าหน่าย และ
ระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกราย 
 6. ป ระสิ ท ธิ ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดของ
บุ คลากรที่ รับผิ ดชอบงานในองค์ กรคนพิ การ 
กรรมการ และสมาชิก ที่มีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง รูปแบบองค์กร ประเภทความพิการและ
ที่ตั้งขององค์กรแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ประ
สิทธิการด าเนินงานตามมาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการในกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่ง รูปแบบ
องค์กร ประเภทความพิการที่ต่างกัน โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันในที่ตั้งองค์กรต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเข็ม
แข็งขององค์กรคนพิการ การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับมีผลต่อการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ
ในทุกด้าน โดยที่ทุกองค์กรทุกประเภทความพิการ
จะต้องมีการด าเนินงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการทั้ง 3 ด้านได้แก่ ขอบข่ายในการ
บริหารจัดการองค์กร ด้านลักษณะในการให้บริการ 
และด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ระชัย วีระฉันทะชาติ (2555,บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการของศูนย์บริการคน 
พิการในชุมชนระดับต าบลผลการวิจัยพบว่าแนว
ทางการด าเนินงานและต้นแบบศูนย์บริการคนพิการ
ในชุมชนระดับต าบลสรุปได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1. 
รูปแบบศูนย์บริการคนพิการในชุมชนระดับต าบลที่
เป็นงานส่วนหนึ่งใน อปท. 2. รูปแบบศูนย์บริการคน
พิการในชุมชนระดับต าบลที่พัฒนามาจากศูนย์การ
เรียนรู้ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดย อปท. รพ.
สต. เป็นผู้ก ากับดูแล  ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีบริการให้
ส าหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย 
ไปใช้ 
 1. ควรมีการพัฒนาลักษณะการให้บริการ
รูปแบบการให้บริการให้ ชัดเจนและบุคลากรที่
รับผิดชอบงานในองค์กรคนพิการ กรรมการ และ
สมาชิกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้
สมารถพัฒนาการด าเนินงานองค์กรคนพิการในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   
 2. ต้องมีพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานโดยจะต้องมีการสร้างความส าเร็จใน
การให้บริการ ขององค์กรด้านคนพิการในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   และ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กร โดยยึด

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งต้องมี
การประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงานและแนว
ทางการแก้ไขและมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ขององค์กรให้ชัดเจน 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษา และท าการวิจัยเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กร
คนพิการในกลุ่มจังหวัดสนุก 
 2. ควรมีการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ด าเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการใน
กลุ่มจังหวัดสนุก 
 3. ควรศึกษาการท าวิจัยเชิง ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กร
คนพิการในกลุ่มจังหวัดสนุก 
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สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ความมุ่งหวังด้านอาชีพและระดับสติปัญญาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 23 
Family Living Conditions, Career Aspirations and Intelligence  
Quotients ofHigh School Students in Schools of Educational  

Service Area Office 23 
 

ไพบูรณ์ เกตวงษา1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ครอบครัว 2) ศึกษาความมุ่งหวังด้านอาชีพในอนาคต และ 3) ศึกษาระดับสติปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย  
1) แบบสอบถามสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวและความมุ่งหวังด้านอาชีพในอนาคต และ 2) แบบวัดระดับ
สติปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้เลือกแบบสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1  
ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาก 37 โรงเรียน จ านวน 899 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกันยายน 2561 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) ด้านข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 67.63 เพศชาย ร้อยละ 32.37 กลุ่มตัวอย่าง
เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ร้อยละ 96.32 ส่วนสายการเรียนศิลป์-ภาษามีร้อยละ 3.68 2) ด้านสภาพความ
เป็นอยู่ในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 78.94 อาศัยอยู่กับญาติ ร้อยละ 19.59 และอาศัย
อยู่ล าพัง ร้อยละ 1.47 การเดินทางมาโรงเรียน ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 53.80 
รองลงมาเดินทางโดยรถรับส่ง ร้อยละ 32.33 ค่าใช้จ่ายประจ าวันต่อคนที่ได้รับ เฉลี่ยวันละ 53.62 (±22.77) บาท 
โดยส่วนใหญ่ได้รับจากบิดามารดา ร้อยละ 82.19 ส่วนที่เหลือได้รับจากญาติและอื่น ๆ ร้อยละ 17.91 2) ด้านความ
มุ่งหวังอาชีพในอนาคต อาชีพที่กลุ่มตัวอย่างอยากเป็นมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพข้าราชการ (ครู ทหาร ต ารวจ) ร้อย
ละ 41.25 รองลงมาคือกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร) ร้อยละ 27.36 ส่วนที่
เลือกอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 34.15 3) ด้านระดับสติปัญญา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา เท่ากับ 99.27 
(SD±13.32, range 139-73) แตกต่างกันไปตามสถานศึกษา 
 
ค าส าคัญ:  สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว, ความมุ่งหวังด้านอาชีพ, ระดับเชาวน์ปัญญา,  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
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Abstract 
 The objective of this study is to 1) study living conditions and socioeconomic status 
in the family, 2) to study future career aspirations, and 3) to study intelligence of secondary 
school students in schools under the Office of Secondary Educational Service Area 23.  
The research instruments consist of 1) Questionnaire on family living conditions and future career 
aspirations and 2) Intelligence Quotients (IQ) Test. The samples used in this study were randomly 
selected from Mathayom Suksa six students in room 1 studying in the first semester of the 
academic year 2018 from 37 schools, consisting of 899 people. Data were collected between 
June and September 2018. Data analysis was using percentage mean and standard deviation. 
Results 1) General information 67.63% was female, 32.37% were male, 96.32% of samples were 
science-mathematics program, and 3.68% were arts-language program. 2) Family living conditions. 
The sample group, 78.94% lived with their parents, 19.59% lived with relatives and 1.47% lived 
alone. Traveling to school most of them traveled by motorbike, accounting for 53.80%, 32.33% 
traveled by shuttle. Daily expenses per person received an average of 53.62 (± 22.77) baht, most 
of which were received from parents of 82.19%. The rest received from relatives and others.  
2) Future career aspirations. The respondents, 41.25%, were government officer (teachers, 
military, police), 27.36% of the health sciences (doctors, nurses, pharmacists). 3) Intelligence. The 
sample group had an average intelligence of 99.27 (± 13.32) which varies by school. 
 
Keywords:  Family living conditions, career expectations, intelligence level,  
 Secondary Educational Service Area Office 23 
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บทน า 
 สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว

มีความส าคัญส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน ครอบครัวมีอิทธิพลสูงที่ส่งผลโดยตรง
ต่อตัวเด็ก โดยหากต้องการให้เด็กมีลักษณะนิสัยเป็น
แบบไหน ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก 
เพื่อหล่อหลอมเด็กให้มีพื้นฐานจิตใจและนิสัยที่ดี 
สามารถเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและปกติสุข (มนัท สูงประสิทธิ์ , 
2560)  

 ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
ประกอบด้วยปัจจัยเชิงกระบวนการภายในครอบครัว 
เช่น ความคาดหวังของบิดามารดาต่อการศึกษาของ
บุตร การใช้เหตุผลในการเลี้ยงดูบุตร ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวระหว่างบิ ดามารดากับบุตร 
และรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว และรวมทั้ง
ปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ 
อัตมโนทัศน์เชิงการศึกษา (ดวงกมล คงเมือง, 2533;  
ปรีชา โยธี , 2551) ปัจจัยด้ านกระบวนการใน
ครอบครัว เช่น การเลี้ยงดูร่วมอยู่อาศัยใช้ที่พักอาศัย 
ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ของนักเรียนในรูปแบบพ่อ
แม่กับลูก หรือปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา กับหลาน 
รวมทั้งความสัมพันธ์ในหมู่ญาติมิตร นักเรียนที่อาศัย
อยู่กับครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีนั้นจะมีโอกาสใน
การสนทนาพูดคุยอยู่เสมอ แสดงออกถึงความรักใคร่
ปรองดอง ความห่วงใยซึ่งกันและกัน รวมถึงการ
ปรึกษาหารือร่วมกันเมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น 
ปัจจัยด้านสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินหรือจ านวนเงินที่ได้รับจาก
บุคคลสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าวัน  มีส่วน
ส าคัญส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในทางตรงกันข้าม หากสภาพครอบครัวที่นักเรียนอยู่
อาศัยไม่สมบูรณ์พร้อม ขาดความอบอุ่นในรูปแบบ
ครอบครัวที่เป็นสุขจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ ความ
ประพฤติ พฤติกรรมการแสดงออก รวมทั้งส่งผลต่อ
การศึกษาเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย 
ปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรียน 
และวิธีการเดินทางมาโรงเรียนมีส่วนส่งผลต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  

 ความมุ่งหวังด้านอาชีพท่ีนักเรียน
ต้องการจะเป็นหรือต้องการประกอบอาชีพในอนาคต
เป็นแรงขับดันส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษา

เรียนรู้ ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเลือกอาชีพได้รับ
การศึ กษาในกลุ่ มตั วอย่ างนั กศึ กษา ช้ันปี ที่  4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ในการเลือก
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
เป็นโอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  
จะเลือกอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง
และครอบครัว และเลือกอาชีพที่ให้ค่าตอบแทน/ 
อัตราเงินเดือนสมเหตุสมผล และลักษณะของ 
ง า น ใน อ า ชี พ ที่ นั ก ศึ ก ษ า เลื อ ก  (ไพ ริ น ท ร์  
บุญญสิริสกุล , 2559)  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) เสนอกลุ่มสาขาวิชา
และอาชีพจ าแนกตามระบบการจ าแนกมาตรฐาน
การศึกษานานาชาติ  ( International Standard 
Classification Of Education: ISCED) อ อ ก เป็ น 
10 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา 
และเทววิทยา 3. กลุ่มสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 4. กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ 5. กลุ่มสาขาวิชา
สงัคมศาสตร์ 6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
7. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัย  8. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 10. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ  

 ระดั บ สติ ปั ญ ญ าหรือ เชาวน์
ปัญญา (Intelligence Quotients: IQ) คือ ระดับ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของบุคคลไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้ การรับรู้ จดจ า วิเคราะห์ การใช้เหตุผล 
รวมไปถึงการน าความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้
นั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดวงกมล  คงเมือง , 
2533) ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา หรือ ความ
ฉลาดของมนุษย์มี ได้หลายแบบที่ เรียกว่าเชาวน์
ปัญญาหลายแบบหรือทั่ วไปใช้ค าว่าพหุปัญญา  
ซึ่งเป็นความสามารถที่บุคคลควรได้รับการพัฒนา 
เพื่อการเรียนรู้ ปรับตัว และมีชีวิตที่ประสบผลส าเร็จ
ในสังคมของการเปลี่ยนแปลง (พัชรา พุ่มพชาติ , 
ม.ป.ป) การศึกษาเกี่ยวกับระดับสติปัญญาหรือ 
เชาวน์ปัญญาของเด็กไทยที่ เก็บตัวอย่างทั่ วทั้ ง
ประเทศในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-11 ปี พบว่า  
มีค่าเฉลี่ย 103.1 (±SD=16.9) (สมชาย จักรพันธุ์ 
และคณะ, 2553) การส ารวจสถานการณ์ระดับ
สติปัญญาเด็กนักเรียนไทยในระดับเขตสุขภาพที่ 8 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7 จังหวัด ส ารวจ
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าผลการส ารวจในจังหวัด
สกลนคร จากกลุ่มตัวอย่าง 983 คน พบว่ามีค่าระดับ
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สติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 93.74 (95%CL =92.6-94.8) 
ศูนย์ปฏิบัตกิารศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (2561)  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษา เขต  23 เป็ นหน่ วยงาน ในสั งกั ด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม ก ากับ ดูแล
และติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
อีกทั้งด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
(ราชกิจจานุ เบกษา , 2560) มี โรงเรียนในสังกัด
จ านวน 45 โรงเรียน กระจายอยู่ในแต่ละอ าเภอทั้ง 
18 อ าเภอของจังหวัดสกลนคร มีบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 
2561) คือ มีนักเรียนทั้งหมด 41,699 คน เป็นเพศ
ชาย 17,812 คน และเป็นเพศหญิง 23,887 คน และ
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนทั้งหมด 
2,556 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23, 2561) 

 ปัญหาที่พบในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็น
ผลที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  
เขต 23 คือ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) ข อ งนั ก เรี ย น มี ค่ า อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ต่ า ม า ก 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยในช่วง 3 ปีล่าสุดคือ 
ใน ปี  2558-2560 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ 
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มีค่าเฉลี่ย 4 วิชา เท่ากับร้อยละ 32.15 (ภาษาไทย 
ร้อยละ 43.22, ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 27.66, 
คณิตศาสตร์  ร้อยละ 25.45, วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
32.28) ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าเฉลี่ย 
5 วิชา เท่ากับร้อยละ 29.51 (ภาษาไทย ร้อยละ 
44.05, ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 21.27, คณิตศาสตร์  
ร้อยละ 19.78, วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 28.57, และ 
สังคมศึกษา ร้อยละ 33.86)  

 จากบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังนั้น ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงพยายามหา

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ยกระดับคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัด รวมทั้งผลการทดสอบในระดับต่างๆ ทั้งในผล
การเรียนวิชาเรียนในระดับช้ันเรียน ผลการเรียน
ระดับโรงเรียน และผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน แนวทางหนึ่งที่ได้ด าเนินการคือ การด าเนิน
โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครูในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อช่วยกระตุ้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้ ซึ่งโครงการนี้ได้ด าเนินการ
โดยบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 การวิจัยนี้ได้ด าเนินการคู่ขนานกับโครงการ
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ข้างต้น เพื่ อศึกษาใน
มุมมองที่แตกต่างออกไปในการค้นหาหรือส ารวจ
ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรี ยนนี้  โด ย ได้ เลื อ กศึ กษ านั ก เรี ยน ระดั บ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  6 เพื่อกระตุ้นน าร่องสร้างความ
ตระหนักให้ กับทั้ งนั ก เรียนผู้ที่ จะต้องเข้ าสอบ 
ครูผู้สอนและโรงเรียนต้นสังกัด ให้เห็นความส าคัญ
ของผลการสอบ และประ โยชน์ ที่ ได้ จ ากการ
เตรียมพร้อมการสอบวัดผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดย
เลือกใช้เครื่องมือที่สร้าง พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมา
โดยผู้วิจัย และผ่านการตรวจสอบเครื่องมือโดย
ค ณ ะก รรม ก ารจ าก ส านั ก งาน เขต พื้ น ที่  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามด้านสภาพความ
เป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในครอบครัว 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน 
ระดับ ช้ัน  เลขที่  เพศ  อายุ  โปรแกรมการเรียน 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด บุคคลที่ให้ที่
พักอาศัย ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน วิธีการ
เดินทางมาโรงเรียน บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน  จ านวน เงินที่ ได้ รับ เพื่ อ เป็ นค่ าใช้จ่ าย
ประจ าวัน และอาชีพหรือความมุ่งหวังที่จะเป็นใน
อนาคต และ 2) แบบทดสอบวัดระดับสติปัญญาหรือ
ไอคิว ได้มาจาก  Open Source Psychometrics 
Project (https://openpsychometrics.org)  
ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 8 ตัวเลือก ใช้
วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่และเวลา 
(Space and Time) จ านวน 25 ข้อ เพื่อน าข้อมูล
พื้นฐานด้านสภาพความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในครอบครัวของนักเรียนที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้นี้มาใช้ประกอบในการวางแผนการบริหารและ
จัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ 
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เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
สกลนคร และ 2) ศึกษาระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว
ของนักเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ในการศึกษานี้ คือนัก เรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
จ านวน 45 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 (ข้ อ มู ล  ณ  วั น ที่  10 มิ ถุ น า ย น  2561)  
มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนรวม 
6,041 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่เลือกใช้ในการศึกษานี้ คือ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 เหตุผลที่
ต้องเลือกห้อง 1 เนื่องมาจากโรงเรียนทุกแห่งมีห้อง 
1 เหมือนกันทุกโรงเรียน ส่วนห้องเรียนล าดับอื่น
โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งอาจจะไม่มี กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนในสังกัดที่ได้
ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามโครงการ
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของครูในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อช่วยกระตุ้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้านการเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
ส านักงานเขต โดยเลือกได้จากโรงเรียนที่ออกนิเทศ
ติดตามจ านวน 37 โรงเรียน และมีนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 899 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 1) แบบสอบถามด้านสภาพความเป็นอยู่ใน
ครอบครัว 
 2) แบบวัด ระดับสติ ปัญ ญ า ( IQ Test) 
จ านวน 25 ข้อ  
3. การด าเนินการวิจัย/การทดลอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 มีโครงการพัฒนา ปรับปรุงและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในทุก
โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งยกระดับผลการทดสอบใน
ระดับต่าง ๆ ท้ังในระดับวิชาเรียนในช้ันเรียน ผลการ
เรียนระดับโรงเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานหรือโอเนตตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
ส านักงานเขต จึงได้ด าเนินโครงการออกนิเทศติดตาม
การจัดการศึกษาของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การศึกษานี้จึงได้ด าเนินการคู่ขนานไป เป็นการศึกษา
เบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพความเป็นอยู่ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในครอบครัวของนักเรียนใน
โรงเรียน ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ส่งผล
ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การศึกษานี้เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ ใช้เครื่องมือในการศึกษา 2 ฉบับ 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใน
ขณะที่ออกนิเทศติดตามโรงเรียนเป้าหมายในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในช่วงระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงกันยายน 2561 ในการท าแบบวัดระดับ
สติปัญญาของกลุ่มตัวอย่างจะต้องใช้เวลาสอบเท่ากัน
คือ 25 นาที โดยการจับเวลาเริ่มต้นสอบและก าหนด
หยุดเมื่อหมดเวลา จากนั้นน ากระดาษค าตอบมา
บันทึกคะแนนและเก็บรวบรวมข้อมูลในโปรแกรมไม
โครซอฟ Excel 2007 เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทุกรูปแบบจะ
ผ่านการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลด้วย
แผนภาพกราฟโค้งปกติ และน ามาวิเคราะห์ด้วย
โป รแ ก รม ไม โค รซ อฟ  Excel 2007 โด ย ใช้ วิ ธี
วิเคราะห์แจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูล
จ านวนเงินที่นักเรียนได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายวัน และ
ระดับสติปัญญาใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การน าเสนอและแปรผลข้อมูลใน
รูปสถิติพรรณนาและตาราง 

 
ผลการวิจัย 
 จากแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ได้รับ
กลั บ คื น จ ากกลุ่ ม ตั วอย่ า งนั ก เรี ย น ระดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จากโรงเรียน 37 แห่ง จ านวน 
899 ฉบับ มีรายละเอียดแสดงในตารางที่  1 โดย
พบว่า 1) ด้านข้อมูลทั่วไป 1.1) ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ านวนร้อยละ 67.92 ส่วนเพศ
ชายมีเพียง ร้อยละ 32.08 1.2) กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์คิด
เป็นร้อยละ 96.32 ส่วนที่เรียนในสายอื่นๆ มีเพียง
ร้อยละ 3.68 2) ด้านสภาพความเป็นอยู่และสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า 2.1) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ 77.53 
กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้า
หรืออา ร้อยละ 19.24 พักอาศัยอยู่ล าพัง และอื่นๆ 
ร้อยละ 3.22 กลุ่มตัวอย่างมีภูมิล าเนาอยู่ในจาก 5 
จังหวัด 34 อ าเภอ 131 ต าบล คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร และอุดรธานี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดคิด
เป็นร้อยละ 95.11 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่นอกเขต
จังหวัดสกลนครมีเพียงร้อยละ 4.89  
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สภาพความเป็นอยู่และ 

ภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม 
ตัวอย่าง จ านวน 899 คน 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย (รวม) 899 100 
   1.1 เพศ            ชาย 291 32.08 
                         หญิง 608 67.92 
   1.2 สายการเรียน วิทย์-คณิต 864 96.11 
                         สายอืน่ๆ  35 3.89 
2. บุคคลที่นกัเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย 
(รวม) 

899 100.00 

   2.1 บิดา มารดา 697 77.53 
   2.2 ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา 173 19.24 
   2.3 อยู่ล าพัง 3 0.33 
   2.4 อืน่ๆ 26 2.89 
3. ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน รวม 899 100.00 
   3.1 ระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร 172 19.13 
   3.2 ระยะทาง 3 - 10 กิโลเมตร 547 60.85 
   3.3 ระยะทางมากกว่า 10 
กิโลเมตร 

180 20.02 

4. วิธีการเดนิทางมาโรงเรียน จ านวน
รวม 

899 100.00 

   4.1 จกัรยานยนต ์ 482 53.62 
   4.2 รถรับส่ง 288 32.04 
   4.3 รถโดยสาร 46 5.12 
   4.4 เดนิ 40 4.45 
   4.5 อืน่ๆ 43 4.78 
5. ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
รวม 

899 100.00 

   5.1 บิดา มารดา 738 82.09 
   5.2 ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี ่ 130 14.46 
   5.3 ล าพังด้วยตนเอง 1 0.11 
   5.4 อืน่ๆ 30 3.34 
6. จ านวนเงนิที่ไดร้ับเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายประจ าวนั 

53.62 
(±22.77) 

 

7. ความมุ่งหวังในอนาคต จ านวนรวม 899 100.00 
   7.1 กลุม่ข้าราชการ (ครู ทหาร 
ต ารวจ) 

356 41.25 

   7.2 กลุ่มสาธารณสุข (แพทย์ 
พยาบาล) 

236 27.35 

   7.3 อาชีพอื่นๆ 307 34.15 
8. ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา 99.27 

(±13.32) 
 

3) ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระยะทางจากบ้านถึงในช่วง 3-10 กิโลเมตร 
คิด เป็นร้อยละ 60 .85 กลุ่ มที่ ห่ างมากกว่ า 10 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.02 และกลุ่มที่อยู่ห่าง
โรงเรียนไม่เกิน 2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.13  

4) การเดินทางมาโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เดินทางมาโดยใช้รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 
53.62 กลุ่มที่เดินทางมาด้วยรถรับส่ง คิดเป็นร้อยละ
32.04 กลุ่มที่ เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง  
คิดเป็นร้อยละ 5.12 ส่วนกลุ่มที่เดินทางมาโดยการ
เดินและอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 9.23 5) ด้านบุคคลที่
ให้ ความ ช่วย เหลือด้ านการเงินหรือค่ าใช้จ่ าย
ประจ าวัน ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างได้รับค่าใช้จ่าย
จากบิดามารดาคิดเป็นร้อยละ 82.09 กลุ่มตัวอย่างที่
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา และ
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ส่วนที่หาเองโดยล าพัง
ด้ ว ย ต น เอ งห รื อ อื่ น  ๆ  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  3.45  
6) กลุ่มตัวอย่างได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันเฉลี่ยคน
ล ะ  53.62 บ า ท  (±SD=2 2 .7 7 ; range=0-150)  
7) อาชีพหรือความมุ่ งหวังที่ จะ เป็น ในอนาคต  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกกลุ่มอาชีพข้าราชการ  
(ครู ทหาร ต ารวจ ทูต อัยการ นิติกร) คิดเป็นร้อยละ 
41.25% เฉพาะในกลุ่มนี้เลือกเป็นครูมากถึงร้อยละ 
27.35 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกอาชีพในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล ฯลฯ)  
คิดเป็นร้อยละ 27.35 และกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่ม
อาชีพอื่ น  ๆ  คิด เป็ นร้อยละ 34 .15 8) ระดั บ
สติปัญญา หรือไอคิว เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีค่า
เท่ากับ 99.27 (SD ± 13.32) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 67.92 ส่วนในเพศชาย ร้อยละ 32.08 ซึ่งมี
แนวโน้มของอัตราส่วนเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ข้อมู ลนัก เรียนวันที่  10 มิ ถุนายน  2561 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ที่มี
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3,736 
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 61.84 นักเรียนเพศชาย 
2,305 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.15 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วน ม าก เรี ย น ส าย ก าร เรี ย น วิ ท ย าศ าส ต ร์ -
คณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 96.32 ส่วนที่เหลือเรียน
ในสายอื่นๆ เป็นเพราะว่าในการสุ่มอย่างง่ายเพื่อ
เลือกกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนนั้นได้เลือกนักเรียน
ห้องเรียน 6/1 เนื่องจากในทุกโรงเรียนมีห้องเรียน
ห้องที่ 1 ซึ่งหากเลือกห้องเรียนอื่นในบางโรงเรียน
อาจจะไม่มีท าให้ต้องเลือกศึกษาในห้องเรียนนี้ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้วห้องเรียน 1 มักจะจัดให้เป็นสายการ
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เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เสมอ 2) ด้านสภาพ
ความเป็นอยู่และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
2.1) ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่กับบิดา
มารดามากถึงร้อยละ 77.53 อาศัยอยู่กับปูย่่า ตายาย 
ลุงป้าหรือน้าอา ร้อยละ 19.24 และอาศัยอยู่ล าพัง
และอื่น ๆ ร้อยละ 3.22 ผลการศึกษานี้มีแนวโน้ม
คล้ายกับโครงการศึกษาสภาวการณ์ต้นทุนชีวิต
นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (สุริยเดว  ทรีปาตี 
และคณะ, 2556) ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนมัธยมทั่วประเทศไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดา
คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่กับญาติและ
อื่น ๆ ส่วน ศลักษณา กิติทัศน์ เศรณี  และคณะ 
(2552) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูของ
บิดามารดากับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับช่วง
ช้ันที่ 4 พบนักเรียนอาศัยอยู่กับบิดามารดาคิดเป็น
ร้อยละ 56.3 ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่กับญาติและอื่น ๆ 
2.2) กลุ่มตัวอย่าง มีภูมิล าเนาอยู่ภายในจังหวัด
สกลนคร ร้อยละ 95.11 ส่วนที่ เหลืออยู่นอกเขต
จังหวัดร้อยละ 4.89 โดยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามระบุภูมิล าเนาใน 5 จังหวัด 34 อ าเภอ 
131 ต าบล ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม 
บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร และอุดรธานี  โดยมี
บางส่วนที่เดินทางมาศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต
ชายแดนของจังหวัด และมีส่วนหนึ่งที่มาเรียนต่อที่
โรงเรี ยนพิ เศษคือ โรงเรี ยน เตรียมอุ ดมศึ กษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสกลราชวิทยานุกูล  
3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 มีระยะทาง
ห่างจากบ้านถึงโรงเรียนในช่วงระยะทาง 3-10 
กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานศึกษาอยู่ใกล้บ้าน 
กลุ่มตัวอย่างทีต่อบว่าอยู่ห่างมากกว่า 10 กิโลเมตรมี
ร้อยละ 20.02 อาจเดินทางมาเรียนจากต่างจังหวัด
หรือมีภูมิล าเนาอยู่ภายในจังหวัดสกลนครแต่อาจจะ
มีศักยภาพเพียงพอในการหาสถานศึกษาที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ต่างพ้ืนท่ีภูมิล าเนาท าให้มีระยะทางห่างไปจาก
สถานศึกษามาก 4) ด้านการเดินทางมาโรงเรียน 
เนื่ อ งจาก กลุ่ ม ตั วอย่ า งส่ วน ให ญ่ ร้ อ ยละ  8 0  
มีระยะทางจากบ้านไม่ห่างไกลจากสถานศึกษาไม่เกิน 
10 กิโลเมตร อยู่ในวิสัยของการใช้รถจักรยานยนต์ใน
การเดินทาง ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 53.62 และพบว่า
จักรยานยนต์ เป็ นพาหนะที่ คน ในชนบทนิ ยม 
(ชนัญญา ประสาทไทย, 2561) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่
เดินทางมาด้วยรถรับส่งมีร้อยละ 32.04 เนื่องจาก
ได้รับความสะดวกสบายและความตรงต่อเวลาในการ
เดินทาง (ฉัตรไชย ภู่ อารีย์ , 2561) ส่วนกลุ่มที่

เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง ร้อยละ 5.12  
เป็นกลุ่มที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้กับถนนหรือ
แหล่งชุมชนที่ สะดวกในการคมนาคม ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้การเดินเท้าและวิธีการอื่นมาโรงเรียน
ร้อยละ 9.23 อาจเป็นเพราะกลุ่มนี้มีบ้านพักอาศัยอยู่
ในพื้นที่ ใกล้โรงเรียนมีระยะทางไม่ห่างไกลมาก  
5) ด้านบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายประจ าวัน ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างได้รับ
ค่าใช้จ่ายจากบิดามารดา ร้อยละ 82.09 เนื่องจาก
กลุ่มนี้อาศัยอยู่ร่วมกับบิดามารดาและถือเป็นหน้าที่
โดยตรงของบิดามารดาที่ต้องให้การสนับสนุนด้าน
การเงินเพื่ อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและใช้เพื่ อ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากปู่ย่า 
ตายาย ลุงป้า น้าอา และอื่น ๆ ร้อยละ 14.46 ซึ่งมี
บางส่วนที่เป็นเพียงผู้หยิบยื่นค่าใช้จ่ายประจ าวันให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนผู้อยู่ เบื้องหลังคือบิดา
มารดาของนักเรียน มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่หา
ค่าใช้จ่ายเองโดยล าพังด้วยตนเองหรืออื่นๆ ร้อยละ 
3.45 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้อาจได้รับผลกระทบจาก
ครอบครัวที่เกิดปัญหาขัดแย้งหรือถูกทอดทิ้งจนต้อง
อาศัยอยู่ตามล าพังและไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรค 
สามารถเผชิญชีวิตเข้มแข็ง (ศิริรัตน์ แอดสกุล 2556) 
6) ด้านเศรษฐกิจครอบครัว กลุ่มตัวอย่างได้รับเงิน
ค่ า ใช้ จ่ ายป ระจ า วัน เฉลี่ ย ค น ล ะ  53.62 บ าท  
(SD=22.77) อยู่ในช่วง 0-150 บาท ต่อวัน ส าหรับ
เป็นค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวัน พรนภา ปิยะ
รุจิรา (2558) วิเคราะห์ผลกระทบของค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนด้านการศึกษาต่อคุณภาพการศึกษาใน
ประเทศไทย พบว่า คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับ
ร า ย จ่ า ย โร ง เรี ย น แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค รั ว เรื อ น  
7) ด้านอาชีพหรือความมุ่งหวังที่จะเป็นในอนาคต 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกกลุ่มอาชีพข้าราชการ  
(ครู ทหาร ต ารวจ ทูต อัยการ นิติกร) คิดเป็นร้อยละ 
41.25 เฉพาะในกลุ่มนี้เลือกเป็นครูมากถึงร้อยละ 
27.35 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกอาชีพในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล ฯลฯ) คิด
เป็นร้อยละ27.35 และกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มอาชีพ
อื่น  ๆ คิด เป็นร้อยละ 34.15 ตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) เสนอ
กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจ าแนกตามระบบการ
จ าแนกมาตรฐานการศึกษานานาชาติ  ( ISCED) 
ออกเป็น 10 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มข้าราชการได้รับความนิยม
มากถึงร้อยละ 27 เนื่องจากแนวโน้มของการเรียน
เพื่อหางานให้ได้มีมากขึ้น อาชีพครูมีแนวโน้มถูก
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เลือกโดยเด็กไทยยุคดิจิทัลมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 
2562 อาชีพครูได้รับความนิยมในอันดับที่ 2 รองจาก
แพทย์ศาสตร์ ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยของนักเรียนระกับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (Line today, 2562) นอกจากนี้แรงจูงใจด้าน
อัตราเงินเดือนที่สูงมากและสวัสดิการด้านอื่น ๆ ที่
พร้อมสนับสนุนการด าเนินชีวิต จึงท าให้อาชีพครู
ได้รับการตอบรับจากเด็กไทยยุคใหม่ 8) ด้านระดับ
สติปัญญา หรือไอคิว ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาของ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 99.27 (SD ± 13.32) โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 73-139 ซึ่งแตกต่างกันตามโรงเรียน 
ที่สังกัด ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญานี้พบว่ามีค่าแตกต่าง
กันไปในแต่ละเช้ือชาติ เช่น คนเอเชียตะวันออก  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 106 มีค่าสูงกว่าคนขาว ที่มีค่า
เท่ากับ 100 และมีค่าสูงกว่าคนผิวสี ที่มีค่าเท่ากับ 
85 (สุทธิพงษ์ ปังคานนท์, 2554) ซึ่งระดับสติปัญญา
หรือเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 3-11 
ปี มีค่าเฉลี่ย 103.1 (±SD=16.9) (สมชาย จักรพันธุ์ 
แ ล ะ ค ณ ะ , 2 5 53 ) ใน เข ต สุ ข ภ าพ ที่  8 ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7 จังหวัด ส ารวจในปี 
พ.ศ. 2555 พบว่ามีระดับสติปัญญาในจังหวัดสกลนคร 
เ ท่ า กั บ  93.74 ( 9 5 %CL =92.6-94.8) ( ศู น ย์

ปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8, 2561)อย่างไรก็ตาม 
แบบทดสอบวัดระดับสติปัญญาหรือไอคิวที่ใช้นั้น
ได้มาจาก Open Source Psychometrics Project 
https://openpsychometrics.org ซึ่ ง เ ป็ น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 8 ตัวเลือก ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่และเวลา ซึ่งได้มา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผลคะแนนที่วัดได้จาก
กลุ่มตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกับระดับของสติปัญญาที่
วัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โดยตรงที่อาจจะมีราคาต้นทุนที่สูง ดังนั้นเครื่องมือ
วัดระดับสติปัญญาหรือไอคิวฉบับน้ีจึงมีศักยภาพที่จะ
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ควรต้องท าการศึกษาวิจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน
ทางครอบครัว และระดับสติปัญญาหรือไอคิวให้มาก
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถน าความรู้และเข้าใจข้อมูล
พื้นฐานไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือ
ก่อนท่ีจะด าเนินการพัฒนาด้านอื่น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตและอุปสรรคของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และอุปสรรคของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อการใช้ชีวิตในประเทศไทย และศึกษาเจตคติ
ของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อการใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยวิธีการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา เวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 
28 คน 

ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
นักศึกษาตัดสินใจมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยเพราะมหาวิทยาลัยมี ช่ือเสียง อยู่ไม่ไกล เดินทางสะดวก และ
สภาพแวดล้อมของเมืองไทยใกล้เคียงกับประเทศของตน ส่วนอุปสรรคที่พบคือ ทุนการศึกษายังมีน้อย ปัญหาด้าน
การสื่อสาร และประเพณีการรับน้องที่ขัดกับวัฒนธรรมของประเทศตน แต่โดยภาพรวมนักศึกษาต่างชาติมีเจตคติที่ดี
ต่อทั้งระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย  
 
ค าส าคัญ : วิถีชีวิต, สังคมวัฒนธรรม, นักศึกษาต่างชาติ 
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Abstract 
The objective of this study on the ways of life and obstacles of foreign students studying 

at the Sakon Nakhon Rajabhat University is to study the ways of life and obstacles of foreign 
students living in Thailand and to study the attitude of foreign students towards living in 
Thailand. The data is collected through interviews and questionnaires. The target group is 28 
Vietnamese, Laotian and Cambodian students studying at the Sakon Nakhon Rajabhat University. 
 The results showd that most students are able to adapt and live in Thailand well. 
Students decided to continue their studies in Thailand because the university is well-known, not 
far away, easy to commute and Thailand’s environment is similar to their own countries’. The 
obstacles found are the small amount of scholarships, communication issues and the freshmen 
welcoming (rubnong) tradition that conflicts with the culture of their own country. However, in 
general, foreign students have a good attitude towards Sakon Nakhon Rajabhat University’s 
education system and Thailand’s sociocultural aspects.  
 
Keywords: ways of life, sociocultural, Foreign Students 
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บทน า 
เมื่อปี ค.ศ.2003 ผู้น าอาเซียนได้ร่วมกันลง

นามในปฏิญญาบาหลี 2 (Declaration of ASEAN 
Concord II: Bali Concord II) เห็ นชอบ ให้ จั ดตั้ ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้แล้ว
เสร็จภายในปี  ค .ศ . 2020 (ASEAN, 2012) แต่
อาเซียนย่นระยะเวลาเป็นปีค.ศ.2015 นับจากนั้นเป็น
ต้นมา ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน รวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายการลงทุนและ
แรงงานฝีมือได้อย่างเสรีภายใต้กฎกติกาที่ตกลง
ร่วมกัน เมื่ออาเซียนเปิดเสรีในด้านต่างๆ ระบบ
คมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มเดินทางไป
มาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและง่ายขึ้น ส่งผลให้การ
เดินทางเข้ามาประเทศไทยของผู้คนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิม และปรากฏ
ให้เห็นว่ามีการกระจายตัวทั่วทุกจังหวัดของประเทศ
ไทย โดยประกอบไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยว นักกีฬา 
ครูอาจารย์ แรงงาน รวมไปถึงนักศึกษาที่เลือกเดิน
ทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย  

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เปรียบกว่าชาติอื่นๆ ใน
อาเซียน เพราะมีที่ ตั้ งอยู่ระหว่างกลางของกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน คือ ลาว พม่า กัมพูชา 
มาเลเซีย และเวียดนาม และจากการที่ ระบบต่างๆ 
เอื้ออ านวยให้การเดินทางข้ามไปมาสะดวกมากขึ้น ท า
ให้ปริมาณของนักศึกษาต่างชาติในประเทศอาเซียนที่
เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นหนึ่งใน
สถานศึกษาท่ีมีนักศึกษาจากประเทศในอาเซียนเข้ามา
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ
ของส านักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลน ค ร  พ บ ว่ าระห ว่ า งปี  พ .ศ .2558 -2560  
มีนักศึกษาที่ เข้ามาศึกษาต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบัน ปีพ.ศ.2562 มีนักศึกษาต่างชาติที่ก าลังศึกษา
อยู่จ านวน 38 คน โดยมาจากประเทศในอาเซียน
ทั้งหมด คือ เวียดยนาม ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 

จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่  และอุปสรรคของ
นักศึกษาต่างชาติที่ เข้ามาศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ ใน
ประเทศไทย รวมไปถึงเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการ
ใช้ชีวิตในประเทศไทย จะส่งผลดีต่อการท าความ
เข้าใจ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะมีความส าคัญต่อการวางแผน ท้ังในแง่ของ

นโยบาย การเตรียมการ รวมไปถึงการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่ อให้สามารถรองรับการเข้ามาของ
นักศึกษาต่างชาติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิถี ชีวิต และอุปสรรคของ
นักศึกษาต่างชาติที่มีต่อการใช้ชีวิตในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่างชาติที่
มีต่อการใช้ชีวิตในประเทศไทย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงวิถีชีวิต อุปสรรค และเจตคติ
ของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ใน
ประเทศไทย และผลการศึกษายังสามารถใช้ในการ
วางแผนการรับนักศึกษา และปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหส้อดคล้องและเหมาะสม
กับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(Quantitative and Qualitative Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมี
โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Structured interview) แ ล ะ
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อศึกษาวิถีชีวิต 
อุปสรรค และเจตคติของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา
ต่างชาติ ได้แก่ ลาว เวียดนาม และกัมพูชาที่ก าลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2562 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาเวียดนาม ลาว 
และกัมพูชา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ านวน 28 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 6 คน 
แบ่งเป็นนักศึกษาลาว 8 คน นักศึกษาเวียดนาม  
15 คน นักศึกษากัมพูชา 5 คน 

ส าหรับการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกมาศึกษาต่อ การเตรียมความพร้อม 
อุ ป ส ร รค  แ ล ะ ก า รป รั บ ตั ว ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเลือกสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติจาก 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว และ
กัมพู ชา จ านวนผู้ ให้ สั มภาษณ์ ทั้ งหมด 15 คน 
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แบ่งเป็น นักศึกษาจากประเทศเวียดนาม 8 คน ลาว 4 
คน และกัมพูชา 3 คน 

ส่วน แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิ เคิ ร์ท  (Likert : อ้างถึงใน 
ประคอง กรรณสูต, 2535) ข้อค าถามแบ่งออกเป็น 2 
ด้าน ได้แก่  ด้านการศึกษา และด้านสังคม และ
วัฒนธรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ นักศึกษาจาก 
3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ทั้งหมด 
28 คนแบ่งเป็น นักศึกษาลาว 8 คน เวียดนาม 15 คน 
และกัมพูชา 5 คน 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้

1. แบบสอบถาม 
   นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมทีั้งหมด 28 

คนประกอบด้วยสัญชาติลาว 8 คน เวียดนาม 15 คน 
และกัมพูชา 5 คน ส่วนใหญ่อายุ อายุ 22 ปีข้ึนไป 
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ปรญิญาโท และ
ปริญญาเอก ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่นประเทศไทยเฉลีย่
คนละ 2  ปี 1 เดือน และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การศึกษาอยู่ในประเทศไทยในแตล่ะเดือนประมาณ 
3,001 - 5,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ของนักศึกษาเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ภาพรวมด้าน
ระบบการศึกษา และวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
นักศึกษาทั้ง 3 ชาติมีเจตคติที่ดี เมื่อพิจารณาทั้ง 2 
ด้าน มีรายละเอียดดังนี้   
 ด้ านระบบการศึกษา พบว่า ภาพรวม
นักศึกษามีเจตคติที่ดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์กลับไป และ
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจ 
อยู่ในระดับ ดี/เห็นด้วย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ต่างชาติ อยู่ในระดับน้อย/ไม่เห็นด้วย 

ด้านวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม พบว่า 
ภาพรวมนักศึกษามีเจตคติที่ดี โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
คนไทยเป็นมิตร อัธยาศัยดี อยู่ในระดับ ดี/เห็นด้วย 
รองลงมาคือ ประเทศไทยมีความปลอดภัย อยู่ใน
ระดับ ดี/เห็นด้วย ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  อาหา

ไทยมีหลากหลายรสชาติ สามารถเลือกรับประทานได้ 
อยู่ในระดับ ปานกลาง/ไม่แน่ใจ 

2. การสัมภาษณ์ 
 นักศึกษาผู้ ให้สัมภาษณ์มีทั้งหมด 15 คน 
แบ่งเป็น นักศึกษาจากประเทศเวียดนาม 8 คน ลาว 4 
คน และกัมพูชา 3 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี ้

1) นักศึกษากัมพูชา ให้ข้อมูลว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ เหมาะสมในการศึกษาต่อของ
นักศึกษากัมพูชา เพราะมีความสะดวก ไม่ไกลจาก
ประเทศกัมพูชา มีระบบการศึกษา และมีสวัสดิการ
ต่างๆ ท่ีดี  แต่ต้องปรับตัวและมีความพยายามมากข้ึน 
เมื่อจบการศึกษานักศึกษาบางส่วนต้องการที่จะ
ท างานในเมืองไทย เนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่ดี 
เหตุผลที่นักศึกษากัมพูชาเลือกที่จะมาเรียนที่ประเทศ
ไทย ส่วนหนึ่งด้วยความชอบภาษาไทยเป็นทุนเดิม 
วัฒนธรรมของกัมพูชาไม่แตกต่างกับวัฒนธรรมของ
ไทยมากนัก แต่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของไทย 
โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่
น่าสนใจที่นักศึกษากัมพูชามองว่าไม่เหมาะสม คือ 
กิจกรรมรับน้องภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเรียน และวิถีชีวิตของนักศึกษากัมพูชา โดยเฉพาะ
เรื่องการท าความเคารพ เนื่องจากนักศึกษากัมพูชาที่
เข้ามาศึกษาหลายคนมีอายุมากกว่านักศึกษาไทย แต่
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องที่บังคับให้รุ่นน้องต้อง
เคารพรุ่นพี่ที่อายุน้อยกว่าท าให้นักศึกษากัมพูชารู้สึก
ไม่พอใจ เพราะในสังคมของคนกัมพูชาการ “เคารพ
กันตามอายุ” ถือเป็นสิ่งที่เคร่งครัดมาก 

2) นักศึกษาลาว ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเปิดรับตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษา
จากลาวต้องการ อีกทั้งยังได้รับค าแนะน าจากรุ่นพี่ที่
เคยมาศึกษามาก่อน ส่วนในด้านสังคม และวัฒนธรรม 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาลาว เนื่อง
ด้วยวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ ก็มี
ความต่างกันบางประการ เช่น อุปนิสัยของคนไทยที่
ค่อนข้างใจร้อน ซึ่งตรงข้ามกับกันคนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การทักทายกันใน
บางครั้งสับสน เพราะที่ประเทศลาวจับมือกัน ส่วนที่
ประเทศไทยยกมือไหว้ รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับ
ทางกฎหมายต่างๆ ที่แตกต่างกันบ้าง  

3) นักศึกษาเวียดนาม ให้ข้อมูลว่า ประเทศ
ไทยเป็นสถานที่ที่ เหมาะสมต่อการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก อยู่ไม่
ไกลจากประเทศเวียดนาม อีกทั้งไม่จ าเป็นต้องมี
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ความรู้ด้านภาษามาก่อน เพราะที่มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนครจะมีการเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาไทยให้ 
และเมื่อส าเร็จการศึกษากลับไปท างานที่ประเทศของ
ตนจะได้เปรียบเรื่องภาษา ส่วนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 
ก็ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนาม ท้ังนี้ สิ่ง
ที่ต้องปรับตัวทางด้านการเรียน คือ กิจกรรมรับน้องที่
ไม่เคยเจอและค่อนข้างประหลาดใจกับวัฒนธรรมการ
รับน้องของไทย ท าให้การเรียนในช่วงรับน้องเป็น
ช่วงเวลาที่ล าบาก แต่เมื่อปรับตัวได้ก็ไม่ ได้ส่งผล
กระทบต่อการเรียน  

ด้านสังคม และวัฒนธรรม สิ่งที่นักศึกษา
เวียดนามช่ืนชอบ คือ อาหารไทยที่มีความหลากหลาย 
และชอบเข้าวัดท าบุญทั้งๆ ที่ไม่ได้นับถือศาสนา แต่ก็
ยังมีสิ่ งที่ต้องปรับตัว คือ วิถี ชีวิตที่แตกต่างจาก
เวียดนาม เช่น การขับรถของไทยท่ีขับรถเลนซ้าย ต่าง
จากเวียดนามที่ขับรถเลนขวา และไม่บีบแตรบอก
เส้นทางที่จะไป โดยเปลี่ยนมาเป็นใช้ไฟสัญญาณต่างๆ 
แทน นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมไทยบางอย่างที่ท าให้
รู้สึกแปลกเมื่อต้องพบเจอครั้งแรก (Culture Shock) 
คือ ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ดื่มเหล้าและเที่ยวกลางคืน
มากกว่าผู้หญิงเวียดนาม เพราะการดื่มเหล้า และการ
สังสรรค์ที่เวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย นักศึกษา
เวียดนามยังไม่สามารถท างานหารายได้พิเศษระหว่าง
เรียนที่ประเทศไทยได้ เพราะผิดกฎหมาย นอกจากนี้
ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น นักศึกษาเวียดนามไม่
สามารถแยกเพศที่สามได้ ทั้งการแต่งกายและการ
แสดงออก อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ วัฒนธรรมการ
รับน้องของไทย ท่ีแฝงไปด้วยการบังคับให้เคารพไม่ว่า
ตนเองจะอายุเท่าไรก็ตาม หากเข้ามาทีหลัง จ าเป็น
จะต้ องเคารพคนที่ เขามาเรี ยนก่อน  ซึ่ งขั ดกั บ
วัฒนธรรมเวียดนามที่เคารพกันตามวัยวุฒิ แต่ช่วงหลัง
การรับน้องดีขึ้น ไม่เหมือนเมื่อก่อน จึงมีปัญหาน้อยลง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตและอุปสรรค
ของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีประเด็นส าคัญสามารถอภิปรายได้ดังนี้  

ด้านระบบการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาเลือกเดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เนื่องด้วยปัจจัยด้านสภาพที่ตั้งมีความ 
 

 

เหมาะสม การเดินทางสะดวก รวมไปถึงเปิดสอนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ เมื่อส าเร็จการศึกษา
ท าให้มีโอกาสมากกว่าศึกษาที่ประเทศของตน โดย
ส่วนใหญ่ใช้ทุนการศึกษาส่วนตัว มหาวิทยาลัยไม่มี
ทุนการศึกษาให้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัย 
วัฒนะศิริ (2553) และธาริณี พัชรเจริญพงศ์ (2554) 
ที่พบว่า นักศึกษาเลือกประเทศไทยเพราะชอบ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ใน ใกล้บ้าน นักศึกษาใช้ทุน
ส่วนตัวในการศึกษา และให้ความส าคัญกับการวาง
แนวทางให้ตนเองพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายใน ชีวิต 
ต้องการมีความรู้ทักษะด้านภาษาเพื่อที่จะพัฒนา
ตนเอง และประเทศของตน 

ด้านสังคม และวัฒธรรม นักศึกษาต่างชาติ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของไทยได้เป็นอย่างดี 
แม้จะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารบ้าง แต่วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากชาติของตน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ บุญอาจ (2558) ที่
ศึกษาเรื่อง กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของ
นักศึกษาชาวลาวและชาวกัมพูชาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบว่า โดยลักษณะวัฒนธรรมไทยที่มี
ความผ่อนปรน ยืดหยุ่น ความประทับใจแรกพบต่อ
วัฒนธรรมไทย การช่วยเหลือและสนับสนนุจากกลุ่ม
คนในสังคมไทย 

ประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นอุปสรรคส าคัญ
ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา คือ กิจกรรมรับน้องใน
สถานศึกษา โดยนักศึกษาเวียดนาม และกัมพูชามี
ความเห็นตรงกันว่า กิจกรรมรับน้องเป็นกิจกรรมที่ขัด
กับวัฒนธรรมของประเทศตน เนื่องจาก กิจกรรมรับ
น้องของไทยมีลักษณะ 

การใช้วัฒนธรรมเชิงอ านาจ ที่เห็นเด่นชัด
ที่สุดคือการลงโทษผู้กระท าผิดที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งต่อ
สภาพร่างกายและจิตใจ หรือเรียกว่า ระบบ SOTUS  
กิจกรรมลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏในประเทศ
เวียดนามและกัมพูชา ในช่วงระยะแรกจึงเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ แต่จาก
สภาพบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้จึง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของนักศึกษาต่างชาติ
สามารถเรียนรู้ และปรับตัวได้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเรียน และการใช้ชีวิตเหมือนที่ผ่านมา  
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ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาด้านอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์

ระห ว่ า งนั กศึ กษ าไทยและนั กศึ กษ าต่ า งช าติ 
กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษา

ต่างชาติ เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ และรองรับการ
เข้ามาของนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในอนาคตได้ดียิ่งข้ึน 
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ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสน 
ของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

The tourists’ opinions on solid waste management in Bangsean  
beach area of Seansuk Municipality, Chonburi Province 

 

สุรีย์พร สลับสี1 
พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ2 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบาง

แสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
จัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ท าการเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 385 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และทดสอบรายคู่ตามวิธี LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (X̄= 4.05) รองลงมาคือ ด้านสิ่งสนับสนุน (X̄= 3.72) ด้านอุปกรณ์และ
ยานพาหนะ (X̄= 3.62) และด้านการปฏิบัติหน้าที่ (X̄= 3.16) ตามล าดับ และ 2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ภูมิล าเนา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคญั : นักท่องเที่ยว การจัดการขยะ ชายหาดบางแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               . 
1อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract  
The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of tourists’ opinions on solid 

waste management in Bangsean beach area of Seansuk Municipality, Chonburi Province, and 2) to 
compare tourists’ opinions on solid waste management in Bangsean beach area of Seansuk 
Municipality, Chonburi Province based on personal variables. A sample used in study was 385 
Thai tourists. Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent Samples) and one-way ANOVA. In case a significant difference between the means 
was found, the LSD test would be used for a pairwise comparison. 

The results from this research indicated the following: 1) The tourists had opinion on 
solid waste management in Bangsean beach area of Seansuk Municipality as a whole at high level 
(Mean=3.64). 2) The tourists with different age, birthplace, occupation and income had the 
different level in opinion on solid waste management in Bangsean beach area of Seansuk 
Municipality, Chonburi Province. Furthermore, The tourists with different gender had the different 
level in opinion on solid waste management in Bangsean beach area of Seansuk Municipality, 
Chonburi Province. 
 
Keyword: tourists, solid waste management, Bangsean beach 
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บทน า 
จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่

ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับเนินเขา และที่ราบ
ชายฝั่ง มีชายฝั่งทะเลและหาดทรายที่สวยงาม เหมาะ
แก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่
ของจังหวัดมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบัน
จังหวัดชลบุรีมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว
เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีที่สถานที่พัก
มากกว่า 2,000 แห่ง  ห้องพักจ านวน 67,094 ห้อง 
เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับประเมินอัตราการเข้า
พักเฉลี่ย) แหล่งท่องเที่ยวมากกว่า 50 แหล่ง รวมทั้งมี
การขยายตัวของร้านอาหารและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

แต่ทว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีกลับ
ประสบปัญหาส าคัญคือปัญหาขยะทะเลที่มีตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะ
พลาสติกมีน้ าหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ใน
เวลาที่สั้นจึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกล โดยคลื่น ลม 
กระแสน้ า และน้ าขึ้นน้ าลง (UNEP AND NOAA, 
2011 อ้างถึงใน เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2560, หน้า 
2-6) โดยขยะชายหาดส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก เช่น 
ขยะที่มาจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน เช่น ถุง 
ขวด หลอด ภาชนะใส่อาหาร คิดเป็น 41% และขยะ
ที่มาจากกิจกรรมทางน้ า เช่น แห อวน เชือก คิดเป็น 
8% (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) 

ปัญหาขยะบริเวณชายหาดเป็นประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรการการบริหารจัดการขยะทั้งบนบก
และในทะเลที่ขาดประสิทธิภาพของประเทศไทย
ประกอบกับเอกสารงานวิจัยของ JAMBECK และ
ทีมงาน ที่จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 6 ของ
ประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกที่ขาดการบริหาร
จัดการที่ถูกต้อง รองลงมาจากประเทศจีน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และศรีลังกา โดยประเทศไทย
ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากถึง 1 ล้านตันต่อปี และคาด
ว่าจะเพิ่มเป็น 2 ล้านตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 
2025) (JEMBECK, J. ET AL, 2015, PP. 768-771 
อ้างถึงใน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) 
และจากผลการส ารวจปริมาณขยะทะเลทั่วโลก ในปี 
พ.ศ. 2560 โดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย 
พบว่า ประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ อันดับ 1 คือ จีน อันดับ 2 อินโดนีเซีย อันดับ 3 

ฟิลิปปินส์ อันดับ 4 เวียดนาม อันดับ 5 ไทย และ
อันดับ 6 ศรีลังกา โดยสถานการณ์ปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศไทยขณะนี้มีกว่า 27 ล้านตัน มีขยะ
ประมาณ 10 ล้านตันที่ตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่
ก าจัดขยะหรือไหลลงสู่แหล่งน้ า จากผลส ารวจข้างต้น
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ขยับอันดับปัญหาทิ้งขยะ
ลงสู่ทะเลมากที่สุดจากอันดับ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับ 5 
ของโลก กล่าวได้ว่าวิกฤตขยะเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจัง (หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ, 2560) 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดทะเลตลอด
แนวในประเทศไทยล้วนแต่ประสบปัญหาการจัดการ
ขยะดังกล่าว 

บริ เวณ ชายหาดบางแสน  อ ยู่ ในพื้ นที่
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ได้รับผลกระทบเปน็อย่างมากจากปัญหาขยะที่พัดจาก
กลางทะเลเข้าชายหาดบางแสน แม้ที่ผ่านมาจะเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากลักษณะทางกายภาพของชายหาด 
ที่มีลักษณะเป็นอ่าว ซึ่งรับน้ าทะเลและขยะจากเกาะ
บริเวณอ่าวไทย ปากแม่น้ าบางปะกงและปากแม่น้ า
เจ้าพระยา รวมทั้งขยะจากจังหวัดสมุทรปราการ และ
กรุงเทพ ฯ ซึ่งบนชายหาดจะมีขยะทะเลสะสมอยู่ใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะพวกเศษพลาสติก ทั้งนี้ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ก าหนดให้ชายหาด
บางแสนเป็นพื้นที่น าร่อง ตามมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด โดย
ห้ามมิให้สูบบุหรี่ ท้ิงก้นบุหรี่ ตลอดจนทิ้งขยะมูลฝอย 
บริเวณชายหาดบางแสน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (เทศบาลเมืองแสนสุข, 
2561) อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ให้ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชนทุกคนแล้ว จะต้องมีการวาง
แผนการด าเนินการที่เป็นระบบ เพื่อใหก้ารด าเนนิการ
ทั้งภาครัฐและประชาชนสอดคล้องกันแนวทางการ
จัดการซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การลดขยะที่ต้นทาง การ
คัดแยก การรวบรวม การน ากลับมาใช้ประโยชน์ การ
ขนส่ง ตลอดจนวิธีการก าจัด ซึ่งการจัดท าแผนหรือ
แ น วท างก ารด า เนิ น ก าร จ ะ ต้ อ งค า นึ งถึ งขี ด
ความสามารถของหน่วยงานรับผิดชอบส่วนท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดของวิธีก าจัด รวมทั้งข้อจ ากัดด้านพื้นที่ของ
ท้องถิน่ 

การจัดการขยะชายหาดบางแสนซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงของจังหวัดชลบุรีนั้นจะ
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ประสบความส าเร็จที่ยั่ งยืนได้จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน 
ดังนั้น กลุ่มนักท่องเที่ยวจึงเป็นตัวแปรหรือปัจจัย
ส าคัญ ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ชายหาดบางแสน จะได้น า
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพื่อไปปรับปรุงการ
จัดการขยะบริเวณชายหาดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่ อ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของ
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของ
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple  
Random Sampling) (บุญ ชม  ศรีสะอาด , 2545) 
จากของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาด
บางแสน แต่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ดังนั้น ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Cochran (กัลยา วาณิ ชย์บัญชา , 2549) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างจ านวน 385 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะบุคคล ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
จัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ป ร ะ ม า ณ ค่ า  (Rating Scale) แ ล ะ  ส่ ว น ที่  3 
แบบสอบถามปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ด้วยตนเอง และน าแบบสอบถามที่ได้มาจัดเก็บและ
ตรวจสอบให้มีความถูกต้องครบถ้วน จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาจัดล าดับและลงรหสัข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้นั้นใช้
โปรแกรมส าเร็จรปูในการด าเนินการประมวลผลข้อมูล 
ส าหรับค าถามปลายเปิดนั้นผู้วิจัยจะน าค าตอบมา
วิเคราะห์ แล้วสรุปเป็นเชิงพรรณนา  

ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล 
ประกอบด้วย 1. สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. สถิติที่ใช้ในการหา
คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยง 
ในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item 
objective congruence: IOC) พบว่า ข้อค าถามทุก
ข้อ อยู่ในระดับมากกว่า .05 และหาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Alpha Coefficient)  ของครอนบาค(Cronbach) 3. 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติการ
ทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความ
แ ป ร ป ร วน แ บ บ ท า ง เดี ย ว  (F-test) (One-way 
ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยที่
มี นั ย ส า คั ญ ท างส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .0 5  จ ะท า ก าร
เปรียบเทียบโดยใช้วิธี LSD 

 
ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง 
จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอายุระหว่าง 
21–30 ปี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 มี
ภูมิล าเนาในภาคกลาง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.4 มีอาชีพพนักงานของรัฐ จ านวน 126 คน   
คิดเป็นร้อยละ 32.7 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดื อน 
5,001–10,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.5  

2. ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
การจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X= 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (X= 
4.05) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสิ่งสนับสนุน 
(X= 3 .72) อยู่ ใน ระดั บมาก  ด้ านอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ (X= 3.62) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่  (X= 
3.16) อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปผลในแต่
ละด้าน  

    2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งาน  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.05) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าขยะมูลฝอยมี
เพียงพอ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.18) เจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมและความประพฤติเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก (X̄ = 4.09) ความเป็นมิตร ความสุภาพเรียบร้อย 
และความเต็มใจในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  
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(X̄ = 4.03) และเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยมีเพียงพอ 
(X̄ = -3.88) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

    2.2 ด้านอุปกรณ์และยานพาหนะ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า รถบรรทุกขยะมูลฝอยเพียงพอ
ส าหรับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก 
(X̄ = 3.80) ถังบรรจุขยะมูลฝอยเพียงพอส าหรับใส่
ขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.75) ต าแหน่ง
การวางถังบรรจุขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ 
= 3.49) และความทันสมัยของอุปกรณ์ เช่น สภาพ
รถบรรทุกขยะ ถังขยะ เป็นต้น (X̄ = 3.45) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

    2.3 ด้านสิ่งสนับสนุน โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (X̄ = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การจัดเตรียมถังบรรจุขยะมูลฝอย ในกรณีที่มี
การร้องขอเพิ่มเติม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.87) มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการก าหนดเวลาการเก็บขยะ  
ค่าธรรมเนียมขยะเป็นไปอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก 
(X̄ = 3.69) จัดอบรมวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ถู ก วิ ธี  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( X̄ =  3.68) มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะ  และรณรงค์ใน
เรื่องการคัดแยกขยะ (X̄ = 3.45) อยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ 

    2.4 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เจ้าหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.53) 
รถขยะของเทศบาลสามารถจัดเก็บขยะได้ตรงเวลา 
อยู่ ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.35) ในขณะปฏิบัติ
หน้าที่  พนักงานขับรถขยะ ปฏิบัติงานด้วยความ
ระมั ดระวั ง  อยู่ ในระดั บปานกลาง (X̄ =  2.97)  
มีจ านวนครั้งที่ เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บขยะมีความ
เห มาะสม  (X̄ =  2.80) อยู่ ใน ระดั บ ป าน กล าง 
ตามล าดับ 

3. การเปรียบ เที ยบความคิ ด เห็ นของ
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของ
เทศบาลเมืองแสนสุข จั งหวัดชลบุรี  จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

    3.1 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ 
พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ
ชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

    3.2 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ 
พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ
ชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

    3.3 จ า แ น ก ต าม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น
ภูมิล าเนา พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
จัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

    3.4 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านอาชีพ 
พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ
ชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

    3.5 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
การจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ค วาม คิ ด เห็ น ข อ ง
นักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของ
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X= 3.64) สอดคล้องกับงานของศุภวัตร 
วิชัย (2555) ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลบ้านสวน 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะ ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับมาลัย โห้ประเสริฐ 
(2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง ไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น ข อ ง 
พรีมาดา ฉลองชัยสิทธิ์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมและ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะ 
กรณีศึกษา คอนโดมิเนียมเขตห้วยขวาง พบว่าในส่วน
ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการท า
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปาน
กลาง และไม่สอดคล้องกับงานของราเชนทร์ นพณัฐ
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วงศกร, พระครูสาครวิมลกิจ โตกราน และ มนัสชนก 
อาจบ ารุง (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานจัดการขยะ
มูลฝอยของ ส านักงานเขตหนองแขมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) เทศบาลควรท าการประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลายรูปแบบ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับ
ความรู้และปลุกจิตส านึ กต่อปัญหาสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะปัญหาขยะบริเวณชายหาดซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ  

 2) เทศบาลควรให้ความรู้กับประชาชนใน
ประเด็นประเภทขยะมูลฝอย ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ปริมาณขยะ และการแยกประเภทขยะมูลฝอยที่
ถูกต้อง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
 3) เทศบาลควรสร้างการสนับสนุนแนว
ทางการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐระดับต่าง ๆ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน
ในท้องถิ่น 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในด้านปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด 
รวมถึงควรศึกษากลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยบริเวณชายหาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพื้นท่ีติดทะเล 

2. ควรท าการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
บริเวณชายหาดโดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ 
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การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

Political Participation of People in Local Government in Bang Bo 
Municipality Samut Prakarn Province. 

 

พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ1 
สุรีย์พร สลับสี2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการ

ปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 377 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว และทดสอบรายคู่ตามวิธี LSD 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=4.01) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพัฒนาทางการเมือง 
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̄=4.22) รองลงมาด้านด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก (X̄=4.17)  
ด้านความสนใจทางการเมือง อยู่ในระดับมาก (X̄=4.01) และด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับมาก  
(X̄=3.57) ตามล าดับ ทั้งนี้ประชาชนที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมอีาชีพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกัน  
 
ส าคญั: การมีส่วนร่วม การเมือง เทศบาลต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               . 
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี
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Abstract  
The objectives of this research were 1) to study political participation of people in the 

local government office of Bang Bo Municipality Samut Prakarn Province. 2) to compare Political 
participation of people in local government office of Bang Bo Municipality, Samut Prakarn 
Province. The sample size of this study was 377 people. The questionnaire was used as the tool 
for data collection. The data was analyzed in terms of frequency, percentage, means, standard 
deviation, T-test, One – way ANOVA, and LSD method. 

The results from this research indicated the following: 1) The political participation of the 
people in local government in Bang Bo Municipality Samut Prakarn Province was at the high level 
(Mean=4.01). 2) People with different gender, age, average income, educational level had the 
different level in political participation with the statistical significance at .05 level. Furthermore, 
people with different occupation had no the different level in political participation with the 
statistical significance at .05 level. 

 
Keyword: participation, politics, Subdistrict Municipality 
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บทน า 
การปกครองเป็นส่วนหนึ่ งท าให้เกิดการ

พัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความ
เข้มแข็งของการปกครองจะเกิดขึ้นได้ จะต้องเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งจึงเป็นส่วน
ส าคัญในการที่ส่งเสริมระบบการเมืองให้มีความเป็น
เป็ น ป ระชาธิ ป ไต ยและก่ อ ให้ เกิ ด ก ารพั ฒ น า
ประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเลือกตั้งใน
ระบบท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานส าคัญในการที่จะท าให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ทางการเมืองโดยการมีส่วน
ร่วม การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเมืองที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการ
ปกครองที่มีความส าคัญในทางการเมืองโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งในประเทศที่ มี การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะรัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหาร
การปกครองของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่อย่างมากมาย
หลายด้านในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับ
ความสุขความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต อีกทั้ง
สร้ างความมั่ นคง แห่ งชาติทั้ งในทางการเมื อ ง 
เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีรัฐบาลจะ
ดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความล่ าช้า ในการด าเนิ นงาน การที่ อาจจะไม่
สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และ
รวมทั้ง ข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ และตัวบุคคล
หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ (นครินทร์ เมฆ
ไตรรัตน์, 2547) 

ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถแบ่งออกเป็นสองด้าน คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมือง
การปกครองนั้นเป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้าน
การบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ  
(สิวาพร สุขเอียด, 2556) 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาล
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นใน
เทศบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อมุ่ง
ส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ดังนี้  

ประชากร คือ ประชาชนตามทะเบียนบ้าน
ในเทศบาลต าบลบางบ่อ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 6,498 คน  

กลุ่ มตั วอย่ าง หาโดยการใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างโดยวิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทา
โร่ ยามาเน่ (YAMANE, T., 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2555, หน้า 45) จากการค านวณจะได้กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 377 คน  

เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นเพื่อวัดระดับ
ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ท างก าร เมื อ งข อ งป ระ ช าช น 
ประกอบด้วย  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน คือ (1) ด้านการรับรู้
ข่าวสารทางการเมือง (2) ด้านด้านสภาพแวดล้อมทาง
การเมือง (3) ด้านความสนใจทางการเมือง (4) ด้าน
การพัฒนาทางการเมือง 

ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
ตามแนวของลิเคิร์ท LIKERT มี 5 ระดับให้เลือกตอบ
ตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีน้ าหนักของคะแนน ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

มากที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
มาก   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 
ปานกลาง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
น้อย  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 
น้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
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โดยมี ขั้ นตอนการสร้าง เครื่ อ งมื อและ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม ดังนี้ 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ท า งก า ร เมื อ งข อ งป ร ะ ช า ช น  จ าก นั้ น ส ร้ า ง
แบบสอบถามฉบับร่างขึ้น และน าแบบสอบถามฉบับ
ร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ด้านการเมือง ด้านการวิจัย และด้าน
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นน าร่างแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (INDEX OF ITEM OBJECTIVE 
CONGRUENCE: IOC) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แ ก้ ไข แ ล้ ว ไป ท ด ล อ งใช้  แ ล้ วน าผ ล ก า รต อ บ
แบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดย
ใ ช้ สู ต ร สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ า ข อ งค ร อ น บ า ค 
(CRONBACH) ได้ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.79 แล้วจึงน าแบบสอบถามไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว ้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
และแจกแจงความถี่  เพื่ ออธิบายการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบ
รายคู่ตามวิธี LSD 
 
ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง 
จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 มีอายุ 50 ปีขึ้น
ไป จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 175 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.4 มีอาชีพพ่อค้า-แม่ค้า จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001–20,000 บาท จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.3 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางบ่อ จั งหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=4.01) 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพัฒนาทาง
การเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด (X̄=4.22) รองลงมา

ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ ในระดับมาก (X̄=4.17)  
ด้ านความสนใจทางการเมือง อยู่ ในระดับมาก  
(X̄=4.01) และด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง อยู่
ในระดับมาก (X̄=3.57) ตามล าดับ 

3. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นใน
เทศบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 

    3.1 ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

    3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

    3.3 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

    3.4 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

    3.5 อาชีพที่ ต่ างกัน  มี ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อ
การปกครองท้องถิ่นในเทศบาลบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 

  
อภิปรายผลการวิจัย 

การมี ส่ วน ร่ วมของประช าชนต่ อการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางบ่อ จั งหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=4.01) 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

1. ด้านพัฒนาทางการเมือง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย สุขขี 
(2560) พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
การพัฒนาทางการเมือง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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2. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานิตา เฉลิม
ช่วง (2559) พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านความสนใจทางการเมือง อยู่ในระดับ
ม าก  ซึ่ งส อด ค ล้ อ งกั บ วิ จั ย ข อ ง  กั น ต์ ญ าณั ฐ  
อัษฎาวรพัฒน์ (2560)  พบว่าประชาชนมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับด้านความสนใจทางการเมือง อยู่ในระดับมาก  

4. ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช โจม
จตุรงค์  )2549 (พบว่าประชาชนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง อยู่ใน
ระดับมาก 

5. ประชาชนที่มี เพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน เป็นไปตามสมมุติฐาน 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข(2559) 
พบว่าประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากเพศสามารถ
ที่จะแสดงออกในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ลักษณะของกิจกรรมได้เสมอทั้งเพศชายและเพศหญิง 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจทางการเมืองของแต่ละ
บุคคล เพศจึงไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

6. อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน เป็นไปตามสมมุติฐาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรนุช โจมจตุรงค์ (2549) พบว่า
ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานข้อนี ้

7. รายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน  
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เป็นไปตามสมมุติฐาน  
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สีซาริสมี วาแม (2558) 
พบว่าโดยรวมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใน
อ าเภอศรสาครที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสตรีในอ าเภอศรีสาครไม่แตกต่างกัน 

8. ระดับการศึกษาแตกต่ างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมุติฐาน เป็นไปตามสมมุติฐาน  
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูสิทธ์ ขันติกุล (2553) 
พบว่า ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง จ าแนกตามการศึกษา โดยภาพรวม 
พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

9. อาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบ สม มุ ติ ฐาน  ไม่ เป็ น ไป ต าม สมมุ ติ ฐาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช โจมจตุรงค์  ) 2549) 
พบว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองเกี่ ยวกับ  การเลือกตั้ งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
ไม่ แตกต่ างกัน  ดั งนั้ น  ผลการศึกษาจึ งปฏิ เส ธ
สมมติฐานข้อนี้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็น
ว่าควรมีข้อเสนอแนะที่ เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่
ส าคัญดังนี ้

1. จากการศึกษาพบว่าประชาชนไม่ค่อย
ได้รับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากช่องทางหนังสือพิมพ์ 
ดังนั้นทางเทศบาลต าบลบางบ่อควรจะมีการกระจาย
ข่าวสารทางการเมืองให้ครอบคลุมมากกว่านี้ และ 
ให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่บริเวณไหน
ภายในเขตเทศบาลต าบลบางบ่อ 

2. จากการศึกษาพบว่าประชาชนไม่ต้องการ
ที่จะไปฟังการบรรยายอภิปรายหรือการสัมมนา
เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองและสถานการณ์บ้านเมือง
ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้นทางเทศบาลต าบลบางบ่อควร
ที่จะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการอภิปรายหรือ 
การสัมมนาให้หลากหลาย ช่องทาง เพื่ อที่ จะให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางบอเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

3. จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ประชาชน
ไม่ ค่อยเข้ าไปมีบทบาททางการเมื องเนื่ องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าจึงไม่ค่อยมีเวลาว่าง
เพื่อที่จะไปเข้าไปมีบทบาททางการเมือง เพราะการที่
จะสูญเสียรายได้จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการเข้า
ไปมีบทบาททางการเมืองน้อย ดังนั้นทางเทศบาล
ต าบลบางบ่อควรที่จะให้ความส าคัญกับการเข้ามามี
บทบาททางการเมืองของประชาชนให้มากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการเข้ามามีส่วนในการเลือกตั้งหรือการฟัง
ปราศรัยทางการเมืองก็ตามทางเทศบาลต าบลบางบ่อ
ก็ควรจะให้ความส าคัญมากข้ึน 
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4. จากการศึกษาพบว่าประชาชนไม่ค่อยที่
จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองภายใน
ครอบครัว เพราะประชาชนส่วนใหญ่อาจจะมองไม่
เห็นถึงความส าคัญต่อการเมืองจึงท าให้ไม่ค่อยมาเป็น
ประเด็นที่ต้องมาพูดคุยกันในครอบครัว ดังนั้นทาง
เทศบาลต าบลบางบ่อควรจะให้ความส าคัญกับเรื่องนี้
ให้มันมากขึ้น ไม่ว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือ
การจัดสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง เพื่อที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท 
และเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการเมืองว่ามีความส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

การมีส่วนร่วมต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมี
ส่วนร่วมต่อการปกครองระดับชาติ 

2. ควรท าการศึ กษาปั จจัยที่ ก่อให้ เกิ ด
ความส าเร็จกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลบางบ่อ 

3. ควรท าการศึกษาวิจัยหัวข้อในการวิจัยที่
มีความ น่าสนใจเพิ่มเติม คือ บทบาทของผู้น าท้องถิ่น
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเทศบาลต าบลบางบ่อ 
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