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การพฒันาระบบบรหิารการจดัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของภาควชิา
บริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
The development of Independent Study Management System 
of Department of Educational Development and Administra-
tion in Faculty of Education

คมกฤช จำ�ป�สุต1, อนุช� กอนพ่วง2

Komgrit Jumpasut1, Anucha Kornpuang2

บทคัดย่อ
 งานวิจัยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชา
บริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้วิธีดำาเนินการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการวิจัย 
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในการดำาเนินการศึกษา
ค้นควา้ด้วยตนเอง 2) การสรา้งระบบบรหิารการจดัการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง ของภาควิชาบรหิารและ
พัฒนาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร ์3) การทดลองใชร้ะบบการจดัการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง ของภาค
วิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ 4) การประเมินระบบการจัดการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. ผลการศึกษาปัญหา พบปัญหาการดำาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ปัญหาด้านนิสิต ปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษา และปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

 2. ระบบบริหารการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ทิศทางของระบบ 2) ความสัมพันธ์ของระบบย่อย 
3) แนวดำาเนินการระบบ และ 4) การควบคุมและประเมินระบบฯ ซึ่งโดยภาพรวมคณาจารย์ ภาคบริหาร
และพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เห็นว่าระบบบริหารฯ มีความเหมาะสมในระดับมาก

 3. ผลการทดลองใช้ระบบบริหารการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดทั้ง 3 ภาคเรียนใน
ปีการศึกษา 2552 พบว่า 1) นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจระดับมาก ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 เนื้อหา

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อาจารย์ ดร. ประจำาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 Assistance Professor, Faculty of Education, Naresuan University
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ที่ภาควิชาฯ จัดอบรมให้ และ 2) โครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต ร่างรายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ของนิสิตมีคุณภาพระดับมาก 

 4. ผลการประเมนิระบบบรหิารการจดัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง พบวา่ ภาพรวมระบบฯ ผา่น
เกณฑต์วัชีว้ดัความสำาเรจ็ ทัง้ในสว่นของประสทิธผิลของระบบฯ และประสทิธภิาพของระบบฯ โดยระบบฯ 
มีจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรู้ ทักษะการวิจัยเป็นอย่างดี และระบบฯ มีจุดอ่อนในประเด็น
ความเครียดของนิสิตต่อการกำากับติดตามของภาควิชาฯ และมีนิสิตบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ทั้งนี้ 
ปัจจัยแหง่ความสำาเรจ็ของระบบฯ ทีส่ำาคญั เกดิจากการกำาหนดใหร้ะบบฯ เปน็แนวนโยบายของภาควิชาฯ 
การกำาหนดเกณฑ์การส่งงาน IS ที่เร็วกว่าที่คณะกำาหนด และมีการกำากับติดตามอย่างเคร่งครัด 

คำาสำาคัญ: ระบบการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Abstract
 This Research aimed to developing the system of Independent Study Management of 
Department of Education Development and Administration of Faculty of Education. Research 
methods consisted of 4 steps: 1) the studying of problems and recommendations for solutions 
of the independent study procedure, 2) the creating of the system of Independent Study Man-
agement of Department of Education Development and Administration, 3) the implementation 
of the system of Independent Study Management of Department of Education Development 
and Administration, and 4) the assessment of the system of Independent Study Management 
of Department of Education Development and Administration. 

 The research results were as follows: 

 1. Three main problems were: 1) Graduate students’ problems 2) Advisors’ problems, 
and 3) Managements’ problems.

 2. The system of Independent Study Management of Department of Education Develop-
ment and Administration of Faculty of Education consisted of four factors; 1) system direction, 
2) relationship of sub-systems, 3) procedure of system, and 4) the control and assessment 
of system. Also, all advisors deemed that the system of Independent Study Management of 
Department of Education Development and Administration of Faculty of Education was ap-
propriate at a high level. 

 3. In over all, 1) most students had a high-level satisfaction in three training Programs, 
and had significant posttest scores of higher than 75 percent at 0.5 level on part of training 
Programs 2) most of independent study proposals, tentative independent study reports, and 
completed independent study reports were of high quality.

 4. In over all, the system was successful in terms of both effectiveness indicators and 
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efficiency indicators. The main strengths of system were that three sub-systems enhanced 
knowledge and research skills of students. The main weakness of system were that students’ 
stress, caused by strict monitoring, were high, and some students lacked responsibility. Key 
successful factors of system were leading and determined policy of head department, the 
earlier deadline for sending performance than that scheduled by the Faculty, and a strict 
supervision.

Keywords: system, Independent Study Management

บทนำา

 การศึกษา ถือว่าเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของคนในสังคม ดังจะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 
2540 และปี 2550 ในส่วนแนวนโยบายด้าน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ 
ทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม และมุ่งพัฒนาคุณภาพครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตสำานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำานึง
ถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ที่สำาคัญมากคือ รัฐธรรมนูญดังกล่าว 
กำาหนดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมาย
เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งได้แก่พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ฉบับ
แก้ไข ปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 ตามลำาดับ

 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาหนึ่ง ทำาหน้าที่ จัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ และพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ มากว่า 55 ปี ปัจจุบัน
มหาวทิยาลยันเรศวร เปน็มหาวทิยาลยัทีมุ่ง่สูค่วาม

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research based Univer-
sity) โดยการจัดตั้งองค์กรภายในแต่ละคณะวิชา 
วิทยาลัย หรือสถาบัน มุ่งสร้างผู้นำาทางการวิจัย
ภายใต้การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) และการ
เป็นเครือข่าย (Networking) กับ สถาบันที่มีชื่อ
เสียงทั้งในและต่างประเทศ 

 คณะศกึษาศาสตร ์เปน็หน่วยงานยอ่ยของ
มหาวิทยาลยันเรศวร มภีารกจิ 4 ประการ ไดแ้ก1่) 
การผลติบณัฑิต 2) การวิจัย 3) การบรกิารวิชาการ
และ 4) การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านการ
ผลิตบัณฑิต คณะได้จัดการเรียนการสอนตาม 
หลกัสตูรฯ ทีเ่ปดิทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท  
และปริญญาเอก ทั้งน้ี หลักสูตรการศึกษามหา
บณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษา
ศาสตร์เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ที่
จัดทำาขึ้นโดยมีความเชื่อว่าการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารจัดการ
กีฬา ผู้บริหาร อาชีวศึกษา ผู้บริหารอุตสาหกรรม
ศึกษาและเทคโนโลยี และผู้บริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
สามารถเป็นผู้นำาที่ใฝ่รู้ สามารถพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
จิตสำานึกตอ่สงัคม ทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จะนำาไปสู่การพัฒนาคน และ
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สงัคมไทยทีเ่จรญิงอกงามอยา่งยัง่ยนื (คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550: 4)

 ในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บรหิารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ศาสตร์ทางด้านปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา
ทางการศึกษา หลักการ และทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาและแขนงวิชาเฉพาะ ตลอดจนประยุกต์
ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา และเป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะความสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และวจิยัทางการศกึษา โดยเนน้การวจิยัและพฒันา
องค์ความรู้ทางการศึกษาและนวัตกรรม ตลอด
จนการอาชีพเฉพาะสาขา รวมท้ังเป็นผู้มีจรรยา
บรรณวิชาชีพทางการศึกษาต่อตนเอง ต่อผู้ร่วม
ประกอบวชิาชพี และตอ่สงัคม (คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550: 4)

 ความสามารถในการวิจัย นับว่าทวีความ
สำาคัญและความจำาเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน โดย
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการพฒันามหาวทิยาลยั
ด้านหน่ึงในทศวรรษหน้าที่ต้องการพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยวิจัย ในการจัดการศึกษาระดับ 
มหาบัณฑิต ทางสาขาการบริหารการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ใน
ปัจจุบันมีนิสิตเลือกเรียนแผน ข เป็นจำานวนมาก 
ดังเช่น จำานวนนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาต่อ
สาขาบรหิารการศกึษาชว่งปกีารศกึษา 2549-2551  
มีจำานวน 41 คน 66 คน และ 123 คนตามลำาดับ 
(ระบบทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
มปป.) การดำาเนินการสอนด้านวิจัยของนิสิตมหา
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา แผน ข คณะ
ศึกษาศาสตร์มีการดำาเนินการมาถึง 21 รุ่น (นิสิต
รหัส 51) 

 อย่างไรก็ตาม จากมติในที่ประชุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา/คณาจารย์ผู้สอน รวมท้ังผล

การประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนิสิต จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำาหน้าที่วิพากษ์ พบ
ปัญหาอุปสรรคด้านการวิจัยในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเองของนิสิตเสมอ ที่สำาคัญคือ นิสิตมัก
ทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแบบรีบเร่งในช่วง
ก่อนใกล้การวิพากษ์ทำาให้มีเวลาในการแก้ไขน้อย 
ทั้งนี้การทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต
แบบกลุ่มนั้น จะมีผู้ทำาวิจัยจริงไม่ครบทุกคน มี
นิสิตจำานวนมากที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยไปแล้ว
ไม่สามารถทำาวิจัยได้ โดยนิสิตขาดทักษะย่อยของ
การทำาวิจัย การวัด ประเมินผลและสถิติ 

 ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มคณาจารย์ภาค
วิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา นำาโดยหัวหน้า
ภาควิชา และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหาบัณฑิต เห็นตรงกันว่าควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยในช่วงต้นปีการศึกษา 2552 คณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย มีนโยบายปรับเปลี่ยนให้นิสิต
มหาบณัฑติ แผน ข (ภาคพเิศษ) ของมหาวิทยาลยั 
ทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแบบรายบุคคล 
(ประกาศคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2552; ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552) โดย
มโีจทยส์ำาคญัคอื “จะทำาอยา่งไรให้นิสติมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาบรหิารการศกึษา แผน ข มคีวามสามารถ
ด้านการวิจัย และสามารถทำาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองสำาเร็จภายใน 1 ปีการศึกษา อย่างมี
คุณภาพ” จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากมุมมองของ
นสิติโดยตรง อนัจะทำาใหท้ราบระดบัของปญัหาใน
แง่มุมต่างๆ และจะนำาไปสู่การคิดค้นวิธีการแก้ไข 
ปรบัปรงุและกอ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบบรหิารการ
จัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไป
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วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและข้อเสนอ
แนะในการแก้ปัญหาในการดำาเนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 2. เพ่ือสร้างระบบบริหารการจัดการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 3. เพื่อทดลองใช้ระบบการจัดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 4. เพ่ือประเมินระบบการจัดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้มีการประยุกต์ระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา (Research& Development) ซึ่ง
แบง่การดำาเนนิการวจิยั เปน็ 4 ขัน้ตอน สอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหาในการดำาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ขัน้ตอนนี ้เปน็การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
แลว้กำาหนดกรอบแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนาอาจารย์ 
ที่ปรึกษา แล้วนำามาสอบถามปัญหาและข้อเสนอ
แนะการพัฒนาการจดัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นิสิตมหา
บัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
รหัส 2550 จำานวน 66 คน จำาแนกเป็นนิสิตสาขา
บริหารการศึกษา จำานวน 50 คน และนิสิตสาขา
บริหารจัดการกีฬา จำานวน 16 คน 2) คณาจารย์
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษาจำานวน 13 
คน และ 3) ผลการวิพากษ์และประเมินคุณภาพ

ของรายงานการศึกษาค้นคว้าฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่วิพากษ์

 2. การสร้างระบบบริหารการจัดการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขั้นตอนนี้
เป็นการนำาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ทั้งในส่วน
ของปัญหาและข้อเสนอแนะจำาแนกตามประเด็น
ที่สอดคล้องกัน นำามากำาหนดทางพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
นิสิตแล้วนำามาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดหลักการ
และแนวปฏิบัติจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา และบทบาท
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ยกร่างระบบบริหารการ
จัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชา
บริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ต่อจากนั้น กำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จของระบบ
ทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบฯ แลว้จงึประชมุนำาเสนอรา่งระบบฯ ตอ่กลุม่ 
คณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม  
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบให้พร้อมทดลองใช้

 3. การทดลองใชร้ะบบบรหิารการจดัการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้าง
คู่มือการปฏิบัติตามระบบการบริหารการจัดการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำาหรับคณาจารย์ที่เป็น
อาจารยท์ีป่รกึษา และสมดุบนัทกึการใหค้ำาปรกึษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำาหรับนิสิต แล้ว
ดำาเนินการทดลองใช้ระบบฯ กับนิสิตมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต รหัส 2551 จำานวน 123 คน จำาแนก
เป็นนิสิตสาขาบริหารการศึกษา จำานวน 107 คน 
นิสิตสาขา บริหารจัดการกีฬาจำานวน 10 คน และ
นิสิตสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำานวน 6 คน 
รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาบริหารและพัฒนาการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 13 คน โดย
ประเมินผลการทดลองใช้ทุกภาคเรียน 
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 4. การประเมินระบบบริหารการจัดการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ข้ันตอนนี้เป็นการประ
เมินระบบฯ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
จากกลุม่นสิติและกลุม่คณาจารย ์ดว้ยการพจิารณา
จากตัวชี้วัดความสำาเร็จของประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของระบบฯ รวมทั้งระบุจุดแข็ง  
จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของ
ระบบฯ 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปัญหา พบปัญหา
การดำาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ปัญหาดา้นนสิติ ปญัหาดา้นอาจารย์
ทีป่รกึษา และปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ โดย1) 
ปัญหาด้านนิสิต พบว่า นิสิตขาดความรู้และทักษะ
ด้านการทำาวิจัย 2) ปัญหาด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานมากจึงให้เวลา
ในการแนะนำาแก่นิสิตค่อนข้างน้อย 3) ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการ พบว่า ภาควิชาฯ ขาดการวาง
ระบบเพือ่ กำาหนดปฏทินิควบคมุและตดิตามความ
ก้าวหน้าของการทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
สำาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พบว่า โดยภาพรวมควร
มีการบริหารจัดการให้คณาจารย์ให้คำาปรึกษา
กับนิสิตที่เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการกำาหนด
มาตรการในการกำากับ ติดตาม ความก้าวหน้า
เป็นระยะๆ รวมทั้งควรจัดอบรม เสริมความรู้ให้
กับนิสิต

 2. ระบบบริหารการจัดการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและพัฒนาการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) ทิศทางของระบบ 2) ความสัมพันธ์
ของระบบย่อย 3) แนวดำาเนินการระบบ และ 4) 
การควบคุมและประเมินระบบฯ ซึ่งโดยภาพรวม
คณาจารย์ ภาคบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ เห็นว่าระบบบริหารฯ มีความเหมาะ
สมในระดับมาก

 3. ผลการทดลองใช้ระบบบริหารการ
จัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดทั้ง 3 ภาค
เรียนในปีการศึกษา 2552 พบว่า 1) โดยภาพ
รวมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการเขียน
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพการจัดรูปแบบการพิมพ์ตามแบบบัณฑิต
วิทยาลัย หลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) โดยภาพ
รวม นิสิตมีความพึงพอใจระดับมาก ในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 เนื้อหาที่ภาควิชาฯ จัด
อบรมให ้และ 3) โดยภาพรวม โครงรา่งการศกึษา
คน้คว้าดว้ยตนเองของนสิติ รา่งรายงานการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ของนิสิตมีคุณภาพระดับ
มาก 

 4. ผลการประเมินระบบบริหารการ
จดัการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง พบว่า 1) โดยภาพ
รวมระบบฯ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำาเร็จ ทั้งใน
สว่นของประสทิธผิลของระบบฯ และประสทิธภิาพ
ของระบบฯ 2) ระบบฯ มีจุดแข็งในประเด็นสำาคัญ 
คือ สามระบบย่อยช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรู้ 
ทกัษะการวจิยั อาจารยส์ว่นใหญ่ใหค้วามเมตตากบั
นิสติในการให้คำาปรกึษาเปน็อยา่งด ีและการอบรม
เสรมิ ทำาใหนิ้สตินำาไปใชใ้นการดำาเนินการวิจยัของ
นิสิตได้ 3) ระบบฯ มีจุดอ่อน คือ ความเครียด
ของนิสิตต่อการกำากับติดตามของภาควิชาฯ  
มีนิสิตบางส่วนขาดความรับผิดชอบ เมื่ออาจารย ์
นัดหมาย ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษามีมาก 
ทำาให้ เกิดอุปสรรคต่อการให้คำาปรึกษานิสิต  
4) ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของระบบฯ ที่สำาคัญเกิด
จากการกำาหนดให้ระบบฯ เป็นแนวนโยบายของ
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ภาควิชาฯ การกำาหนดเกณฑ์การส่งงาน IS ที่เร็ว
กว่าที่คณะกำาหนด และมีการกำากับติดตามอย่าง
เคร่งครัด 

อภิปรายผล 
 การวิจัยระบบบริหารการจัดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาบริหารและพัฒนา 
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
มีข้อค้นพบที่สำาคัญ อันนำามาสู่การอภิปรายผลดัง
ต่อไปนี้

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ระบบบริหาร
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาฯ 
ที่ทำาการวิจัยและพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 4 
ส่วน 1) ทิศทางของระบบ 2) ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย 3) แนวดำาเนินการระบบ และ 4) การ
ควบคุมและประเมินระบบฯ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ทางการ
บรหิารการศกึษา อนัมผีลมาจากแรงผลกัของการ
ทีค่ณาจารยแ์ละนสิติไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
สภาพปัญหาในการดำาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองของนิสิต ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองจากกลุม่ผู้ทรงคุณวฒุิ
จากภายนอก ชี้ใหเ้หน็ถงึการขาดความรูแ้ละทกัษะ
การวิจัยของนิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการ
ศกึษา แผน ข และปัญหาในการดำาเนนิการจัดการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของภาควิชาซึ่งต่อมาเมื่อ
มหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายเปลี่ยนแปลงการจัด
ทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากรายกลุ่มเป็น
รายบุคคล จึงเป็นแรงผลักที่มีนัยสำาคัญต่อความ
จำาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการขึ้น 

 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภาควิชาบริหาร
และพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาย
ใต้การนำาของหัวหน้าภาควิชา เล็งเห็นว่า ควร
มีการแก้ปัญหาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้ง

ระบบ มากกว่า พิจารณาปัญหาแบบแยกส่วน  
(Schoderbek and others,1990: 6-10) ระบบ 
ดังกล่าวมีลักษณะเป็น ระบบเปิด (Opened 
System) ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Dynamic) และองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์กัน (Bertalantty, 1968) อันได้แก่ 
กลไกการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 354598  
การจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลไกการ
สอนรายวิชา 354591 สัมมนา และกลไกการให้ 
คำาปรกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา ทัง้น้ี องคป์ระกอบ
ทั้ง 4 ส่วนที่พัฒนาขึ้นมีฐานคิดมาจากแนวคิด
ทางบริหารการศึกษา 3 แนวคิด คือ 1) แนวคิด
พฤติกรรมองค์การ 2) แนวคิดการวิจัยสถาบัน 
และ 3) แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง 
การศกึษา โดย มรีายละเอยีดการอภปิรายในแตล่ะ
มุมมอง ดังนี้

 1.1 ระบบบริหารการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ของภาควิชาฯ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior) ที่
แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยในแต่ละดับ
ขององค์การที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์การ
ในลักษณะ 2 ทิศทาง กล่าวคือ ปัจจัยระดับบุคคล
ยอ่มสมัพนัธแ์ละสง่ผลตอ่ปจัจยัระดบักลุม่คน แลว้
ส่งผลไปถึงปัจจัยระดับองค์การ (อนุชา กอนพ่วง, 
2555:11) เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบของระบบ ซึง่
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ทิศทางของระบบ 
2) ความสมัพนัธข์องระบบยอ่ย 3) แนวดำาเนนิการ
ระบบ และ 4) การควบคุมและประเมินระบบฯ 
และเมื่อนำามาเทียบเคียงกับแนวคิดพฤติกรรม
องค์การ พบว่าโดยภาพรวม ระบบบริหารการ
จัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของภาควิชาฯ มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์การ 
กล่าวคือ องค์ประกอบทิศทางของระบบฯ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมองค์การในส่วน
ป้าหมายขององค์การ องค์ประกอบความสัมพันธ์
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ของระบบย่อย และองค์ประกอบการควบคุมและ
ประเมินระบบฯ มีความสอดคล้องกับแนวคิด
พฤติกรรมองค์การในส่วนปัจจัยระดับองค์การ 
และองค์ประกอบแนวดำาเนินการของระบบฯ มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมองค์การใน
ส่วนปัจจัยระดับกลุ่มคนและปัจจัยระดับบุคคล

 1.2 ระบบบริหารการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ของภาควชิาฯ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
การวิจัยสถาบัน (Institutional Research: IR) ซึ่ง
มีหลักการที่สำาคัญ มุ่งศึกษาและวิเคราะห์อย่างมี
ระบบเกี่ยวกับการดำาเนินงานสภาพแวดล้อมของ
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบันของตนเอง 
จึงจัดได้ว่าวิจัยสถาบันเป็นการศึกษาวิจัยตนเอง  
(Self Study) และ เป็นการทำาวิจัยบนงานประจำา 
(Routine to Research) เพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน เมื่อพิจารณาภาพรวมของที่มาของ
ระบบฯ เมื่อนำามาเทียบเคียงกับแนวคิดการวิจัย
สถาบัน พบว่า ระบบการบริหารการจัดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของภาควิชาฯ เป็นนวัตกรรม
ทางการบริหาร (Administrative Innovation) 
ที่ฝ่ายบริหาร นำาโดยหัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมกับ
คณาจารย์ ในภาควิชาฯ ร่วมกันพัฒนาจากงาน
ประจำา ได้แก่ งานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 354598 โดยใช้การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยของนิสิต
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

 1.3 ระบบบริหารการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ของภาควชิาฯ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่ง
พบว่า มูลเหตุที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น มาจากปัจจัยภายนอกองค์การ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการทำาการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแบบกลุ่มเป็นราย
บุคคลของมหาวิทยาลัยและคณะ และมาจาก
ปัจจัยภายในภาควิชาฯ เกี่ยวกับปัญหาความรู้และ

ทกัษะการวิจยัของนสิติ อนัเกดิจากปญัหาเกีย่วกบั
การดำาเนนิการจดัการศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง ทัง้ 
2 ปัจจัยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินการ
ของภาควิชาฯ โดยหน่วยของการเปลี่ยนแปลงที่
สำาคัญ คือ การนำาของหัวหน้าภาควิชาฯ (Change 
Sponsor) เป็นผู้กำาหนดเป็นแนวนโยบายที่จะ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบฯ ให้อาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาในฐานะของผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดำาเนินการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้นิสิตปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา มีความรู้และทักษะการวิจัย 
(Change Target) โดยร่วมกันพัฒนาระบบฯ และ
แนวดำาเนินการ มีการประชุมชี้แจงความรู้ความ
เขา้ใจแกค่ณาจารยแ์ละนิสติ การเสรมิพลงัใหนิ้สติ 
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินการจัดการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแนวทางของระบบ
บริหารฯ เพื่อให้เกิดผลิตของระบบฯ ตามตัวชี้วัด
ความสำาเรจ็ โดยเฉพาะ ความรูแ้ละทกัษะการวิจยั
ของนิสิต

 ดังนั้น จึงถือได้ว่าระบบบริหารฯ เป็น
นวัตกรรม (Innovation) ทางการบริหารการ
ศึกษาของภาควิชาฯ ที่ เป็นตัวขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเป้าหมายสุดท้าย 
คือ การพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยของ
นิสิต โดยผ่านกระบวนการของระบบบริหารฯ ที่
พัฒนาขึ้น บนฐานความคิดหลักที่สอดคล้องกัน
ของแนวคดิพฤตกิรรมองคก์ารการวิจัยสถาบนัและ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 2. ผลการนำาระบบริหารฯ มาทดลองใช้
ตลอด 3 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2552 โดย
ทำาการควบคมุและประเมนิระหว่างดำาเนินการและ
ประเมนิเมือ่เสรจ็สิน้กระบวนการ โดยยดึประกาศ
ของคณะศึกษาศาสตร์ และเพิ่มเติมตามเกณฑ์
ของภาควิชา รวมทั้งผลการประเมินประสิทธิผล
ของระบบบริหารฯ ปรากฏผลในเชิงบวก เป็นไป
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ตามเกณฑ์วัดความสำาเร็จที่กำาหนด ทั้งในส่วนที่
เป็นความรู้และทักษะด้านเกี่ยวกับวิจัย ที่ภาควิชา
ทำาการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ 1) 
การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการ
สรา้งเครือ่งมอืการวจิยั 2) การวเิคราะหข์อ้มลูและ
การใช้สถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ 3) การจัด
รูปแบบการพิมพ์ฯ ที่นิสิตมีความรู้หลังการอบรม
สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญ สำาหรับ 
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากทั้ง 3 ครั้ง 
และท่ีสำาคัญการประเมินคุณภาพของโครงร่าง 
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และเขียนเป็นรา่งรายงานฯ รวมทัง้  
คุณภาพของรายงานฯ จากการประเมินของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ (peers) มี
คุณภาพระดับมากอย่างสอดคล้องกัน เพราะผล
การทดลองใช้ระบบออกมาในเชิงบวก และพึง
ประสงค์จึงทำาให้ ผลการประเมินความสำาเร็จของ
ระบบบริหารฯ ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบฯ พบว่าเป็นไปในทิศทางบวก กล่าวคือ 
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบภาค
วิชาฯ ตั้งเกณฑ์พิจารณาจากกระบวนการ จาก
การดำาเนนิกจิกรรมของระบบเปน็ไปตามแผนและ
ระยะเวลาที่กำาหนด และพิจารณาจากผลย่อยๆที่
เกิดขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไว้ที่นิสิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 พัฒนาโครงร่างการศึกษาฯ 
ส่งรายงานการศึกษาฯ และใช้เวลาทำาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองไม่เกิน 1 ปีการศึกษา โดยที่
มีคุณภาพของรายงานการศึกษาฯ ที่สมบูรณ์สูง
กว่าเกณฑ์ที่คณะกำาหนด คือ ร้อยละ 60 ซึ่งผลที่
ปรากฏ มีนิสิตกว่าร้อยละ 98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ระบุไว้ทุกตัวชี้วัด 

 การที่ระบบบริหารฯ ถูกนำาไปใช้และมี
ผลบรรลุตามตัวชี้วัดความสำาเร็จสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด เนื่องจากทุกๆ ส่วนของระบบบริหารฯ ได้

ถูกขับเคลื่อนได้ตามกรอบของเงื่อนไข และระยะ
เวลา โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จที่สำาคัญ 
คือ 1) การนำาของหัวหน้าภาควิชาฯ และกำาหนด
เป็นแนวนโยบายภาควิชาฯ 2) การกำาหนดเกณฑ์
การส่งงาน IS ที่เร็วกว่าที่คณะกำาหนด การกำากับ
ติดตามอย่างเคร่งครัด 3) การเสริมความรู้ โดย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4) ความเอาใจใส่ของ
คณาจารย์ในการแนะนำา และติดตาม และ 5) 
ความรับผิดชอบของตัวนิสิตเอง 

 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จดังกล่าว ช่วย
ยืนยันตัวกรอบแนวคิด/ทฤษฎี ที่เป็นพื้นฐาน 
ได้แก่แนวคิด การวิจัยสถาบันการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และพฤติกรรม
องค์การ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการนำาของ
หวัหน้าภาควิชาฯ กำาหนดเปน็แนวนโยบายทีช่ดัเจน 
เป็นกลไกการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Change Sponsor) ปจัจยัอาจารยท์ีป่รกึษา ถอืว่า
เป็นกลไกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) ทีจ่ะนำาระบบรหิารไปใชข้บัเคลือ่นตลอด 3 
ภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นความสำาคัญ และ
ความจำาเป็นต่อการขับเคลื่อนและการปฏิบัติตาม
กระบวนการของระบบบริหารฯ ในขณะเดียวกันก็
ทำาหน้าที่ในการให้คำาปรึกษา กำากับ ติดตามและ
ให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิตด้วยความเมตตา ปัจจัย
ตัวนิสิต ถือว่า เป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง 
(Change Target) นิสติเมือ่ทราบว่า ตนเองจะตอ้ง
ปรบัเปลีย่นการทำาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเปน็
รายบุคคลก็มีความกระตือรือร้นและความสนใจ
มากเพราะ แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงกับนิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการ
ศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และเมื่อได้รับ
ความชัดเจนจากการดำาเนินแนวทางของระบบ
บริหารฯ ที่ใช้กลไกการสอนวิชา 354591 การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 354598 ที่เชื่อมโยง
กบัการใหค้ำาปรกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา ชว่ยผลกั
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ดันให้นิสิตพัฒนาโครงร่างการการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองครบร้อยละ 100 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 
1 และดำาเนินตามแนวทางของระบบบริหารอย่าง
ครบถว้นจนครบ 3 ภาคเรยีน ท่ีมีการกำากับตดิตาม
นสิติอย่างเขม้งวดและเครง่ครดั จงึทำาใหเ้กดิความ
สำาเร็จดังกล่าว

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าโดยภาพรวมมีนิสิต
กว่าร้อยละ 98 (121 คนจาก 123 คน) ที่มีความ
รู้ และทักษะการวิจัย และสามารถทำาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจนสำาเร็จภายใน 1 ปีการศึกษา 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด (ร้อยละ 90) ก็ตาม เมื่อ
พิจารณาสาเหตุของการไม่สามารถทำาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองให้สำาเร็จใน 1 ปีการศึกษาแล้ว 
พบวา่ นสิติคนแรก มีพฤตกิรรมการขาดเรยีนบอ่ย
ครั้งตั้งแต่ช่วงต้นภาคเรียนที่ 2/2552 จนมีผลต่อ
การตัดสินผลการเรียนในรายวิชาท่ีเรียน และก็
พ้นสภาพการเป็นนิสิตในเวลาต่อมา ส่วนนิสิตคน
ที่สองมีพฤติกรรมการมาเรียนทั้ง 3 ภาคเรียน แต่
มีปัญหาเร่ืองการไม่มาตามนัดหมายของอาจารย์
ที่ปรึกษา และงานไม่ก้าวหน้าตามที่ภาควิชาฯ 
กำาหนด จงึทำาใหไ้ม่สามารถจบการศกึษาพรอ้มกับ
นิสิตคนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย 
ไปใช้

 1.1 หวัหนา้ภาควชิาฯ ควรนำาระบบบรหิาร
การจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปใช้อย่างต่อ
เนื่อง โดยวิเคราะห์แข็ง จุดอ่อน แล้วรักษาจุดแข็ง 
พร้อมกับแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนที่ควรพัฒนา

 1.2 ภาควิชาฯ ควรมีการจัดทำาคู่มือการ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการให้คำาปรึกษาของ
คณาจารย์และนิสิต โดยอาจแบ่งเป็นประเด็น

สำาคัญ ดังนี้ การกำาหนดหัวข้อ/ประเด็นการทำา IS 
การพัฒนา Concept paper การเขียนโครงร่าง
การวิจัย การออกแบบการวิจัย การใช้สถิติ และ
การแปลผล การเขียนอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
และการเขียนรายงานการวิจัยโดยภาพรวม และ
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์

 1.3 ภาควิชาฯ ควรมีช่องทางการสื่อสาร
และการประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งใน
ส่วนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแนวทางที่ภาควิชา
กำาหนด

 1.4 ควรมีการกำาหนดแนวทางการให้ข้อ
เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและการวิพากษ์
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกิดความชัดเจนและเป็น
แนวทางเดียวกัน

 1.5 ภาควิชาฯ ควรมีการสัมมนา เพื่อหา
ข้อสรุปทางวิชาการเกี่ยวกับ ความรู้ และทักษะ
การวิจัยที่เป็นความรู้ชายขอบ เช่น การออกแบบ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) 
การนำาเสนอและแปลผลขอ้มลูโดยใชส้ถติบิางเรือ่ง 
การเขียนรายงานการวิจัย เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ที่
ปรกึษามคีวามเห็นแตกตา่งกนั หรอืมแีนวทางเกีย่ว
กับเรื่องนั้นๆ แบ่งออกเป็นหลายแนวทาง เพื่อเป็น
แนวทางที่ชัดเจนในการทำาวิจัยแก่นิสิต

 1.6 ควรมีการกำาหนดมาตรการจัดการ
นิสิตบางส่วนที่ขาดความรับผิดชอบ หรือเมื่อ
พบปัญหาสุดวิจัยที่ตัวนิสิตไม่สามารถแก้ไขด้วย
ตนเองได้ รวมทั้งมาตรการการติดตามนิสิตที่ค้าง
ท่อที่ทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกิน 1 ปีการ
ศึกษา ให้ดำาเนินการแล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัด
ไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมกีารศกึษา รปูแบบหรอืแนวทาง
การจัดการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต
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แขนงการบริหารการศึกษาหลักสูตรปริญญาที่ 2 

 2.2 ควรมีการศึกษาความต้องการจำาเป็น
ของนสิติและคณาจารย ์เกีย่วกบัความรู ้และทกัษะ
การวิจัยชายขอบ ที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็น

แตกตา่งกนั หรอืมแีนวทางเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ แบง่
ออกเป็นหลายแนวทาง เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจน
ในการทำาวิจัยแก่นิสิต
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การใช้อำานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
The Power of School Administrators according to the Opinions 
of School Administrators Teachers and School’s committee 
under The Secondary Educational Service Area 5

วิก�นด� บุญม�นุช1, ธนัตถ์ ฐิติวรทัต2, เสน่ห์ สุขเคห�3

Wikanda Bunmanuch1, Tanut Titivoratus2, Sanar Sukkaha3

บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้อำานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน
ศกึษาตามทรรศนะของผู้บรหิารสถานศกึษา คร ูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ 2) เปรียบเทียบการใช้อำานาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 จำาแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
ตำาแหน่ง ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ปี การศึกษา 2554 จำานวน 364 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 12 
คน ครู จำานวน 240 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 112 คน วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิตามตำาแหน่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.872 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตาม
วิธีการทดสอบของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) 
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2 ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. การใชอ้ำานาจในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามทรรศนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
เมื่อเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อำานาจทางความเชี่ยวชาญ และอำานาจในการให้
รางวัล รองลงมาคือ อำานาจอ้างอิง และอำานาจโดยชอบธรรม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อำานาจในการ
ขู่บังคับ

 2. ผลการเปรยีบเทยีบการใชอ้ำานาจในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามทรรศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จำาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง ประสบการณ์ที่
ปฏิบัติงาน และเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ: การใช้อำานาจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทรรศนะ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

Abstract
 The purpose of this research were to 1) study the power of school administrations 
according to the school administrator’s opinion, teacher’s opinion and school’s committee’s 
opinion under The Secondary Educational Service Area Office 5. and 2) compare the power 
of school administrations according to the school administrator’s opinion, teacher’s opinion 
and school’s committee’s opinion under The Secondary Educational Service Area Office 5.  
Classified by sex, age, status, educational level, work position, teacher’s experience, and  
salary/income. The samples, selected through stratified random sampling from the  
administrators, teacher and school’s committee from The Secondary Educational Service 
Area Office 5 in 2011 total 364 consisted of 12 school administrators, 240 teachers and 112 
school’s committee. The instrument was questionnaire with reliability of 0.872. The statistics 
analyzing data were percentage, mean, standard deviation, t- test, one- way ANOVA and 
post hoc test following by Fisher’s Least Significant Difference (LSD).

 The findings are as follows:

 1. The power of school administrations according to the school administrator’s opinion, 
teacher’s opinion and school’s committee’s opinion under The Secondary Educational Service 
Area Office 5 were at a high average and the highest were the expert power and the reward 
power, the reference power, the rightful power and the force power, respectively.
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 2. Regarding the power of school administrations according to the school adminis-
trator’s opinion, teacher’s opinion and school’s committee’s opinion under The Secondary 
Educational Service Area Office 5 when classified by sex, age, status education level, position, 
teacher experience and salary/income, not difference significant at the level of .05.

Keywords: the power, administrators, teachers, board basic school, opinions, educational 
service Area 5

บทนำา
 เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์การได้
รับตำาแหน่งบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือ
การเลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่ง บุคคลนั้นก็จะได้
รับอำานาจอันชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบขององค์การนั้นๆ ผู้บริหารบางคน 
อาจจะใช้อำานาจอันชอบธรรมจากองค์การน้อย
แต่จะใช้อำานาจตามความชำานาญของตนเองเพื่อ
ให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม อำานาจจึงเป็นส่วน
ประกอบที่สำาคัญอย่างหนึ่งขององค์การ ซึ่งทุก
องค์การจำาเป็นต้องมีอำานาจ เพราะว่าหากขาด
เรือ่งอำานาจแลว้จะเป็นอุปสรรคตอ่การสัง่การตาม
สายงานของการบังคับบัญชา ผู้นำาก็ไม่สามารถ
ที่จะควบคุมสั่งการได้ (พนมพร จันทรปัญญา, 
2545: 45) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเห็นความ
สำาคัญและรู้จักการใช้อำานาจในการบังคับบัญชา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเป็นผู้ที่มีอำานาจ 
เพียงพอสามารถมีอิทธิพลที่จะทำาให้สถานศึกษา
มีความก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีการใช้อำานาจท่ีเหมาะสม
สำาหรับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ดังนั้น ผู้วิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ต้องการที่จะศึกษาการใช้อำานาจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เพื่อทราบและหา
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการใช้อำานาจ
ในการบริหารงานให้ประสบผลสำาเร็จ อันจะ 
ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญ และกำาลังในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาการใช้อำานาจในการบริหาร
งานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้อำานาจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำาแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และเงินเดือน/รายได้
ต่อเดือน 

สมมติฐานการวิจัย
 การใช้อำานาจในการบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหาร
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สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 แตกต่างกันเมื่อจำาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ตำาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และเงิน
เดือน/รายได้ต่อเดือน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ในปีการศึกษา 2554 ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 139 คน ครู 
จำานวน 2,730 คน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 1,275 คน รวมจำานวน
ทั้งสิน 4,144 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ง
ชัน้ภูมติามตำาแหนง่ จำานวน 364 คน ประกอบดว้ย 
ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 12 คน ครู จำานวน 
240 คน และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จำานวน 112 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 สว่นท่ี 1 สอบถามขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 
(check list) ประกอบด้วยคำาถามเกี่ยวกับตัวแปร
อิสระต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง ประสบการณ์ที่ปฏิบัติ
งาน และเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน

 ส่วนท่ี 2 สอบถามการใช้อำานาจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยข้อคำาถามมี 5 
ประเภท ได้แก่ 1) อำานาจทางความเชี่ยวชาญ 2) 
อำานาจอ้างอิง 3) อำานาจโดยชอบธรรม 4) อำานาจ
ในการให้รางวัล และ 5) อำานาจในการขู่บังคับ มี
ลกัษณะเปน็แบบมาตรประมาณคา่ (rating scale) 
5 ระดับ จำานวน 39 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.872

 การดำาเนินการวิจัย

 1. ผู้วิจัยดำาเนินการแจกและเก็บข้อมูล
กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555 – 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 

 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจนับจำานวน และตรวจความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการหาร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำานาจ
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย
วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
เพศ ซึ่งจำาแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที  
(t-test) ชนิดเป็นอิสระแก่กัน สำาหรับ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และเงินเดือน/ราย
ได้ต่อเดือน ซึ่งจำาแนกมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว โดย
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสำาคัญทาง
สถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การทดสอบของ 
ฟชิเชอร ์(Fisher’s Least-Significant Difference: 
LSD)
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ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์การใช้อำานาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 สรุปเป็นภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งรายละเอียดในแต่ละด้านมีดังนี้

 1.1 การใช้อำานาจทางความเชี่ยวชาญ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ  
พบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จำานวน 7 
รายการ และค่าเฉลี่ยในระดับ มากที่สุด จำานวน 
1 รายการ 

 1.2 การใช้อำานาจอ้างอิง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จำานวน 6 รายการ  
และค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด จำานวน 1 รายการ 

 1.3 การใช้อำานาจโดยชอบธรรม ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก จำานวน 6 
รายการ และค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด จำานวน 
1 รายการ 

 1.4 การใช้อำานาจในการให้รางวัล ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก จำานวน 6 
รายการ และค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด จำานวน 3 
รายการ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้การยกย่อง
ชมเชยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
ด้วยดี

 1.5 การใชอ้ำานาจในการขูบ่งัคบั ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการ 

 2. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของ
การใช้อำานาจผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยจำาแนกเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และเงินเดือน/รายได้
ตอ่เดอืน ในรายดา้น จำานวน 5 ดา้น ตลอดจนภาพ
รวม โดยนำาเสนอ ดังนี้

 2.1 จำาแนกตามเพศ เมือ่พจิารณาในภาพ
รวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อำานาจในการขู่บังคับ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 อำานาจในการให้
รางวัล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนอำานาจทางความเชี่ยวชาญ อำานาจ
อ้างอิง และอำานาจโดยชอบธรรม พบว่า ไม่แตก
ต่างกัน

 2.2 จำาแนกตามอายุ เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อำานาจในการให้รางวัล และอำานาจใน
การขู่บังคับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 ส่วนอำานาจทางความเชี่ยวชาญ 
อำานาจอ้างอิง และอำานาจโดยชอบธรรม พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน 

 2.3 จำาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน

 2.4 จำาแนกตามระดับการศึกษา เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อำานาจในการให้รางวัล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนอำานาจทางความเชี่ยวชาญ อำานาจอ้างอิง 
อำานาจโดยชอบธรรม และอำานาจในการขู่บังคับ 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 2.5 จำาแนกตามตำาแหนง่หนา้ที ่พบว่า ไม่
แตกต่างกัน

 2.6 จำาแนกตามประสบการณท์ีป่ฏบิตังิาน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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 2.7 จำาแนกตามจำาแนกตามเงินเดือน/
รายได้ต่อเดือน เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า  
ไมแ่ตกตา่งกนั เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ อำานาจ
ทางความเชี่ยวชาญ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอำานาจอ้างอิง อำานาจ
โดยชอบธรรม อำานาจในการใหร้างวลั และอำานาจ
ในการขู่บังคับ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล
 1. ผลการวิเคราะห์การใช้อำานาจของผู้
บริหารสถานศึกษา สรุปเป็นภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งรายละเอียดในแต่ละด้านมีดังนี้

 1.1 อำานาจทางความเชี่ยวชาญ พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแสวงหาความก้าวหน้า
เสมอ ทั้งด้านตนเอง วิชาการ บุคลากรที่ร่วม
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านความสามารถที่ทำางานอยู่ต้องพัฒนาให้ทัน
เหตุการณ์ และยอมรับซึ่งกันและกันในความรู้
ความสามารถ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา 
แสนใจกล้า (2548: 74) ได้ทำาการศึกษาการใช้
อำานาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีการใชอ้ำานาจ
ทางความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก

 1.2 อำานาจอ้างอิง พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
มีพฤติกรรมหรือท่าทางที่น่าประทับใจบุคคลใน
หน่วยงาน มีความปรารถนาจะสร้างอำานาจให้กับ
ตนเองแล้วยังสามารถถ่ายทอดไปให้บุคคลอ่ืนที่
มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกันให้กลายเป็นผู้ท่ีมี
อำานาจขึน้มาไดท้ัง้ๆ ทีบ่คุคลนัน้อาจไม่มีคณุสมบติั
ทัดเทียมกับผู้มีอำานาจต้นฉบับ จึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัชชน ทองแย้ม (2547: 64) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำานาจของผู้

บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครูในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี พบว่า  
ผู้บริหารมีการใช้อำานาจอ้างอิงอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ สุขถนอม 
(2548: 57) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้อำานาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2  
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้อำานาจอ้างอิง
อยู่ในระดับมาก

 1.3 อำานาจโดยชอบธรรม พบว่า ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถาน
ศกึษามอีำานาจทีเ่กดิจากขอ้กำาหนด กฎระเบยีบของ
องค์การเกิดตามโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
ตามลำาดับชั้น ควบคุมกำากับติดตาม พิจารณา
สนบัสนนุความกา้วหนา้ในการปฏบิตัริาชการ ทำาให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรบัว่าผูบ้รหิารมอีำานาจในการ
ปฏบิตัริาชการ จึงสอดคลอ้งกบังานวจิัยของรชันก 
คำาวัจนัง (2551: 66) ได้ศึกษาการใช้อำานาจของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานัก
งาเขตพื้นที่นครนายก พบว่า มีการใช้อำานาจโดย
ชอบธรรมอยู่ในระดับมาก

 1.4 อำานาจในการให้รางวัล พบว่า ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาให้การยกย่องชมเชยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคำายกย่องชมเชยเมื่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ
สำาเร็จตามเป้าหมาย พิจารณาความดีความชอบ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรม จึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิตยา แสนใจกล้า (2548: 73) ได้
ศกึษาการใชอ้ำานาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี
การใช้อำานาจในการให้รางวัลภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรชันก คำาวัจนัง 
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(2551: 66) ไดศ้กึษาการใช้อำานาจของผู้บริหารกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
นครนายก พบว่า มีการใช้อำานาจในการให้รางวัล
อยู่ในระดับมาก

 1.5 อำานาจในการขู่บังคับ พบว่า ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาสามารถที่จะใช้อำานาจควบคุมผู้ใต้บังคับ
บัญชาทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังทุกประการ 
และทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับว่าผู้บริหารมี
สิทธิสั่งให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณ แก้วกัญ
หา (2547: 56) ได้ศึกษาเรื่องการใช้อำานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำาเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี พบว่าอำานาจในการขู่บังคับอยู่ใน
ระดับมาก

 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างการ
ใช้อำานาจในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
จำาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศกึษา ตำาแหนง่ ประสบการณท์ีป่ฏบิตังิาน และเงนิ
เดือน/รายได้ต่อเดือน ดังนี้

 2.1 จำาแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจงรักษ์ แสงแก้ว 
(2544: 78) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้อำานาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ตาก พบว่า เมื่อจำาแนกตามเพศมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของรัชนก คำาวัจนัง (2551: 66) ได้ศึกษา
การใช้อำานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่นครนายก พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีทรรศนะในการใช้
อำานาจของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน 

 2.2 จำาแนกตามอาย ุพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชานน ตรงดี (2551: 
65) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำานาจ
ของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการทำางานของครู
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาหนองคาย พบว่า การใช้อำานาจเมื่อจำาแนก
ตามเพศ ไม่แตกต่างกัน

 2.3 จำาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา 
ช่างหล่อ (2544: 22) ได้ศึกษาการใช้อำานาจของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงาน
การประถมศึกษาอำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
พบว่า การใช้อำานาจเมื่อจำาแนกตามสถานภาพ
สมรส ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของทิพวรรณ แสงทับทิม (2547: 51) ได้ศึกษา
การใช้อำานาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครู
ในสถานศึกษาเอกชน พบว่า การใช้อำานาจจำาแนก
ตามสถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกัน

 2.4 จำาแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตก
ต่างกัน แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของประสาร สุข
สุคนธ์ (2553: 58 ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ
การใช้อำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 
1 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีการเปรียบเทียบการใช้อำานาจของ 
ผู้บริหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 2.5 จำาแนกตามตำาแหนง่หนา้ที ่พบว่า ไม่
แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชุมพล 
ทองคำา (2543: 72) ได้ศึกษาการใช้อำานาจของ 
ผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร 
และอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า ไม่แตกต่าง 
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กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ในทุกประเภท
ของอำานาจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลา  
ทัดมาลี (2544: 10) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อำานาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนศรี
หฤทัย จังหวัดจันทบุรี พบว่า การใช้อำานาจเม่ือ
จำาแนกตามตำาแหน่งหน้าที่ไม่แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติ

 2.6 จำาแนกตามประสบการณ์ท่ีปฏิบัติ
งาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของชานน ตรงดี (2551: 65) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างการใช้อำานาจของผู้บริหารกับแรง
จูงใจในการทำางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  
พบว่า ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์
ต่างกันมีความเห็นไม่แตกต่างกัน

 2.7 จำาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบ
ว่า ไม่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฮอร์เซย์, และบลองชาร์ด (1982: abstract) 
ทำาการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับการใช้อำานาจของ
ผู้นำา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการใช้อำานาจที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

 1.1 อำานาจทางความเชี่ยวชาญ จากผล
การวจิยั พบวา่ รายข้อทีมี่คา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื ให้คำา
แนะนำาอยา่งดแีกผู้่ใตบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรนำาเสนอในสิง่ทีเ่ปน็
ประโยชน ์และความก้าวหนา้มาสูค่รู และบคุลากร 
สามารถแนะนำาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและ
บุคคลทั่วไป รวมทั้งนำามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

 1.2 อำานาจอ้างอิง พบว่า รายข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุด คือ ให้ความเป็นกันเอง ความเสมอ
ภาค และความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดย
ส่วนรวม ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้
มีท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ทำาให้ครูกล้าที่
จะปรึกษาปัญหาเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีการ
วางตัวเหมาะสมในทุกโอกาส เวลา สถานที่ และ
ใหค้วามยตุธิรรม และความเสมอภาคแกค่รทูกุคน

 1.3 อำานาจโดยชอบธรรม พบว่า รายขอ้ที่
มคีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื ทำาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรบั
ว่าผู้บริหารเป็นผู้มีอำานาจชี้แนะในการทำางาน 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานของผู้
บรหิารสถานศกึษาใหส้งูขึน้ ซึง่จะทำาใหก้ารดำาเนนิ
งานของสถานศึกษาประสบความสำาเร็จ และมี
ประสิทธิภาพ ควรจัดให้มีการประเมินความคิด
เหน็เกีย่วกบัการใชอ้ำานาจและบรรยากาศองคก์าร
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้
ทราบว่าบรรยากาศองคก์ารภายใตก้ารบรหิารงาน
ของตนเป็นอย่างไร

 1.4 อำานาจในการให้รางวัล พบว่า ราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ให้การยกย่องชมเชยแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีเ่หน็ว่าปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยด ีดงันัน้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการยกย่องชมเชยครู
ที่ทำาความดีตามโอกาส โดยการมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกยีรตคิณุแกค่รทูีม่ผีลงานดเีดน่ และควร
ให้การสนับสนุน และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครู
อย่างสม่ำาเสมอและทั่วถึง

 1.5 อำานาจในการขู่บังคับ พบว่า รายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ มีบุคลิกภาพทั้งด้านให้คุณ
และให้โทษตามควรและกรณี ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรตระหนักถึงความเหมาะสม และ
ในสภาพในปจัจบุนัควรใชอ้ำานาจการบงัคบัใหน้อ้ย
ที่สุด ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำาหนด
ระเบียบข้อตกลง และการควบคุมติดตามงาน 
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โดยทำาเป็นรูปคณะกรรมการ การลงโทษหรือการ
ตำาหนิ ควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยการพูด
คุย ซักถามให้เกิดความคิด และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ไมม่อีคตใิดๆ เปน็ไปตามระเบยีบกฎเกณฑข์องทาง
ราชการ และใช้ในกรณีที่จำาเป็นเท่านั้น เพราะครู
ผู้สอนจะไม่พอใจและมีแนวโน้มในการต่อต้าน ส่ง
ผลให้ประสิทธิภาพการบริหารงานลดลง

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรศึกษาการใช้อำานาจของผู้บริหาร 
โดยใช้เทคนิคการวิจัยอื่นๆ หรือใช้แนวคิดของนัก
คิดหรือทฤษฎีอื่นๆ ที่แตกต่างจากการวิจัยครั้ง
นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำานาจ
ทางการบริหารเพิ่มมากขึ้น

 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบกับสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา หรอืประถมศกึษา
เขตอืน่ เพือ่นำาผลที่ไดม้าปรบัปรงุ แกไ้ขการบรหิาร
งานในสถานศึกษา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

 2.3 ควรมกีารทำาวิจยัเชงิคณุภาพโดยการ
ศึกษาการใช้อำานาจทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป

 2.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
อำานาจทางการบริหารของผู้บริหาร
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การประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
An Evaluation of the Bachelor of Fine and Applied Arts  
Program in Painting (Revised 2007), Faculty of Fine and  
Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University

ธัญภ� ด�ทอง1, สุนทร� โตบัว2, วสันต์ ทองไทย3

Tunyapa Dathong1, Suntara Tobua2, Wasan Thongthai3

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา การประเมิน
ได้นำาแนวคิดการประเมินแบบมีส่วนร่วมมาใช้ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
ที่สำาเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การ
สำารวจ การตรวจสอบเอกสาร และการสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชวิ้ธกีารวิเคราะหเ์นือ้หาและรอ้ยละ
รปูแบบในการดำาเนนิการประเมนิหลกัสตูรมขีัน้ตอนดงัน้ี คอื 1) กำาหนดผูป้ระเมนิ 2) กำาหนดวัตถปุระสงค์
ของการประเมิน 3) กำาหนดสิ่งที่ต้องการประเมินหลักสูตร 4) กำาหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์
ประเมิน 5) สร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ 6) ดำาเนินการรวบรวมข้อมูล 7) วิเคราะห์ผล
การประเมิน 8) การนำาเสนอและสะท้อนผลการประเมิน 9) เขียนรายงานผลการประเมินหลักสูตร

 ผลการวิจัย พบว่า ด้านปัจจัยนำาเข้า ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร ความพร้อม
ของผู้เรียน และความพร้อมของผู้สอน ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ส่วนวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และสิง่อำานวยความสะดวกตอ่การจดัการเรยีนการสอน ผลการประเมนิอยู่ในระดบัทีพ่อใช ้
ด้านกระบวนการ ผลการประเมนิมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัด ีทัง้กระบวนการจดัการเรยีนการสอนและ
การวัดและประเมินผล ด้านผลผลิต ประเด็นที่มีคุณภาพมากที่สุดของบัณฑิตด้านความรู้ ความสามารถ 
คือ บัณฑิตมีความพร้อมเชิงวิชาการในการทำางาน ส่วนความสามารถด้านการนำาความรู้และทักษะไปใช้ 
คอื บณัฑติสามารถนำาความรูใ้นหลกัวชิาการมาใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ และมกีารทำางานอยา่ง

1 นิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 M.Ed. Candidate in Educational Research and Evaluation, Faculty of Education, Kasetsart University
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Kasetsart University
3 Assistant Professor, Faculty of Education, Kasetsart University
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เป็นระบบ และคณุภาพดา้นคณุธรรม จรยิธรรม คอื บณัฑติเปน็ผูม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติของหน่วยงาน และ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประเด็นที่ควรปรับปรุงหลักสูตร คือ การให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานทาง
ด้านศิลปะเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

คำาสำาคัญ: การประเมิน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม การประเมินแบบมี 
ส่วนร่วม

Abstract
 The objectives of research were to evaluate  the effectiveness of Bachelor of Fine and 
Applied Arts Program in Painting (Revised 2007) in the faculty of Fine Arts at Suan Sunandha 
Rajabhat University. The evaluation of this program was approached participatory evaluation. 
The target population of the research included expert in the field of painting, lecturer in the 
department of painting, freshmen to seniors in the faculty of Fine Arts Program in Painting, 
All graduates and employer of graduates from the faculty of Fine Arts in Program in Painting. 
Data collection methods included interview, observation, survey, document verification, and 
questionnaire. Data were analyzed by using and percentage. Evaluation process included  
1) evaluator identification 2) evaluation objective identification 3) evaluation topics 4)  
evaluation criteria 5) evaluation tools 6) data collection 7) evaluation result analysis 8)  
presentation and reflection of evaluation result and 9) evaluation report

 The results showed that in term of input, research findings found the evaluation result 
of appropriateness of curriculum contents and readiness of students and lecturers were good, 
while result of curriculum objectives and class facilities were fair. Regarding process, result 
of teaching process and evaluation process were good. In term of output, for productivity, 
the highest quality of the graduate for perspectives of knowledge and capability were their 
academic readiness to work, ability of the graduates to apply knowledge and skills to create 
art works systematically working, moral and ethical were honest and responsible for the duty 
assigned. Students must improved creative art work for conservational culture.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2556

บทนำา
 การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับ
ใดก็ตาม ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชาติให้มี
คุณลักษณะและศักยภาพท่ีเหมาะสมกับความ
ตอ้งการของสงัคมทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต การ
ทีจ่ะทำาใหก้ารศกึษาบรรลเุปา้หมายนัน้จำาเปน็ตอ้งมี
หลกัสูตร เพราะหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอด
เจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาแห่ง
ชาติลงสู่การปฏิบัติ เพราะถ้าปราศจากหลักสูตร
แล้วการศึกษาย่อมดำาเนินไปไม่ได้ (ธำารง บัวศรี, 
2542:9; ชวลิต ชูกำาแพง, 2551:28-29) 

 ในยุคของการจัดการศึกษาท่ีเน้นความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพให้มีการตรวจสอบได้ ทำาให้
สถาบันการศึกษาให้ความสำาคัญยิ่งขึ้นในการ
ประเมินหลักสูตร เพ่ือแสดงให้เห็นคุณภาพใน
การจัดการศึกษาของตนเอง (หรรษา นิลวิเชียร, 
2548:194) การประเมินหลกัสตูรเป็นการรวบรวม
ข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินเกี่ยว
กับประสิทธิภาพและคุณค่าของหลักสูตร (Taw-
ney, 1976:10) และเป็นการพิจารณาเปรียบ
เทียบ ตัดสินเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ
หลักสูตรว่ามีความ สัมพันธ์กันอย่างไร มีความ
สอดคลอ้งระหวา่งมาตรฐาน ความมุ่งหวงัและการ
ปฏิบัติจริงเพียงใด มีผลกระทบอย่างไร เพื่อจะนำา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้ดีขึ้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 95) ในการ
ประเมินนั้นมีวิธีการและรูปแบบการประเมินท่ี
หลากหลายท่ีสามารถนำามาใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมนิหากตรงกบัความตอ้งการ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู
มาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน แต่จะเห็นว่า
ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินทางเดียว โดยมิให้
กลุม่ ผูถ้กูประเมนิได้มีสว่นรว่มในการโตแ้ย้ง หรอื
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ซึ่งอาจจะ
ทำาให้ผลของการประเมินเกิดความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง ปัจจุบันแนวทางการประเมิน 

ซึ่งเรียกว่าการประเมินแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
ประเมินที่ให้ความสำาคัญกับความต้องการ หรือ
ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการนำาวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการประเมิน จึงทำาให้การ
ประเมินแบบมีส่วนร่วมมีจุดเด่น คือ เป็นรูปแบบ
การประเมินที่ยืดหยุ่นสูง เน้นการประเมินแบบ
ตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศของผูเ้กีย่วขอ้ง
ฝ่ายต่างๆ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2549:296-308) 
และเป็นกระบวนการในการเข้าไปดำาเนินงานของ
บุคคลหรือของกลุ่ม เพื่อได้สะท้อนถึงความสนใจ
ของตนเอง (Whang, 1981:91-92) อันจะได้
สารสนเทศที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงนำาแนวคิด
การประเมินแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการประเมิน
หลักสูตร วิธีการประเมินนี้ทำาให้ผู้วิจัยมีแนวโน้ม
ที่จะเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศอย่างแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการประเมิน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมดำาเนินการและร่วมสะท้อนผลการประเมิน
หลกัสตูร ในการประเมนิหลกัสตูรน้ีมวัีตถปุระสงค์
เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรในด้าน
ปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ และคุณภาพด้าน
ผลผลิตของหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินจะเป็น
สารสนเทศให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องประกอบ
การพิจารณาหาแนวทางในการนำาไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2550) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ดังนี้

 1. ด้านปัจจัยนำาเข้า (Input) ได้แก่ การ
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ประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร โครงสรา้งของหลกัสตูร เนือ้หาสาระของ
หลักสูตร ความพร้อมของผู้สอน ความพร้อมของ
ผู้เรียน และสิ่งอำานวยความสะดวกต่อการจัดการ
เรียนการสอน

 2. ดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก ่การ
ประเมินความเหมาะสมของกระบวน การจัดการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

 3. ด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product) 
ได้แก่ การประเมินคุณภาพของบัณฑิต ด้านความ
รู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านการนำาความรู้และทักษะไปใช้

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรเปา้หมายที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่
ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรสาขา
วชิาจติรกรรม จำานวน 3 ทา่น อาจารย์ประจำาสาขา
วิชาจิตรกรรมทั้งหมด จำานวน 7 คน นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 - 4 ที่กำาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 
ท้ังหมด จำานวน 154 คน บณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2553 ทั้งหมดจำานวน 
114 คน และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตที่สามารถ
ติดต่อได้ จำานวน 20 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 
298 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเหมาะ
สมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมและคุณภาพของ
ผลผลติของหลกัสตูร แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ฉบับ คือ

 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม 

 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามคิดความเห็น
ของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพของ
หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมและคุณภาพของ
ตนเอง

 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามผู้บังคับบัญชา
ของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชา
จิตรกรรม

 3. แบบสงัเกตความพรอ้มและความเพยีง
พอของสิ่งอำานวยความสะดวกต่อการจัดการเรียน
การสอน 

 4. แบบสำารวจจำานวนอาจารย์ คุณวุฒิ
ของอาจารย์ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ประสบการณ์สอน จำานวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ จำานวนนักศึกษา และนักศึกษาที่
ไดร้บัรางวัลหรอืประกาศเกยีรตคิณุดา้นศลิปะหรอื
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตรกรรม

 5. แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตร แผนบริหารการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล

 การดำาเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่	 1	 กำ�หนดผู้ประเมิน เป็นการ
กำาหนดคณะทำางานในการประเมินหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
จิตรกรรม จำานวน 4 ท่าน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการประเมนิ รว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ ในการ
กำาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน กำาหนดสิ่ง
ที่ต้องการประเมิน กำาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
และเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ตลอดจนร่วม
สะท้อนผลการประเมิน

 ขัน้ตอนที	่2	กำ�หนดวัตถปุระสงคข์องก�ร
ประเมิน ผูวิ้จยัและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
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ร่วมสนทนากัน ในการกำาหนดวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน โดยพิจารณาจากความคาดหวัง
ในการใช้สารสนเทศจากการประเมิน เพื่อเป็น
ประโยชนต์อ่การตดัสนิใจในการนำาผลการประเมนิ
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

 ขั้นตอนที่	3	กำ�หนดสิ่งที่ต้องก�รประเมิน	
ผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
กำาหนดตัวบ่งชี้ที่ต้องการประเมิน โดยผู้วิจัยนำา
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งมาเป็นขอ้มลูหลกัในการรา่งสิง่ทีต่อ้งการ
ประเมินหลักสูตร จากนั้นนำาข้อมูลมาประชุม
ปรึกษาและสนทนาแบบไม่เป็นทางการกับคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งนำาข้อเสนอ
แนะต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงจนได้สิ่งที่ต้องการ
ประเมินและตัวบ่งชี้ที่ได้รับการยอมรับจากคณะ
กรรมการ บริหารหลักสูตรทั้ง 4 ท่าน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเป็นไปได้ และ ด้านการ
ใช้ประโยชน์ 

 ขั้นตอนที่	 4	 กำ�หนดเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
และเกณฑ์ก�รประเมิน ผู้วิจัยและคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรรว่มกนักำาหนดเกณฑก์ารพจิารณา
และเกณฑ์การประเมิน โดยผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
เป็นข้อมูลหลักในการร่างเกณฑ์การพิจารณาและ
เกณฑ์การประเมิน จากนั้นนำาข้อมูลมาประชุม
ปรึกษาและสนทนาแบบไม่เป็นทางการกับคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร จำานวน 4 ท่าน พร้อม
ทั้งนำาข้อเสนอแนะต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงจนได้
เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินที่ได้
รับการยอมรับจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ทัง้หมด ตามเกณฑม์าตรฐาน 4 ดา้น คอื ดา้นความ
เหมาะสม ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นไปได้ 
และด้านการใช้ประโยชน์ 

 ขั้นตอนที่	 5	 สร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�ร

เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกำาหนดและสร้างเครื่อง
มือสำาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้
ครอบคลมุตามตวับง่ชีแ้ละเกณฑก์ารพจิารณา โดย
กำาหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ดังน้ี แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสำารวจ แบบสังเกต 
และแบบบันทึกการตรวจสอบเอกสาร นำาเครื่อง
มอืที่ไดเ้สนอตอ่อาจารยท์ีป่รกึษาวิทยานพินธห์ลกั 
อาจารยท์ีป่รกึษาวิทยานพินธร์ว่ม และผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการประเมินและด้านหลักสูตร จำานวน 3 ท่าน 
เพือ่ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา พจิารณาความ
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการประเมิน

 ขั้นตอนที่	 6	 ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยดำาเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตรกรรม และผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสาขาวิชา
จิตรกรรม การสอบถามนักศึกษา บัณฑิตที่สำาเร็จ
การศึกษา ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต การสังเกต 
การสำารวจ และการตรวจสอบเอกสาร และนำา
ข้อมูลที่ได้มาทำาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลก่อนนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล

 ขั้นตอนที่	7	วิเคร�ะห์ผลก�รประเมิน 

 1. ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ การ
สังเกต การตรวจสอบเอกสาร และการสำารวจ ใช้
การวิเคราะหเ์นือ้หาและเสนอขอ้มลูอยู่ในรปูความ
เรียง

 2. ขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถาม ขอ้คำาถาม
ที่เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ

 ขั้นตอนที่	8	ก�รนำ�เสนอและสะท้อนผล
ก�รประเมิน ผู้วิจัยนำาเสนอผลจากการรวบรวม 
วิเคราะห์หลักฐานข้อมูลและการประเมินเบื้องต้น 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในประเด็นที่เห็นว่ายังไม่ถูกต้อง และ
นำาข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
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บรหิารหลกัสตูร ไปใชใ้นการปรับปรุงการประเมิน
หลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 ขัน้ตอนที	่9	เขียนร�ยง�นผลก�รประเมนิ
หลักสูตร	 ผู้วิจัยดำาเนินการเขียนรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพื่อส่งให้ประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมรับทราบถึงผลการ
ประเมินหลักสูตร

 

ผลการวิจัย
 1. ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่า ความเหมาะ
สมของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร ความพร้อมของ 
ผูเ้รยีน และความพรอ้มของผูส้อน ผลการประเมนิ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี วัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร และสิง่อำานวยความสะดวกตอ่การจดัการ
เรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับที่พอใช้ 
ประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนา คือ อัตราส่วน
ระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา ความเพยีงพอ ความ
เหมาะสมของห้องปฏิบัติการ และความพร้อม 
ความเพียงพอ ของวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

 2. ด้านกระบวนการ พบว่า ผลการ
ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ทั้งด้าน
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน และการวดัและ
ประเมินผล

 3. ด้านผลผลิต

 3.1 คณุภาพด้านความรู ้ความสามารถ ซึง่
ประเด็นที่บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่ามีคุณภาพ
มากที่สุด คือ ทักษะการวาดภาพอย่างชำานาญ 
ความพร้อมเชิงวิชาการในการทำางาน และความ
สามารถในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาตนเอง สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา คือ 
การทำาวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ศิลปะเพื่อการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม

 3.2 คณุภาพด้านการนำาความรู้และทักษะ

ไปใช้ ประเด็นที่บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่ามี
คุณภาพมากที่สุด คือ สามารถนำาความรู้ในหลัก
วิชาการมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการทำางาน
อย่างเป็นระบบ สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา คือ 
การนำาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 

 3.3 คุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นที่บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่ามีคุณภาพ
มากที่สุด คือ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
และขอ้ปฏิบตัขิองหน่วยงาน มคีวามรบัผดิชอบและ
ซือ่ตรงตอ่การปฏิบตัหิน้าที ่และการมจีรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

อภิปรายผล
 1. ด้านปัจจัยนำาเข้า 

 1.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร พบว่าผลการประเมินมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับที่พอใช้ ผลปรากฏเช่นนี้ เพราะว่า 
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหลักสูตร ยังไม่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2552 ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะ
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความชัดเจนใน
ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตที่ต้องการ
ผลิต ดังที่ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546:19-20) ได้กล่าวว่า 
หลักสูตรที่ดีจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ทางการ
ศกึษาของชาต ิสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ทกัษะ 
เจตคต ิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการดำาเนินชวิีต

 1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลกัสตูร พบว่าผลการประเมนิมคีวามเหมาะสมอ
ยู่ในระดบัด ีสะทอ้นให้เหน็ว่า การกำาหนดหน่วยกติ 
รายวิชาทีบ่รรจอุยู่ในแตล่ะหมวดวิชาสอดคลอ้งกบั
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เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรและระยะเวลาการศึกษา 
มีข้อเสนอแนะว่า การจัดหลักสูตรและรายวิชา
ลงในโครงสร้างของหลักสูตร ควรคำานึงถึงความ
คาดหวังในการผลิตบัณฑิต สภาพนักศึกษา ความ
สอดคล้องกับยุคปัจจุบันและความเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา ดังที่ เสริมศรี ไชยศร และคณะ 
(2543:6) กล่าวว่า การจัดโครงสร้างหลักสูตรนั้น 
ควรประกอบดว้ยมวลประสบการณท่ี์ผู้เรียนทุกคน
ตอ้งเรียนรู้ เพ่ือนำาไปประกอบวชิาชพีชัน้สงู ผูเ้รยีน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เพื่อเสริม
สร้างความสามารถ พัฒนาจิตสำานึก ค่านิยมของ
ตนเอง และมวลประสบการณ์ที่ควรเรียนรู้ 

 1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า เนื้อหาวิชาที่
นำามาถ่ายทอดสอดคล้องกับระยะเวลาสอน ความ
ต้องการของผู้เรียน และตอบสนองวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร มีข้อเสนอแนะว่า ควรลดความซ้ำา
ซ้อนของเนื้อหาระหว่างรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหม่
ที่จำาเป็นต่อการนำาไปใช้ประโยชน์ การเรียนการ
สอนควรสอดคลอ้งกับสภาพนกัศึกษา สภาพสงัคม
ในปัจจบุนัและควรมีการจดักลุม่กระบวนวชิาเลอืก
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสายงานที่นักศึกษาสนใจ ดังที่ 
บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544:49-51) กล่าว
ไว้ว่า ควรจัดเนื้อหาในหลักสูตรให้มีความสัมพันธ์
กับวิชาและขอบเขตของการศึกษา เพราะเนื้อหา
วชิาจะเปน็ตวักำาหนดมิตขิองการเรยีนการสอน ดงั
นัน้หลกัในการเลอืกจะตอ้งคำานงึถงึแนวคดิพืน้ฐาน
และระดับที่สอน เนื้อหาที่บรรจุจะต้องสอดคล้อง
กบัแนวคดิทัว่ไป ไม่คลมุเครือ เนือ้หาไม่ขัดแย้งกัน 
มีประโยชน์ มีความหมาย อยู่ในความสนใจและ
ระดบัความสามารถของผู้เรยีน และเป็นท่ีตอ้งการ
ของกลุ่มคนในชุมชน 

 1.4 ความเหมาะสมของความพร้อมของ
ผู้สอน พบว่าผลการประเมินมีความเหมาะสมอ

ยู่ในระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สอนมีคุณภาพ 
ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์สอน วิธีการสอน 
และคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองจากผู้สอนมี
ประสบการณ์สอนโดยเฉลี่ยแต่ละคนมากกว่า 
10 ปี มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน สามารถอธิบายและ
ถา่ยทอดความรูไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจงา่ย ให้ความ
สนใจช่วยเหลือนักศึกษาและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในการสอน สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ 
ฉลาด จนัทรสมบตั ิและนริาศ จนัทรจติร (วารสาร
ศึกษาศาสตร์, 2551) พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์มากถึงมากที่สุด 
เพราะอาจารย์มีความกระตือรือร้น ความตั้งใจ
สอน ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้
เรียน 

 1.5 ความเหมาะสมของความพร้อมของ
ผูเ้รยีน พบว่า ผลการประเมนิมคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาในสาขาวิชา
จติรกรรม เปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถทางดา้น
การวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ มีความสนใจที่จะ
เรียนในสาขาวิชาจิตรกรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชาทีเ่รยีน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวุารยี ์ 
วงศ์วัฒนา (2546:94) พบว่า นักศึกษาที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพมากที่สุด

 1.6 ความเหมาะสมของสิ่งอำานวยความ
สะดวกตอ่การจดัการเรยีนการสอน พบว่า มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัพอใช ้ผลปรากฏเชน่น้ี เพราะ
ว่า จำานวนห้องปฏิบัติการวาดภาพมีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน และสภาพห้องไม่เหมาะกับการใช้
ในงาน เนื่องจากห้องมีขนาดแคบ แออัด อากาศ
ถา่ยเทไมส่ะดวก และสือ่การจดัการเรยีนการสอน 
วัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุญชม ศรีสะอาด (วารสารศึกษา 
ศาสตร์, 2550) พบว่า ความเพียงพอ ความเหมาะ
สมและความทันสมัยของสื่อที่ ใช้ในการจัดการ
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เรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการ
วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเพิ่มจำานวนห้อง
ปฏิบัติการวาดภาพ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวย
ความสะดวกที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัลรัตน์ พลเจริญ 
(2546) พบว่า ควรจัดสื่ออุปกรณ์การสอนให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและจำานวน
ผู้เรียน ควรจัดสื่อให้มีความทันสมัยมีจำานวนเพียง
พอกับนิสิต 

 2. ด้านกระบวนการ 

 2.1 ความเหมาะสมของกระบวนการการ
จัดการเรยีนการสอน พบวา่ อยู่ในระดบัด ีสะทอ้น
ให้เห็นว่า มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความยืดหยุ่นหลากหลายสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้รยีน สือ่และเทคโนโลยีที่ใชใ้นการเรยีนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และมีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดย
การส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถเลือก
ทำาโครงการ ชิ้นงานได้ตามความสนใจ และได้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉลาด จันทรสมบัติ (วารสารศึกษาศาสตร์, 2552) 
พบว่า จากการนำาแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่
การปฏิบัติที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทำาให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่าง
มาก ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงทำาให้เกิดทักษะ 
ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกภาคสนาม ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ได้ประสบการณ์ตรง รู้จัก
กระบวนการสร้าง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ด้วยตนเอง นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิานและชีวติประจำาวนั ดงัที ่ทศินา แขมมณ ี
(2545:154) เสริมศรี ไชยศร และคณะ (2543:6) 
กล่าวไว้ว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แต่ละครั้งต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ว่ามีจุดมุ่งหมายสำาคัญอะไร และควรจัดกิจกรรม

ทีท่ำาให้ผูเ้รยีนบรรลจุดุมุง่หมาย ในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนนั้นวิธีการสอนมีหลากหลายวิธี 
และไมม่วิีธีสอนทีด่ทีีส่ดุ ดงัน้ันครจึูงควรเลอืกใชวิ้ธี
การสอนที่หลากหลาย ประกอบกับการใช้สื่อการ
เรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางเอาไว้ 

 2.2 ความเหมาะสมของการวัดและ
การประเมิน พบว่า อยู่ในระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่า การวัดและประเมินผลมีความครอบคลุม
วัตถุประสงค์เน้ือหาวิชา มีความหลากหลายตรง
ตามสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน อิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีความ
ชดัเจนทัง้เกณฑก์ารวัดและประเมนิผล สอดคลอ้ง
กับ อุทุมพร จามรมาน (2541:13) กล่าวว่า การ
วัดผลของอาจารย์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการสอนและหาเทคนิคการวัดผลทีส่อดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคข์องการสอนและกระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนการวัดผลเปน็การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
สูท่ัง้ตวันักศกึษาและอาจารยว่์าขอ้บกพรอ่งในดา้น
ใดเพื่อปรับปรุงตัวเองเป็นระยะ

 3. ด้านผลผลิต

 3.1 คุณภาพด้านความรู้ ความสามารถ 

 บณัฑิตทีส่ำาเรจ็การศกึษา เหน็ว่า คณุภาพ
ของบัณฑิตด้านความรู้ ความสามารถในทุก
ประเด็นอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง สะท้อนให้
เห็นว่า สาขาวิชาจิตรกรรมควรส่งเสริมสนับสนุน
บัณฑิตให้เป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ โดย
เฉพาะในเรื่อง การวิจัยหรือสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชา
ควรจัดสรรงบ ประมาณเพือ่การสง่เสรมิ สนับสนุน
และผลักดันให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนควร
จัดเวทีประกวดผลงานทางด้านศิลปะให้นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน สอดคล้อง
กบัรายงานผลการวิจยั การตดิตามผลผูส้ำาเรจ็การ
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ศกึษา ประจำาปกีารศกึษา 2552-2553 (สถาบนัวจิยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
2554) โดยบัณฑิตเห็นว่า มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่จะเป็นการ
พัฒนาความสามารถและดึงความสามารถของ
นักศึกษาให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ โดย
อาจนำาจุดเด่นที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเป็นการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้สังคม
ภายนอกทราบ

 ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ เหน็วา่ คณุภาพ
ด้านความพร้อมเชิงวิชาการในการทำางาน และ
ความสามารถในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
เพื่อพัฒนาตนเอง ความรู้ ความสามารถในด้าน
ศิลปะ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่
เพือ่พฒันาตนเอง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การทำางาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้อง
กบั รายงานผลการวจิยั ความพงึพอใจของผู้บงัคบั
บัญชา ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, 2554) พบว่า คุณภาพของบัณฑิต
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ มี
คณุภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.54 โดย
เฉพาะประเด็น ความสามารถในการเรียนรู้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมแสวงหาความรู้ใหม่ (3.70) ความ
รูค้วามสามารถในวชิาชพี (3.59) และความรูค้วาม
สามารถทั่วไป (3.52)

 3.2 คณุภาพดา้นการนำาความรู ้และทกัษะ
ไปใช้ 

 บณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษา เหน็วา่ คณุภาพ
ด้านความสามารถนำาความรู้ในหลักวิชาการมาใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สามารถนำาความ
รู้ทางด้านศิลปะไปใช้ในการประกอบอาชีพ มี

คุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับรายงานวิจัย
ของ ระเบียบ นิ้วยะวงศ์ และคณะ (2548:32) พบ
ว่า บัณฑิตสามารถนำาความรู้ ความสามารถไปใช้
ประกอบอาชพีมาก ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิต เหน็
ว่า คุณภาพด้านความสามารถในการนำาความรู้ใน
หลักวิชามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ทำางานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาวิธีทำางานให้
มีประสิทธิภาพ และ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ
รายงานวิจัยของ ระเบียบ นิ้วยะวงศ์และคณะ 
(2548:33) พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านความสามารถทาง
วิชาการในระดับมาก ได้แก่ พึงพอใจ ด้านความรู้
ทกัษะในสาขาวิชาเอก ความสามารถในการปฏิบตัิ
งาน ความมุ่งมั่นในการทำางาน และความสามารถ
ในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 

 3.3 คุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 บณัฑิตทีส่ำาเรจ็การศกึษา เหน็ว่า ประเดน็
ที่มีคุณภาพมากที่สุด คือความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมาย และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับกับรายงานผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้
บังคับบัญชา ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2553 (สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสุนันทา, 2554) พบว่า คุณภาพของบัณฑิต
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.11 โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่หน็ว่ามคีณุภาพ
มากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต (4.41) ความรับ
ผิดชอบ (4.07) และ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ
หมายอย่างเต็มที่ (4.04)

 ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิต เห็นว่า ประเดน็
ที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ มีความรับผิดชอบต่อ
หนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมาย เปน็ผูม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติ 
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มวีนิยั ยดึมัน่ในระเบยีบแบบแผน ขอ้บงัคบั และขอ้
ปฏบิตัขิองหนว่ยงาน มคีวามรบัผดิชอบและซือ่ตรง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี ให้ความร่วมมือใน
การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม และใหค้วามรว่มมอืใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับรายงาน
วิจัยของ ระเบียบ นิ้วยะวงศ์และคณะ (2548:33) 
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในระดบัมาก ไดแ้ก ่
ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลา ความมีน้ำาใจ 
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความมี
วินัย ความขยันอดทนและความอ่อนน้อมถ่อมตน 

 3.4 การประเมินแบบมีส่วนร่วม

 จากการดำาเนินการประเมินแบบมีส่วน
ร่วม พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
ความสนใจและให้ความร่วมมือในการดำาเนินการ
ประเมิน โดยมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสิน
ใจ ตัง้แตก่ารกำาหนดวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ 
สิ่งที่ต้องการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาและ
เกณฑก์ารประเมนิและรว่มสะทอ้นผลการประเมนิ
หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินหลักสูตร
สาขาวิชาจิตรกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สายฝน วิบูลรังสรรค์ (2550:242) พบว่า จาก
การนำาการประเมินแบบมีส่วนร่วมไปใช้ ปรากฏ
ว่าบุคคลากรในโรงเรียนและชุมชน เริ่มเห็นความ
สำาคัญและตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่จะเข้า
มามีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมแสดงความคิด
เห็นและร่วมตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย 
ไปใช้ 

 1.1 ควรพฒันาและปรบัปรงุวัตถปุระสงค์
ของหลักสูตรให้มีความชัดเจน โดยการกำาหนด
คุณลั กษณะของบัณฑิตที่ ต้ อ งการผลิตใ ห้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา
จิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 1.2 ในโครงสร้างของหลักสูตรควรเน้น
รายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางด้านจิตรกรรมให้มาก
สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และเพิ่มความเข้มข้น
โดยเน้นรายวิชาทีเ่ปน็สรา้งสรรคใ์ห้กบันักศกึษาชัน้
ปีที่ 3-4 เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่โดดเด่น
ทางด้านจิตรกรรม

 1.3 ควรสรรหาอัตรากำาลังเพิ่มเพื่อ
ให้สอดคล้องกับภาระงาน และควรส่งเสริมให้
อาจารยป์ระจำาสาขาวิชาทกุทา่นทำาวิจัย สรา้งสรรค์
ผลงานทางด้านศิลปะ สนับสนุนให้อาจารย์นำาผล
งานไปเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

 1.4 ควรจัดหาห้องปฏิบัติการซึ่งใช้เป็น
ห้องประจำาให้กบันักศกึษาชัน้ปทีี ่1-4 เพือ่นักศกึษา
จะได้ใช้ในการปฏิบัติการวาดภาพและเก็บชิ้นงาน
ในกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อน
ย้ายไปกลับได้ และสาขาวิชาควรจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่จำาเป็น สำาหรับใช้ส่วนรวม และควร
มีการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอำานวยความ
สะดวกที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรในด้าน
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง พัฒนาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณภาพเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาจิตรกรรม 

 2.2 วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
บัณฑิตและศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการประเมิน
หลักสูตรได้สะดวกมากขึ้น
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 2.3 รูปแบบวิธีการประเมิน ควรให้ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมิน ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
สถานประกอบการของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินทุกขั้น
ตอน เพื่อจะได้สารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความต้องการของสังคม
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การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
พึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิดสมองเป็นฐาน กับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
A Comparison of Analytical thinking, Achievement, and  
Satisfaction of Science Learning Prathomsueksa 2 Students 
Between Brain-Based Activities Learning and Conventional 
Learning 
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน และความพงึพอใจตอ่การเรยีนวทิยาศาสตร ์ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 2 ทีเ่รยีนดว้ยการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำาเภอเมือง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานและแบบปกติ รูปแบบละ 7 แผน 2) แบบวัดการคิดวิเคราะห์ จำานวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 
0.50–0.76 คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่0.47–0.73 คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.94 3) แบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.47–0.67 ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
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ฉบับ 0.91 4) แบบวัดความพึงพอในต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ จำานวน 15 ข้อ มี ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
ตั้งแต่ 0.30–0.57 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling’s T2

  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน มกีารคดิวเิคราะห ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแบบปกต ิมกีารคดิวเิคราะห ์ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. นกัเรยีนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐานและ แบบปกต ิมี
การคดิวเิคราะห ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพงึพอใจตอ่การเรยีนวิทยาศาสตรแ์ตกตา่งกนั อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน การคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
  The objectives of this research were to: 1) compare the analytical thinking learning 
achievement and satisfaction in science learning of Prathomsuksa 2 students with brain-based 
activities learning before and after learning. 2) compare the analytical thinking, learning 
achievement and satisfaction in science learning of Prathomsuksa 2 students with conventional 
learning approach before and after learning. 3) compare the analytical thinking, learning  
achievement and satisfaction in science learning of Prathomsuksa 2 students between  
brain-based activities learning and conventional learning approach. The sample used in 
this study consisted of 60 prathomsuksa 2 studens attending anuban chaiyaphum school in 
amphoe mueang changwat chaiyaphum under the office of chaiyaphum educational service 
area zone 1 in the first semester of the academic year 2011. These two groups were obtained 
using the cluster random sampling technique. The instruments used for gathering data were; 
1) the brain-based activities learning and the conventional learning approach, each approach 
composed of 7 plans; 2) a 15-items achievement test; 3) a 20-items analytical thinking test, 
and 4) a 15-items satisfaction test. The statistics used for analyzing data were percentage, 
mean, standard deviation, and for testing hypotheses the Hotelling’s T2 was employed.

 The results of the study were as follows:
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 1. The students who learned using brain-based activities learning had higher  
analytical thinking, learning achievement, and satisfaction in science learning than before 
learning significance at the .05 level. 

 2. The student who learned using of conventional learning activities had higher  
analytical thinking abilities, learning achievement, and satisfaction in science learning than 
before learning significance at the .05 level

 3. The students who learned using of brain-based activities learning and  
conventional learning activities show the difference in analytical thinking abilities,  
achievement and learning satisfaction at the .05 level significance.

 

Keywords: Brain-Based learning, analytical thinking, achievement learning 

บทนำา
 แนวโน้มของการศึกษา ได้มีการนำาองค์
ความรูเ้กีย่วกบัการทำางานของสมอง จติวทิยาการ 
เรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษย์ และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน โดย
จัดให้มีการออกแบบและจัดองค์ประกอบของ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำางานของสมอง 
การเรียนรู้ที่เต็มศักยภาพของเด็กจึงเกิดขึ้นได้  
(ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล, 2554: 58)

 การเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบ จำาเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของ
สมองโดยเฉพาะสมองกระเปราะหน้าซึ่งเป็น
บริเวณแห่งการคิดอ่านของมนุษย์ สมองส่วนนี้
โดยแท้จริงแล้วมีสองซีก ซึ่งทำางานแตกต่างกัน
แต่ประสานกัน สมองซีกซ้ายทำางานเก่ียวกับการ
คิดวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล สมองซีกขวา
ทำางานเกี่ยวกับการคิดอย่างยืดหยุ่นและกลมกลืน 
ซึ่งสมองซีกซ้ายทำางานในแนวศาสตร์และเป็น
ระบบและสมองซีกขวาทำางานแนวศิลป์ หาก
การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นตามวิถีธรรมชาติ 
โอกาสที่มนุษย์จะได้ใช้สมองอย่างกลมกลืนและมี
ดุลยภาพจะเป็นไปได้มาก การเรียนรู้ตามแนวคิด

สมองเป็นฐานเป็นการนำาความรู้เรื่องของสมอง
มาปรับใช้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งพบว่ามีการส่งเสริมการพัฒนา
สมองทั้งสองด้านควบคู่กันไป การใช้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมาเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  
มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้
บนความคิดพื้นฐาน 3 ด้านคือ อารมณ์เป็นส่วน
สำาคัญในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ประกอบด้วยการ
คดิ ความรูส้กึ และการลงมอืปฏบิตั ิจงึจะเปน็การ
เรียนรู้ที่ดีที่สุด (วีณา ประชากูล และ ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2553: 239)

 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสำาคัญ
กับการเสนอประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 
ที่หลากหลาย มากกว่าที่จะเน้นความจำาของ 
ผู้เรียน การเสริมสร้างให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการสรุปความรู้ การนำาเสนอข้อมูลความ
รู้ในบริบทของสถานการณ์ต่างๆ การเชื่อมโยง
หลักการพื้นฐานกับสถานการณ์ชีวิตจริง การใช้
เทคนิควิธีเพื่อช่วยความจำา เนื้อหาความรู้ โดย
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การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
ความรู้เดิมสนับสนุนการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ และ
การใช้สถานการณ์ปัญหาที่หลากหลายน่าสนใจ
เชื่อมโยงให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม
ไปช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว การมีอารมณ์ที่ดีของ
ผู้เรียนมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สมองเพื่อการ
เรียนรู้ ด้านสติปัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดประสบการณข์องผูเ้รยีนอยา่งกวา้งขวาง พรอ้ม
ทั้งบูรณาการด้านการรู้คิด ด้านสังคม ด้านการมี
สนุทรยีะและกจิกรรมการเคลือ่นไหวทางกาย การ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณค่า 
น่าสนใจและมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาส่งผลให้
เกดิการเรยีนรูท้ีมี่ประสทิธิภาพ (นริาศ จันทรจิตร, 
2553: 295) นอกจากนีก้ารเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็น
ฐาน ได้นำาหลักการ 12 ข้อและแนวคิดพื้นฐาน
ของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของเคนและ
เคน (Caine & Caine, 2006: Website) และ
ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของแจน
เซ่น (Jansen, 2000) มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 7 ข้ันตอนของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์  
(ณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า, 2551: 69) การเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน Brain-Based Learning 
ประกอบด้วยขั้นเตรียมความรู้ (Preparation)  
ขั้นปรับความรู้ (Relaxation) ขั้นปฏิบัติ (Action) 
ขั้นอภิปราย (Discussion) ขั้นนำาความรู้ไปใช้  
(Application) รูปแบบการสอนเน้นการเชื่อมโยง
ความรูเ้ดิมเพือ่ประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละการถา่ยโอน
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

 การเรียนรู้แบบปกติเน้นการสืบเสาะ
หาความรู้และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเอง สามารถ
เสาะหาความรู้ หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ มีขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสำารวจและค้นหา ขั้น
อธิบายและลงขอ้สรปุ ขัน้ขยายความรู ้ขัน้ประเมนิ 
(สาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน: 12-13) ผู้วจิยัจงึมคีวาม

สนใจที่จะศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อ
การเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคดิสมองเปน็ฐาน กบัการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพงึพอใจตอ่การ
เรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพงึพอใจตอ่การ
เรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน

 3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพงึพอใจตอ่การ
เรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานกับการจัดกิจกรรมการรู้แบบปกติ

สมมุติฐานการวิจัย
 1. นักเรียนที่ ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีการคิด
วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ 
พงึพอใจตอ่การเรยีนวิทยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ มีการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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 3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีการคิดวิเคราะห์ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพงึพอใจตอ่การ
เรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
ชัยภูมิ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จำานวน 360 คน จาก 8 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จำานวน 
2 ห้องๆ ละ 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ซึ่งนักเรียนมีความ
สามารถใกล้เคียงกัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐานและแบบปกติ 

รูปแบบละ 7 แผน

 2. แบบวดัการคดิวเิคราะห์ ชนดิเลอืกตอบ 
3 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกราย
ขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.04 ถงึ 0.67 และคา่ความยาก อยู่
ระหวา่ง 0.50 ถงึ 0.73 และค่าความเชือ่ม่ันท้ังฉบบั
เท่ากับ 0.94

  3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 15 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.67 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91

 4. แบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรยีน เปน็
แบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ จำานวน 15 ข้อ มี
ค่าอำานาจจำาแนก ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.57 และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.85 

 วิธีดำาเนินการวิจัย 

 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Pre-test) โดยใช้วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบ
วัดความพึงพอใจ 

 2. ทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ ชั้นละ 14 ชั่วโมง

 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (Post–test) 
กบักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ ดว้ยแบบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนชุดเดียวกับ ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
ชุดเดิม

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน และที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ โดยหาค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และใช้ t-test  
(Dependent Samples)

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ต่อการเรียน ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม โดยใช้  
Hotelling’s T2

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบแยกตามตัวแปร
ตามการคดิวิเคราะห ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนทั้งสอง
กลุ่ม โดยใช้ Univariate t- test
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ผลการวิจัย
 1. นักเรียนที่ ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีการคิด
วิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความ
พึงพอใจต่อการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ มีการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการ

เรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบปกติ

ผลการเรียน  N  ก่อนเรียน  หลังเรียน  df  t  p     
    S.D    S.D     
1. การคิดวิเคราะห์  30  10.90  2.294  15.46  1.925  29  -16.411**  .000  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  30  8.20  1.954  11.80  1.323  29  -15.138 ** .000

  3. ความพึงพอใจ  30  24.76  5.917  34.33  4.333  29  -12.241**  .000  
**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและแบบปกติ มี
การคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แตกต่าง
กนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัตาราง 
3

ตาราง 3 ผลค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของการคดิวิเคราะห ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความ

พึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กับแบบปกติ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
 สมองเป็นฐาน การคิดวิเคราะห์
 การคิด ผลสัมฤทธิ์ ความ การคิด ผลสัมฤทธิ์ ความ
 วิเคราะห์ ทางการเรียน พึงพอใจ วิเคราะห์ ทางการเรียน พึงพอใจ
   S.D     S.D   S.D   S.D   S.D   S.D  
 16.76  1.92  12.83  1.17  37.06  4.16  15.46  1.92  11.80  1.32  34.33  4.33  
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อภิปรายผล
 1. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสร้าง
อยา่งเป็นระบบ และมีวธิกีารทีเ่หมาะสมเริม่ตัง้แต่
การเรียบเรียงหน่วยการเรียนรู้ การศึกษาเอกสาร 
หลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์หน่วย
การเรียนรู้ และได้ผ่านการประเมินและตรวจ
สอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำาไปทดลองใช้ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ เล่าเรื่อง ซัก
ถาม ตัง้คำาถามเพือ่ตรวจสอบความรูเ้ดมิ บทเพลง
ท่ีเกี่ยวกับเน้ือหา เร้าความสนใจด้วยวิดีทัศน์ที่
เกี่ยวข้อง นักเรียนศึกษาใบความรู้และปฏิบัติ
ตามใบงาน วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย นำาความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด จากกิจกรรมที่
ร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อหา
คำาตอบที่อยากรู้ (เฉลิมพล ตามเมืองปัก, 2553: 
38) สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า,  
วมิลรัตน์ สุนทรโรจน ์และรงัสรรค ์โฉมยา (2551: 
69) ได้ศึกษาเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
เปน็ฐาน มคีะแนนการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 88 

 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบปกต ิมกีารคดิวเิคราะห ์ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียน
วทิยาศาสตร์หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต ิเปน็หลกัสตูรแกน
กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551ไดแ้ก ่
การระบวัุตถปุระสงคห์รอืจดุประสงคข์องบทเรยีน 
ซึ่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ผู้เรียน
ควรจะได้รับผลจากการเรียนรู้ในด้านข้อเท็จจริง 
(facts) ความคิดรวบยอด หลักการ และทักษะ
ในบทเรียน ดังน้ันครูผู้สอนควรปรับกิจกรรมให้
เอื้อต่อการพัฒนาผลการเรียนด้านดังกล่าว โดย
การปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการตอบ
สนองของผู้เรียนและเวลาจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ให้สอดคล้องกับแบบการสอนของครูหรือสไตล์
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียนที่มีเนื้อหายาก พยายามนำา
เสนอเน้ือหาใหม่ให้เชื่อมโยงกับเน้ือหาพื้นฐาน 
ซึ่งอาจใช้เวลาทบทวนความเข้าใจในบางเนื้อหาที่
เกีย่วขอ้งดว้ย นอกจากนีค้รผููส้อนควรบรหิารเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งหมดในปลายภาค 
หรือปลายปีให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
เช่น อาจยืดเวลาเรียนหรือกระชับเวลาเรียนให้
เหมาะสมกบัสถานการณก์ารเรยีนในแตล่ะเนือ้หา
วิชา หรือการนำามโนทัศน์ต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อกำาหนดเป็นหัวเรื่อง (Theme) 
และนำาไปสูก่ารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเอง รู้จัก
คน้คว้าหาเหตผุลและสามารถแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 
ด้วยการนำาเอาวิธีการต่างๆ ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไ์ปใช ้เรยีนรูจ้ากการทำากจิกรรม การ
สังเกต การสำารวจ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล 
การทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การฝึกให้ผู้เรียนช่าง
สังเกต คิดหาเหตุผลเพื่อตอบปัญหา ผู้เรียนได้
เรียนรู้และค้นพบตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการได้แก่  
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต  
3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง  
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6) มุ่งมั่นในการทำางาน 7) รักความเป็นไทย  
8) มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้
เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(นิราศ จันทรจิตร, 2553: 143; ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2553: 175)

 3. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเป็นฐาน กับแบบปกติ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และพบ
ว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีผลการเรียนสูงกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบปกต ิท่ีเป็นเช่นนีเ้นือ่งจาก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานใช้กระบวนการกลุ่มในขั้นฝึกทักษะ 
ใชท้ฤษฎกีารมสีว่นรว่มและการพฒันากระบวนการ
คิดเพื่อลดความเครียด ใช้กระบวนการกลุ่มสร้าง
ผลงาน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ในขั้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดโดยนักเรียนนำาเสนอผลงานกลุ่ม  
มกีารเคลือ่นไหว ฝกึการสงัเกต การบนัทกึ การนำา
เสนอ การตั้งคำาถาม ตอบคำาถาม และในขั้นสรุป
ความรูใ้ชท้ฤษฎกีารเรียนรูเ้พ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดโดยใช้แผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้เรียน
ใช้การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน 
ที่ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจสิ่งที่ เรียน (ณัฐสุภางค์  
ยิ่งสง่า, 2551: 70) การคิดอย่างเป็นระบบทำาให้
เกิดความรู้จากการกระทำา และเพื่อเชื่อมโยง
ไปหาความรู้ทำาให้เกิดการกระทำาด้วยตนเอง  
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2550: 28) การจัดการ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและถาวรนั้น จะ
ต้องจัดให้ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การ
รับรู้ การบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ใช้  
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงใน

วิถีชีวิต (ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล, 2554: 58) 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎีการเชือ่มโยงการเรยีน
รู้ (Connectionism) ที่พบว่าการเรียนรู้เป็นการ
สร้างหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการสร้าง
นิสัยใหม่ ซึ่งความรู้ในระดับพื้นฐานเบื้องต้นจะมี
ลักษณะของการจัดกลุ่มที่ง่ายในทางทักษะ ขณะ
ที่ความรู้บางเรื่องต้องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในองค์ประกอบแต่ละส่วนให้เป็นหน่วยความรู้ที่
ต้องใช้ความเข้าใจอย่างละเอียดประณีตมากขึ้น 
(นิราศ จันทรจิตร, 2553: 59) 

 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1.1 ครูผู้สอนจะต้องมีข้อมูล และ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 1.2 จัดเนื้อหาที่มีความหลากหลาย
ครอบคลมุทกุมติขิองชวีติมนษุย ์กระบวน การเรยีน
รู้มีลักษณะหลากหลายร่วมกันในลักษณะ ผู้เรียน
เปน็ศนูยก์ลาง แหลง่การเรยีนรู ้เชน่ เรยีนรูจ้ากสือ่
ธรรมชาต ิจากคำาบอกเลา่ของผูเ้ฒา่ผูแ้ก ่จากแหลง่
งาน อาชพีของชมุชน จากการคน้ควา้ทางเทคโนโลย ี
 1.3 การจำา เป็นสิ่งสำาคัญและมีประโยชน์
แต่การสอนที่เน้นการจำาไม่ก่อให้เกิดความเชื่อม
โยงให้เกิดการเรียนรู้ และบางครั้งเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาความเข้าใจหลักการ เรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการสอนให้
สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละประเภท จะส่งผล
ต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน  
 1.4 ครูจำาเป็นต้องใช้กิจกรรมที่ เป็น
สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน ประกอบด้วย การ
สาธิต การทำาโครงงาน ทัศนศึกษา การเล่าเรื่อง 
และการมปีฏิสมัพนัธต์อ่คนหลายๆ ประเภท ครไูม่
ควรเปน็เพยีงผูบ้รรยาย แตค่วรเปน็ผูก้ำากบัทีท่ำาให้
ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
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 1.5 ควรสรา้งสถานการณแ์ละสิง่แวดลอ้ม
ใหป้ลอดภยัเพือ่การเรยีนรูผ้า่นการเลน่แบบทา้ทาย 
การเสี่ยง ความสนุกสนาน เป็นสิ่งจำาเป็นที่ทำาให้
เกดิการเรยีนรู ้การถกูทำาโทษอนัเนือ่งมาจากความ
ผดิพลาดจะทำาให้เป็นอุปสรรคตอ่การเรียนรู ้ครจูงึ
ไมค่วรลงโทษผูเ้รยีนในการเข้ารว่มกิจกรรมที่ให้ผู้
เรียนเผชิญกับสถานการณ์แวดล้อมที่กระตุ้นการ
เรียนรู้

 1.6 ผู้เรียนมีความแตกต่างกันเก่ียวกับ
ความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถความ
เก่งของมนุษย์ คือ ทฤษฎีพหุปัญญา แต่สรุปรวม
ได้ว่า คนเก่งคือผู้มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
เฉพาะด้าน หรอืหลายๆ ดา้น ทีแ่สดงออกถงึความ
สามารถไดอ้ยา่งเปน็ทีป่ระจกัษ ์ในการพฒันาความ
เก่งนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนใน
การพัฒนาตนเอง โดยเริม่จากการรูจ้กัตนเอง รูจ้ดุ
เด่นจุดด้อย ค้นหาวิธีพัฒนาความเก่งให้แก่ตนเอง

ทีจ่ะนำาไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุและเกดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย ภายใตก้ารดแูล กระตุน้ 
ให้คำาแนะนำา อำานวยความสะดวกของครู พ่อแม่  
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 
ความเก่งพัฒนาได้ถ้ารู้วิธีและทำาถูกวิธี 

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้ง 
ต่อไป

 2.1 ควรมกีารวิจัยโดยใชก้ารสอนดว้ยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
กบันกัเรยีนในระดบัชัน้อืน่ๆ ว่าจะไดผ้ลประการใด 
เพราะนกัเรยีนแตล่ะระดบัชัน้นัน้มวุีฒภิาวะ ความ
สนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน 

 2.2 ควรมีการวิจัยโดยการสอนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวิเคราะห ์และ
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วเิคราะห ์และเหตผุลเชงิจรยิธรรมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวคิด Socioscientific และตามการใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จำานวน 22 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จำานวน 22 คน อำาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3/2 โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบวัระเหว ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific 
และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นโสกปลาดกุ ไดร้บัการจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2, 3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M. ED. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University
2, 3 Lecturer, Faculty of Science, Mahasarakham University
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และแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเปน็ฐาน มคีา่ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมเทา่กบั 
4.85 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีค่าอำานาจจำาแนก (B) ตั้งแต่ 0.44 - 0.68 และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 3) แบบวัดการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.39 - 0.74 ค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ 0.43 - 0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และ4) แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 
มคีา่อำานาจจำาแนกรายข้อตัง้แต ่0.50 - 0.59 คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 0.89 สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ การทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling’s T2 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific และนักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  

คำาสำาคัญ: การเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม

Abstract
 This study aimed to: 1) compare learning achievement, analytical thinking,  
and moral reasoning of Prathomsueksa 3 students using organization of Socioscientific learning 
activities before and after learning, 2) compare learning achievement, analytical thinking, and 
moral reasoning of Prathomsueksa 3 students using organization of Problem-based learning  
activities before and after learning, and 3) compare learning achievement, analytical  
thinking, and moral reasoning of Prathomsueksa 3 students between organization of  
Socioscientific learning activities and organization of Problem-based learning. The sample 
used in the study consisted of twenty-two Prathomsueksa 3/2 students attending Chum 
Chon Ban Nong Bua Rawe School and twenty-two Prathomsueksa 3 students attending Sok 
Pla Duk School, Amphoe Nong Bua Rawe under the Office of Chaiyaphum Prathomsueksa  
Education Service Area Zone 3, obtained using the cluster random sampling technique.  
Prathomsueksa 3/2 students attending Chum Chon Ban Nong Bua Rawe School who learned 
using organization of Socioscientific learning activities and Prathomsueksa 3 students  
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บทนำา
 วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจำาวันและการงานอาชีพ เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์
ได้ใช้เพื่ออำานวยความสะดวกล้วนเป็นผลของ
ความรู้ วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  

มีทักษะสำ าคัญในการค้นคว้ าหาความรู้  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
มีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคน
จึงจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถ
นำาความรู้ ไป ใช้อย่างมี เหตุผล สร้างสรรค์  
และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 

attending Sok Pla Duk School who learned using organization of Problem-based learning 
activities. The instruments used in the study were: 1) plans for organization of Socioscientific 
learning activities and plans for organization of Problem – based learning activities with 
IOC of 4.85, 2) an achievement test with discriminating powers (B) ranging 0.44-0.68 and 
reliability of 0.94, 3) an analytical thinking test with difficulties (P) ranging 0.39-0.74, dis-
criminating powers ranging 0.43-0.67 and reliability of 0.92, and 4) a moral reasoning test 
with discriminating powers ranging 0.50-0.59 and reliability of 0.89. and The collected data 
were analyzed using means, standard deviation, and percentage. Hypotheses were tested 
using Hotelling’s T2.

  The results of the study were as follows:

  1. The students who learned using organization of Socioscientific learning  
activities had higher learning achievement, analytical thinking and moral reasoning after 
learning than before learning at the .05 level of significance.

  2. The students who learned using organization of Problem-based had higher 
learning achievement, analytical thinking and moral reasoning after learning than before 
learning at the .05 level of significance.

  3. The students who learned using organization of Socioscientific learning  
activities and those who learned using organization of Problem-based learning activities  
had different learning achievement, analytical thinking and moral reasoning at the .05 level 
of significance. 

 

Keywords: Socioscientific learning, problem - based learning, learning achievement,  
Analytical thinking, moral reasoning 
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Socioscientific เป็นการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยการใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์
กับสังคม ประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันเกี่ยวกับความถูกต้อง เหมาะสม แนวคิด 
กระบวนการ และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2551) ทั้งนี้สิ่งที่เห็นและ 
คดิวา่เหมาะสมในปจัจบุนัอาจเปน็สิง่ที่ไมเ่หมาะสม 
ในอนาคตก็ได้ หรือแม้แต่สิ่งที่เห็นและพิจารณา
ว่าไม่เหมาะสม ไม่เกิดคุณค่าในวันนี้ แต่อาจเป็น 
สิ่ ง ที่ ดี มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ อ น า ค ต ก็ ไ ด้   
(Nuangchalerm, 2009) จากการใช้ประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคมในการจัดกิจกรรมการ 
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ถึงระดับอุดมศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อการสร้าง
เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ 
ผู้เรียนในหลายๆ ทักษะ เช่น การคิดวิเคราะห์ 
ขัน้สงู การตดัสนิใจและลงความเหน็ การอภปิราย 
อย่างสมเหตสุมผล การตคีวามหมาย การตัง้คำาถาม 
และตอบคำาถาม (พินิจ ขำาวงษ์, 2551)

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based learning) เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ (Constructivism) เน้นให้นักเรียน
สรา้งองคค์วามรูไ้ด้ด้วยตนเอง เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ี่
สามารถจูงใจผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจเรยีนเปน็อยา่ง
มาก ทั้งนี้การใช้คำาถาม หรือประเด็นปัญหาให้
นักเรียนสำารวจ ค้นหาคำาตอบ และเลือกวธิกีารแก้
ปัญหาท่ีเหมาะสมและมีคณุคา่นัน้เปน็การสง่เสรมิ
ให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการใช้ความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องเผชิญ มีทักษะการแก้
ปัญหาและการใหเ้หตผุล มทีกัษะและพฤตกิรรมใน
การรบัความรูแ้ละใชใ้นการแก้ปัญหา และมีทักษะ
การทำางานกลุ่ม

โดยครทูำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้นบัสนนุชว่ยเหลอื จดัระบบ
ปัญหาด้วยการใช้คำาถามช่วยให้นักเรียนค้นหาคำา
ตอบ (นิราศ จันทรจิตร, 2553)

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวคิด Socioscientific ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ทีเ่รยีนดว้ยการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific 
กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และเหตผุลเชงิจรยิธรรมหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  
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Socioscientific และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรมแตก
ต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายหนองบัว
ระเหว อำาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำานวน 
227 คน จาก 17 ห้อง ทั้งหมด 16 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จำานวน 22 คน 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
โสกปลาดุก จำานวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster random sampling) ซึ่งนักเรียนมี
ความสามารถใกล้เคียงกัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Socioscientific และแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน รปูแบบละ 7 แผน 

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.68 และค่าความเชื่อมั่น 
0.94 

 3. แบบวดัการคดิวเิคราะห ์เปน็แบบเลอืก
ตอบ 3 ตัวเลือก จำานวน 15 ข้อ มีค่าความยาก 
ตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.74 ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.43 
ถึง 0.67 และค่าความเชื่อมั่น 0.92 

 4. แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียน เป็นแบบเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก จำานวน 15 
ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.59 และ
ค่าความเชื่อมั่น 0.89 

 วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 
2 กลุ่ม โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรม

 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบวัระเหว จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 
Socioscientific และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นละ 14 ชั่วโมง

 3. ทดสอบหลังเรียน (post-test) ทั้ง 2 
กลุม่ เมือ่สิน้สดุการเรยีนโดยใชแ้บบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน แบบวัดการคดิวิเคราะห ์และแบบวัด
เหตุผลเชิงจริยธรรม ชุดเดิม

	 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิง
จริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน 
ที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  
Socioscienti f ic โดยใช้ Hotel l ing’s T 2  

(dependent samples)

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิง
จริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยใช ้Hotelling’s T2 (dependent samples)

 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิง
จริยธรรมต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิง
จริยธรรมต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
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ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม โดยใช้ Hotelling’s T2

  5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแยก
ตามตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วเิคราะหแ์ละเหตผุลเชงิจรยิธรรมตอ่กจิกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
โดยใช้ Univariate t-test

ผลการวิจัย
 1 .  ผลการวิ เ คราะห์ เปรี ยบ เที ยบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
เหตุผลเชิงจริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Socioscientific โดยใช้ Hotelling’s T2 
(dependent samples) พบว่า นักเรียนที่เรียน 
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  
Socioscientific มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิ
วเิคราะห ์และเหตผุลเชงิจรยิธรรมหลงัเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวิเคราะห ์และเหตผุล
เชงิจรยิธรรมกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ของนักเรยีน 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยใช้ Hotelling’s T2 (dependent  
samples) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน การคดิวิเคราะห ์และเหตผุล
เชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ 
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทำาการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ Hotelling’s 
T2 ดังตาราง 1

ตาราง 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผล 
เชิงจริยธรรมต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม

 ความสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ การคิดวิเคราะห์ เหตุผลเชิงจริยธรรม
  ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - .696** -
การคิดวิเคราะห์ - - .713**

เหตุผลเชิงจริยธรรม .502** - -
**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการ
เปรียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
เคราะห ์และเหตผุลเชงิจรยิธรรมระหวา่งนกัเรยีน

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Socioscientific และการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ Hotelling’s T2  
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พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socio-
scientific และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามแนวคิด Soc iosc ient i f i c  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อน 
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อ 1 
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการนำาประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย และ
สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน การค้นคว้า 
อภิปรายให้เหตุผล และตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็น
ที่นำามาศึกษา ทำาให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
คดิขั้นสงู และการเรียนรูต้ลอดชวีติ (พนิิจ ขำาวงษ์, 
2551) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเลือกใช้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เพื่อ
นำาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียน
หาความรู้ในเร่ืองทีเ่รยีนเปน็ประเดน็ทีเ่ปน็ปจัจบุนั 
น่าสนใจ เหมาะสมกับระดับของนักเรียน มีผลก
ระทบต่อนักเรียนและยังไม่มีคำาตอบหรือทางออก
ชัดเจน จึงกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการ
ค้นคว้า นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำากิจกรรมตาม
ใบงาน การทดสอบย่อย และกิจกรรมการเรียนรู้
ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาคำาตอบจากการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล และ
สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม ประกอบการตดัสนิ
ใจในการเลือกคำาตอบหรือทางเลือก จึงมีผลทำาให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเหตุผลเชิง
จริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็นไป 
ตามสมมุติฐานการวิจัยข้อ 2 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุวิมล มาลา (2554: 116) ที่พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีทักษะใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
มีทักษะในการทำางานเป็นทีม นักเรียนได้เรียนรู้
การเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี ผู้เรียนมีโอกาสแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจผ่าน
ทางการแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ  
Pepper (2008: 1-12) พบว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทำาให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนประสบความสำาเร็จ ทำาให้การเรียน
รู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กระตุ้นความสนใจเพื่อ
นำาไปสู่การทำางานกลุ่ม และความต้องการที่จะ
เอาชนะปัญหาของผู้เรียน

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามแนวคิด Soc iosc ient i f i c  
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี 
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นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยเป็นไป
ตามสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ 3 สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 
ทฤษฎีของ จอห์น ดิวอี้ ที่พบว่าการเรียนการสอน
ท่ีมคุีณภาพจะตอ้งดำาเนนิการจดัผา่นประสบการณ์
ท่ีปรากฏอยู่ตามสภาพจริง โดยให้นักเรียนได้
เผชิญกับสภาพปัญหาที่แท้จริง เป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการคิด ความรู้ของนักเรียนที่ได้
จากการคิดหาวิธแีก้ปัญหานั้นเป็นความรู้ที่มีความ
หมาย ไม่ใชค่วามรูท้ีม่ลีกัษณะเฉือ่ย แนน่ิง่ เหมอืน
กับท่ีได้รับจากการฟังคำาบรรยายของครู (นิราศ 
จันทรจิตร, 2553) สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎทีาง
วฒันธรรมสงัคม (Sociocultural theory) เปน็พืน้
ฐานแนวคดิมาจาก เลฟ ว ีกอทสกี ้(Lev Vygotzky) 
ที่พบว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้เมื่อมีความ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ในด้านการแลก
เปลีย่นความคดิและการเปรยีบเทยีบวธิกีารคดิกบั
บคุคลอืน่ (นริาศ จนัทรจติร, 2553 และสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของ โคลเบอรก์  
ที่พบว่าการสร้างเรื่องจากสถานการณ์เก่ียวกับ
การตัดสินใจทางจริยธรรม และให้นักเรียนมีการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้
นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 
เป็นการทำาให้นักเรียนที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ำา 
เหน็วา่เหตผุลของตนไมด่แีละเรยีนรูก้ารใชเ้หตผุล
เชิงจริยธรรมขั้นสูงข้ึนไป (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2553) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific ในขั้นการจัด
กระบวนการสอน การใชค้ำาถามนำาเพือ่ใหน้กัเรยีน
ไดแ้สดงเหตผุล คดิสนบัสนนุหรอืคดัคา้นนกัเรยีนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพราะ
ประเด็นท่ีศึกษาเป็นประเด็นที่ไม่มีคำาตอบหรือ
ทางออกท่ีถูกต้อง นักเรียนจึงได้พัฒนาความ
สามารถในการคิดขั้นสูง ได้ฝึกใช้ทักษะการตัดสิน
ใจเลือกคำาตอบหรือทางออก ซึ่งกระบวนการได้
มาซึ่งคำาตอบ มาจากแหล่งข้อมูล ความเป็นเหตุ
เป็นผล โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคล ความก้าวหน้า สิ่งแวดล้อม และ
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม ส่วนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาร่วม
กัน อภิปรายผลเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์เป็นหลัก ว่าคำาถามประเด็นใดไม่
สามารถหาคำาตอบได ้หรอืทางเลอืกใดไมส่ามารถ
เลือกปฏิบัติได้ ส่งผลนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Socioscientific 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ 
และเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช ้

 1 . 1  การนำ า แผนการจั ดกิ จกรรม
การเรียนรู้ ตามแนวคิด Soc iosc ient i f i c  
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาขั้นตอนวิธีการ
จัดกิจกรรมให้เข้าใจ เตรียมสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ให้
ครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในแผน และการกำาหนด
เวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรยืดหยุ่นได้
ตามสภาพของนักเรยีน จงึจะทำาใหก้ารจดักจิกรรม
ประสบผลสำาเร็จ

 1.2 ควรมีการชี้แจง อธิบายบทบาทของ
นกัเรยีนใหเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมของตนในการเรยีน
ก่อนการดำาเนินการ และเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด ให้นักเรียนกล้าแสดงความ
คดิเห็น รว่มอภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นอยา่ง
อิสระ

 1.3 ควรให้นักเรยีนมสีว่นรว่มในการเลอืก
หัวข้อประเด็นปัญหาที่จะศึกษาเพื่อกระตุ้นความ
สนใจ และความมุ่งมั่นในการแสวงหาคำาตอบ
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 1.4 ควรขยายผลการวิจัยนำาไปใช้สอนใน
ระดบัชัน้ตา่งๆ เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
การคดิวเิคราะห ์และเหตผุลเชงิจรยิธรรมของเด็ก
ไทย 

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ต่อไป

 2.1 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎี วิธีสอนวิธีอื่นๆ กับการ

จัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific 
หรือ แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อจะได้ทราบ
ว่าการสอนแบบใดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านใดได้
ดี 

 2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวคดิ Socioscientific กบัเนือ้หา
เรื่องอื่นๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยกับการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
Comparisons of Learning Achievement Science Process Skills 
And Scientific Attitudes of Matthayomsueksa 4 Students 
Between Research–Based Instruction And 7E Inquiry-Based 
Instruction 

สว่�ง ศรีสมบูรณ์1, อ�จินต์ ไพรีรณ2, ปัทม�วดี เงินจันทร์3

Sawang Srisomboon1, Ajin Phairiron2, Pattamavadee Ngoenjun3

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์และเจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตรร์ะหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ดว้ยกระบวนการวจัิย 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
เจตคติตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสบื
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตรร์ะหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยักบัแบบสบืเสาะหาความ
รู้ 7 ขั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 
อำาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 70 คนจาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling) แลว้จบัสลากเลอืกไดน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4/1ไดร้บัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการ
วิจัย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
รูปแบบละ 12 แผน เรื่องสารชีวโมเลกุล 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหวา่ง 0.2-0.58 และคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.85 3) แบบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.24-0.54 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.41-0.74 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.88 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.24-0.41 ค่า

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2, 3 อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M. Ed.Condidate in Curriculum and Instruction,Faculty of Education, Mahasarakham University
2, 3 Lecturer,epartment of Biology Faculty of Science, Mahasarakham University
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ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.77 สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t –test (Dependent Samples) และ Hotelling’s T2 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยัมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่ากอ่นเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 ขัน้มคีะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: การจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยั การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 ขัน้ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Abstract
 This purposes of this research were to; 1) compare the learning achievement, science 
process skills and scientific attitudes before and after learning using the Research-based  
instruction, 2) compare the learning achievement, science process skills and scientific attitudes 
before and after learning using the 7E Inquiry base instruction, and 3) compare the learning 
achievement, science process skills and scientific attitudes of the two group of students who 
learned using the Research-based instruction and 7E Inquiry based instruction. The sample 
used in this study consisted of 70 Matthayomsueksa 4 attending Phulankawittayayon School, 
Bankaow District, Chaiyaphum province, selected through the cluster random sampling  
technique. Matthayomsueksa 4/1 students learned using Research-based instruction activities  
and Matthayomsueksa 4/2 students learned using 7E Inquiry based instruction activities. 
The instruments used in the study were:1) Research-based instruction and 7E Inquiry  
instruction activities plans, 12 plans each biomolecules topic; 2) an achievement test 
with discriminating powers ranging 0.22-0.58 and a reliability of 0.85; 3) science process  
skills test with difficulties ranging 0.24-0.54,discriminating powers ranging 0.41-0.74, and  
a reliability of 0.88; and 4) scientific attitude test with discriminating powers ranging 0.24-0.41 
and a reliability of 0.77 The statistics used for analyzing the gathered data were a mean, a 
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percentage, and a standard deviation and the statistic used for testing hypothesis were t- test 
(Dependent Samples) and Hotelling’s T2

 The results of the study were as follows:

 1.The students achievement, science process skills and scientific attitudes after  
learning via the Research-based instruction was significantly higher than that before using 
at the level of 0.05. 

 2. The students achievement, science process skills and scientific attitudes after  
learning via the 7E Inquiry instruction was significantly higher than that before using at the 
level of 0.05. 

 3. The students who learning using Research-based instruction and 7E Inquiry base 
instruction did not show the difference in learning achievement, science process skills and 
scientific attitude. 

Keywords:  Research-based instruction, 7E Inquiry base instruction, science process skills

บทนำา
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคน 
ทั้งในการดำารงชีวิตประจำาวันและในงานอาชีพ
ต่างๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก และเทคโนโลยีก็มี
ส่วนสำาคัญที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย้ัง (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545) ดงันัน้การพฒันาและปรบัปรงุ
กระบวนการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นปจัจบุนั
จึงได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมท่ีเน้นเนื้อหามา
เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยมุ่งให้
ผู้เรียนได้คิดเป็น ทำาเป็นและแก้ปัญหาเป็นอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถนำาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แสวงหาความรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมี
คณุภาพดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการ

ดำารงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงและแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) 

 จากรายงานการวจิยัของสถาบนัทรพัยากร
มนุษย์ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในระบบการศึกษาของไทยมี
ความอ่อนแอทุกด้าน โดยเฉพาะด้านครูผู้สอน
ที่ ไม่สามารถสอนวิทยาศาสตร์ด้วยแนวทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และการสอนที่เป็นการ
ปฏิบัติทดลอง ต้องสอนโดยเน้นเนื้อหาการท่องจำา
เป็นหลัก ทำาให้นักเรียนขาดการฝึกฝนและการ
สั่งสมทักษะเชิงกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขาด
ทักษะในการสังเกต ขบคิด วิเคราะห์ปัญหา  
ไม่กล้าตอบคำาถาม และขาดทักษะในการแสดง
ความคิดเห็น (สถาบันทรัพยากรมนุษย์, 2544)
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 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
เป็นการจดัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละ ใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือ
คำาตอบที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการสืบสอบใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ในการ
ดำาเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มูล (ทิศนา แขมมณ,ี 2548) ทำาให ้
ผู้เรียนได้เรียนรู้การหาคำาตอบด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบ มคีวามนา่เชือ่ถอืและไดฝ้กึกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การวางแผน การคิด การแก้ปัญหา 
การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อืน่ ฝึกความละเอยีดรอบคอบ  
ฝึกการสังเกต การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การเชื่อมโยงและการบูรณาการ เป็นการบ่มเพาะ
นิสัยที่ดี มีเหตุผลให้เกิดกับผู้เรียนด้วย (วีณา 
ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม, 2553)

 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้
ประกอบด้วย ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (elicita-
tion phase) ข้ันเร้าความสนใจ (engagement 
phase) ขั้นสำารวจค้นหา (exploration phase) 
ขัน้อธิบาย (explanation phase) ขัน้ขยายความรู ้
(elaboration phase) ขัน้ประเมนิผล (evaluation 
phase) ขั้นนำาความรู้ไปใช้ (extention phase) 
และให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิม
ของนกัเรยีน นกัเรยีนจะสรา้งความรูจ้ากพืน้ความ
รู้เดิมที่มี ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
และไม่เกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด (Bransford 
& Cooking, 2000: 131 -154) การจัดการเรียน
แบบนี้เป็นการจัดแบบบูรณาการ คือ ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
จากกิจกรรมและการทำางาน ทำาให้นำาไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านทั้งอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งเป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็น
ผู้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการ 
และความถนัด ซึ่งผู้เรียนค้นคว้าและสร้างความรู้

ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำาแนะนำา และ
ช่วยเหลือเท่านั้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) 

  วิธีการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวิจัยและ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สามารถ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียน 
ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการเรียนรู้ 2 วิธี 
ดงักลา่ว เพือ่เปน็ขอ้สนเทศในการจดัการเรยีนรูใ้ห้
มคีวามเหมาะสม สง่เสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละเจตคตติอ่
การเรียนของนักเรียน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตรร์ะหว่างการจดักจิกรรม
การเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวิจยักบัการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
รู้ด้วยกระบวนการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียน

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้ด้วยกระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตติอ่
วิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ เ ป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อำาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 186 คน 
จาก 3 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 
อำาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำานวนนักเรียน 70 
คน จาก 2 หอ้งเรยีน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องสารชีวโมเลกุล รูป
แบบละ 12 แผน

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกระหว่าง 0.22 ถึง 0.58 ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.85 

 3. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 

30 ข้อค่าอำานาจจำาแนกระหว่าง 0.41 ถึง 0.74 ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88

 4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดบั จำานวน 20 ขอ้ มคีา่อำานาจ
จำาแนกระหว่าง 0.24 ถึง 0.41 ค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.77

 การดำาเนินการวิจัย

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ทั้ง 2 
กลุ่ม โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ทดสอบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละ
แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

 2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

 3. ทดสอบหลังเรียน (post - test) ทั้ง 
2 กลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ชุดเดิม

 วิเคราะห์ข้อมูล

 ดำาเนนิการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน ทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และใช้ t – test  
(Dependent Samples)และหาความสัมพันธ์
ร ะห ว่ างผลสัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยน ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชา
วทิยาศาสตรท์ัง้ 2 กลุม่ โดยใชส้หสมัพนัธข์องเพยีร์
สัน (pearson product correlation coefficient) 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Hotelling’s T2 
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ผลการวิจัย
 1. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 3. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยั และกจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ 7 ข้ันมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล
 1. นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 สอดคล้องกับแนวคิด
ของทศินา แขมมณ ี(2548) ทีก่ลา่ววา่ การจดัการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เป็นการจัดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ หรือคำาตอบที่เชื่อถือได้ 
โดยใช้กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ในการดำาเนินการสืบค้น 
พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาลัย สุขสำาราญ 

(2551: 90 -94) ที่พบว่านักเรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรู้ดีขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของมานิตย์ กีรตินิตยา (2552: 55 - 
61) ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
โดยใชก้ารวิจัยเปน็ฐานมทีกัษะการวิจัย ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนและเจตคตติอ่การเรยีนวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องมาจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการเรียน
การสอนที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ลองฝึกคิด 
ฝึกปฏิบัติ และค้นหาคำาตอบด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ (วีณา ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม,  
2553) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์  
คำาแสงทอง (2550: 70 -124) ที่พบว่านักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 ที่ไดร้บัการสอนแบบวัฏจกัรการ
เรยีนรู ้(7E) มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เจตคติต่อการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรุจาภา ประถมวงษ์ 
(2551:79 - 84) ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเฉลิมพล ตามเมืองปัก (2553: 37-38) ที่ 
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พบวา่นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ทีเ่รยีนดว้ยการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 ขัน้
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการคดิ
วเิคราะหแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนสงู
กวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้เพราะรูปแบบการสอนทั้งสอง
วิธีมีที่มาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2547) ซึ่งเป็นวิธีการที่
เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและค้นพบ 
คำาตอบด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ (สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน์และทัศนีย์ บุญเติม, 2547) ครูเป็น 
ผู้คอยให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือเท่านั้นจาก
กิจกรรมและการทำางาน ทำาให้นำาไปสู่การพัฒนา 
ผูเ้รยีนครบทกุด้านทัง้อารมณ ์สงัคมและสตปิญัญา

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
และการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นทำาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรนำาการจัดการเรียน
รู้ทั้ง 2 วิธีไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การวิจัย และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้นที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆเช่น ด้าน
ความรับผิดชอบ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ความแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นต้น

 2.2 ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย
การวิจัย และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆบ้าง 
เช่น คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เป็นต้น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
The Comparisons of Learning Achievement, Science Process 
Skills, and Attitudes toward Science of Prathomsueksa 5  
Students between Multiple Intelligences, and 4 MAT  
Learning Activities. 
 

ธนกฤต พิมพ์พรม1, บังอร กองอิ้ม2, กมลหทัย แวงว�สิต3 
Thankrit Pimporm1, Bangon kongim2, Kamolhathai Wangwasit3

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ 4 MAT 2) เปรียบเทียบ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตร ์ของนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ  
4MAT กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง เขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) แล้วสุ่มนักเรียนเป็น 2 ห้อง ห้องละ 19 คน โดยกลุ่ม
ทดลองที่ 1 เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และกลุ่มทดลองที่ 2 
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบประยุกต์ใช้ทฤษฎี พหุปัญญาและแบบ 4 MAT 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ Hotelling’s T2 
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 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ที่ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหปุญัญาและ
แบบ 4 MAT มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ  
4MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา มีคะแนนใกล้เคียงกันกับนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ 4 MAT

คำาสำาคัญ: การเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญา การจัดกจิกรรมการเรยีนแบบ 4 MAT ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

Abstract
  The purposes of the study were to; 1) compare Prathomsuksa 5 students’ learning 
achievements, students’ science process skills and students’ attitudes toward science between 
before and after learning by the theory of multiple intelligences and 4 MAT. 2) compare  
Prathomsuksa 5 students’ learning achievements, students’ science process skills and students’ 
attitudes toward science between instructional activities based on the theory of multiple  
intelligences and 4 MAT. The samples of the study were 38 students studying in  
Prathomsuksa 5 in semester 2 in the academic year 2011 at Ban Tha Muang School of Roi-Et  
Primary Educational Service Area 3. The samples were randomized with cluster random  
sampling then were randomly divided into 2 equal groups to attend different instructional 
activities administered under the theory of multiple intelligences and 4 MAT respectively. The 
research instruments consisted of 1) the Prathomsuksa 5 Science lesson plans on weather based 
on the theory of multiple intelligences and 4 MAT, 2) a multiple-choice of achievement test, 
3) a multiple-choice science process skills test, and 4) the 5-scale attitude questionnaire, The 
statistical of data analysis included percentage, means, standard deviation, and Hotelling’s T2.

  The findings were as follows:

  1. The students’ learning achievements, science process skills and attitudes toward 
science subjects after attending the instructional activities based on the theory of multiple 
intelligences and 4 MAT were higher science process skills at the significant level p<0.05.

  2. The students’ learning achievements, science process skills and attitudes toward 
science of the two groups which were conducted with the theory of multiple intelligences and 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 70 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2556

4 MAT were not different at the significant level 0.05. It was found that the test scores of the 
2 groups were closely.

Keywords: Multiple Intelligences, 4 MAT Learning Activities, Learning Achievement, Science 
Process Skills, Attitudes toward Science 

บทนำา
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งในสังคม
โลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับ
การดำารงชีวิตประจำาวันและในอาชีพ ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตรช์ว่ยใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยอียา่ง
มากมายอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ 
(สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ, 2545) ประชาชนของประเทศใดที่ด้อยการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ก็จะทำาให้ประเทศนั้น
ด้อยพัฒนาตามไปด้วยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
โภชนาการ ด้านสขุภาพอนามยัและการใชย้ารกัษา
โรค ดา้นการเดนิทาง ดา้นการผลติ ดา้นการศกึษา 
ด้านการสื่อสาร เป็นต้น (วิไลลักษณ์ ตั้งเจริญ, 
2539) 

 ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
เกิดจากนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความ สามารถ
แตกต่างกัน ทำาให้ความสนใจและความสามารถ
ในการรับรู้จึงแตกต่างกันด้วย นักเรียนส่วนหนึ่ง
ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำาคัญของ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็น
เรื่องยาก ครูผู้สอนเน้นการสอนเนื้อหาเป็นสำาคัญ
ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนไม่กระตุ้นให้นักเรียนอยาก
จะเรียน เน้นแต่การท่องจำา ไม่มีการปฏิบัติจริง 
(รุ่ง แก้วแดง, 2543) จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะ
ต้องดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสนองความแตกต่างของผู้เรียน
ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ (สำานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545)

 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา (multiple  
intelligences) เป็นวิธีการเรียนที่เสริมสร้าง
คณุลกัษณะการยอมรบันบัถอืตนเองและตระหนกั
ในคณุคา่การเรยีน ผูเ้รยีนไดแ้สดงออกหรอืปฏบิตัิ
กจิกรรมดว้ยการใชค้วามสามารถทางปญัญา เพือ่
นำาไปสู่การเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมที่หลากหลายน่า
สนใจ เหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจของ 
ผูเ้รยีน สามารถสรา้งแรงจงูใจและความปรารถนา
ของผู้เรียนในการเรียน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดนี้จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็น 
นักอ่าน นักเขียน นักคิด มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี 
(Nicholson-Nelson, 1998)

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เป็นการจัดกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนไหวตามวงจรวัฏจักรที่สามารถยืดหยุ่นได้ 
ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวาสนุกสนาน 
(กิตติคม คาวีรัตน์, 2543) โดยแม็กคาร์ธี  
(McCarthy) ได้ใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์ในการ
กำาหนดขั้นการเรียนรู้แทนการเคลื่อนไหวของ
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กิจกรรมพื้นที่ของวงกลมถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ใช้แทนกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 บูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของตน ส่วนที่ 2 สร้างความคิดรวบยอด ส่วนที่ 3 
ปฏิบัติและเรียนรู้ลักษณะเฉพาะตัว และส่วนที่ 4  
บูรณาการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของตน  
และเพือ่ตอบสนองการใชส้มองซกีซา้ยและซกีขวา
จึงแยกย่อยเป็น 8 ขั้นตอน ซึ่งช่วยให้จัดกิจกรรม
ได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่นตอบสนองการ
พัฒนาศักยภาพทุกด้านของผู้เรียนที่มีลักษณะ
การเรียนรู้แตกต่างกันอย่างเต็มที่ (กิตติชัย  
สุธาสิโนบล, 2544)

 การประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการ
ศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำากว่าที่
โรงเรียนกำาหนดไว้ร้อยละ 80 และจากการศึกษา 
งานวิจัยพบว่าการสอนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
พหปุญัญากบัการสอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางสติปัญญามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูง
ขึน้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาและแบบ 4 MAT

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่5 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแบบ 4 MAT 

สมมติฐานการวิจัย
 1. นักเรียนที่เรียนแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
ก่อนและหลังแตกต่างกัน

 2. นักเรียนที่เรียนแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำาชี สำานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2554 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรไ์มแ่ตกตา่งกนั 
จำานวน 150 คน จาก 9 ห้องเรียน 8 โรงเรียน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารประถมศกึษา เขต 3 จงัหวัดรอ้ยเอด็ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 38 คน จาก 
2 หอ้งเรยีน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ (cluster 
random sampling) และสุ่มนักเรียนออกเป็น 2 
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ห้อง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 
19 คน เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 19 คน 
เรียนรู้แบบ 4 MAT

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์
แบบประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาและแบบ 4 MAT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบละ จำานวน 10 แผน 
เรื่องลม ฟ้า อากาศ รวมเวลา 20 ชั่วโมง

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจำานวน 20 ข้อ คา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อระหว่าง .20 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91

 3. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 8 ทักษะ ได้แก่ การ
สังเกต การวัด การใช้ตัวเลข การจำาแนกประเภท 
การจัดกระทำาและการสื่อความหมายข้อมูล การ
หาความสัมพันธ์ระหวา่งมิตกัิบเวลา การพยากรณ์ 
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล ค่าอำานาจจำาแนก
รายขอ้ระหวา่ง 0.33 - 0.58 คา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 
0.84

 4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน  
15 ข้อ ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 0.57 - 
0.86 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

 การดำาเนินการวิจัย

 1 .  ทดสอบก่ อน เรี ยนด้ วยแบบวั ด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการและ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง  
2 กลุ่ม

 2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย กลุ่มทดลองที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 

ประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา และกลุ่มทดลองที่ 
2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT แผนละ 2 
ชั่วโมง รวมเวลาเรียนวิธีสอนละ 20 ชั่วโมง 

 4 .  ทดสอบหลั ง เ รี ยนด้ วยแบบ วัด 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบักลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่

 5. ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม

 6. วัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่กับ 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละเจตคตติอ่
วิชาวิทยาศาสตร์การ ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฏพีหปุญัญาและการจดักจิรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้สถิติ Hotelling’s T2

ผลการวิจัย
 1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ที่ไดร้บั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาและแบบ 4 MAT พบว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนหลังเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p > .05) 
โดยนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ช้
ทฤษฎพีหปุญัญา มคีะแนนใกลเ้คยีงกนักบันกัเรยีน
ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ 4 MAT
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อภิปรายผล
 1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ที่ไดร้บั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏี
พหุปัญญาและแบบ 4 MAT มีคะแนนหลังเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้  
ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายดังนี้ 

 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์
ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาและแบบ 4 MAT มีคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนอย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก
สาเหตุดังนี้ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งสองแบบมีลักษณะขั้นตอนการจัดกิจกรรม
บางขั้นเหมือนกัน และบางขั้นตอนแตกต่างกัน  
แต่ภาพรวมของกิจกรรมทั้งสองเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะเพื่อค้นหาคำาตอบด้วย
ตนเองท้ังสองแบบ ครูคอยแนะนำาและให้ความ
รู้ตามขั้นของกิจกรรม การให้ความสำาคัญใน
การสอน การจัดชั่วโมงเรียน การใช้สื่อและ
อุปกรณ์เท่าเทียมกัน รวมท้ังความสามารถและ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่ใน
ระดับเดียวกัน ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ขึน้ ผลการวจิยัครัง้นี ้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
นิ่มน้อย แพงปัสสา (2551: 152-155) ที่ศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
4 MAT และการประยุกตใ์ชท้ฤษฎพีหุปัญญา เรือ่ง
การบวกและการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 100 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
คิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  
4 MAT และกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ประยกุตใ์ช้ทฤษฏพีหุปญัญา มีผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกัน

 1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์
ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาและแบบ 4 MAT มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยศาสตร์หลังเรียนเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก
การเรียนรู้แบบ 4 MAT ขั้นของกิจกรรมจะแบ่ง
ย่อยเป็น 8 ขั้นตอน และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กันในลักษณะของวัฏจักรเช่นเดียวกันโดยใช้
วงกลมเป็นสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมการเรียนรู้ พื้นที่ของวงกลมถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน สำาหรับผู้เรียน 4 แบบ ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
และยืดหยุ่น ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุก
ด้านของผู้เรียน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ  
พุ่มมั่น, 2543) ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ อาจ
เป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมทั้งสอบรูปแบบมี
ผลให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบเหมือนกัน 
ทำาให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะกระบวนการ
จากการลงมือทำาด้วยตนเอง จากประสบการณ์
จริง ความถนัด ความสนใจของนักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฏี พหุปัญญาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรพินท์ 
สีโสภา (2548: 95-96) พบว่า การเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.3 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ที่ไดร้บั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏี
พหุปัญญาและแบบ 4 MAT มีคะแนนเจตคติต่อ
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วชิาวทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบประยุกต์ใช้ทฤษฏี
พหุปัญญา เน้นนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ตามการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และช่วยในการแก้ปัญหา
ต่างๆ (กรมวิชาการ, 2545) การจัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งสองวิธี โดยใช้สื่อและอุปกรณ์การ
เรยีนทีห่ลากหลายและเนน้ใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นรว่ม
ในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด นักเรียนได้แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนเกิดความรู้  
ความคิด ความสามารถ และประสบการณ์อยู่ใน
ระดบัเดียวกนั เจตคตติอ่การเรยีนของนกัเรยีนทัง้
สองกลุ่มนี้จึงไม่แตกต่างกัน (ศศิโสภา แสงกมล, 
2554) เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์
เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ด้วยตนเอง โดยเน้นวิธี
การทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การจากการทดลอง 
มีโอกาสใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก็
จะช่วยพัฒนาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ (พัชรินทร์ 
เทียบพิมพ์, 2551: 80) และเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร์
เป็นแรงจูงใจในการนำาเอาความรู้ ทักษะในการ
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (Gauld, 
1982) ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของสร้อยสุดา มาดี (2551: 57) ที่ได้วิจัยผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างการเรียนรู้ตาม
แนวคิดโยนิโสมนสิการและตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญา มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอรณุรตัน ์มลูโพธิ ์
(2548: 110-112) ที่พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนที่
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยรวมและรายด้าน 4 
ด้าน สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ
มีคะแนนเฉลี่ย 6 ด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาและ
แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร ์ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องของผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เปน็การ
เรียนรู้ที่จะต้องมีที่เคลื่อนไหวอย่างเป็นลำาดับขั้น
ตอน ตามวัฏจักรของการเรียนรู้ที่สามารถทำาให้ผู้
เรยีนซึง่มลีกัษณะความรูท้ีแ่ตกตา่งกนั ไดม้โีอกาส
ได้เรียนและพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่าง
มีความสุข (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545) ส่วน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญา นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน
จึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถส่ง
เสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ ด้าน ช่วยให้นักเรียน
มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน (ทิศนา แขม
มณ,ี 2545: 89-90) การจดัการเรยีนรูท้ัง้สองวิธจีงึ
ชว่ยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนให้
เพิม่ขึน้ไมแ่ตกตา่งกนั ผลการวิจัยครัง้น้ี สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของศศิโสภา แสงกมล (2554: 35-
38) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญา พบว่า นักเรียนที่เรียนตามหลักการ
เรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานและการเรยีนรูแ้บบพหุ
ปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อ
การเรียน หลังเรียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพัชรินทร์ เทียบพิมพ์ (2551: 77) 
พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้และ
แบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนหลงัเรยีนไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคลอ้งกบัผล
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การวจัิยของน่ิมนอ้ย แพงปสัสา (2551: 152-155) 
ได้วิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญา พบว่า นักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และ
กลุม่ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

 1.1 จากผลการวจัิยพบวา่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญา
และแบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสมครผูู้สอนควร
นำารปูแบบการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ป
ใช้รวมทั้งนำาแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับ
เนื้อหาวิชาและระดับชั้นอื่นๆ โดยการปรับระยะ
เวลาที่ใชห้รอืยดืหยุ่นตามความเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียนและห้องเรียน

 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาและแบบ 4 MAT 
ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุปัญญาและแบบ 4 MAT 
มปีระสทิธภิาพที่ไมแ่ตกตา่งกนัซึง่สามารถนำาไปจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้งสองกิจกรรมการเรียนรู้

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

 2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์ ใช้ทฤษฏี   
พหุปัญญาและแบบ 4 MAT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
กับวิธีสอนอื่นๆ ว่ามีความแตกต่างต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน

  2.2 ควรมีการทดลองใช้วิธีการเรียนรู้ 
รูปแบบอื่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ 
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในลำาดับต่อไป
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การศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอนกล
บทผ่านการเรียนจิตรกรรมไทยประเพณีของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
The Innovation of Learning Thai Poetry of “Golabot” Writing 
through Thai traditional painting technique of Mattayom one 
students of Roong - Aroon School, Bangkok.

อดิเรก สมบัติวงค์1, ทัศนีย์ ผลเนืองม�2, ผ่อง เซ่งกิ่ง3

Adirek Sombatwong1, Tassanee Polneungma2, Pong Saengking3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์
กลอนกลบทผ่านการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี 2) ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 3) ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติในการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 
1 โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จำานวน 75 คน โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 3 คาบ 
จำานวน 10 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทผ่านการเรียนจิตรกรรมไทยประเพณี 7 ชุด 2) แม่บทคำาประพันธ์กลอน
กลบท 3) แผ่นปรุลายแบบโบราณ 4) แบบฝึกหัดการนำาชุดคำาที่สะสมไว้มาเขียนเป็นคำาประพันธ์กลอน
กลบทใหส้มัพนัธก์บัแมล่ายไทยและ 5) แบบประเมนิผลการใชน้วัตกรรม สถติทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t - test)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้จิตรกรรมไทยประเพณีเป็นสื่อในการสร้างคำาและนำาคำา
เหล่าน้ันมาเขยีนเปน็กลอนกลบท ทำาให้ผู้วจิยัคน้พบความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งทางกายภาพของลายไทย
กับคำาไทย 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์
2 รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์
1 M. Ed. Candidate in Educational, Arsom Silp Institute of the Arts
2 Associate Professor, Faculty of Education, Chulalongkorn University
3 Lecturer, Faculty of Education, Arsom Silp Institute of the Arts
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 2. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถคัดลอกลายไทยตามแบบปรุลายโบราณได้สัดส่วนสมดุล และ
สามารถเขียนกลอนกลบทได้สัมพันธ์กับลักษณะโครงสร้างของลายไทย และให้ความหมายเชิงคุณค่าที่
เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองได้ 

  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และเจตคติในการเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทดี
ขึ้นตามลำาดับ 

คำาสำาคัญ: การศึกษานวัตกรรม การเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบท การเรียน
จิตรกรรมไทยประเพณี

Abstract
 This research aims to; 1) create the innovative Thai poetry learning through Thai  
traditional drawings in order to use an innovative learning techniques, 2) tryout an  
innovative learning techniques and 3) evaluate achievement and attitudes in learning. 
The sample were 75 students of Mattayomsueksa 1 students, who are currently studying at 
Roong-Aroon School in Bangkok of the academic year 2011,which takes 3 periods a week for 
10 week length. The research instruments consists of 1) an Integrated Learning Curriculum  
of Thai poetry through Thai Traditional Paintings, 2) Thai Golabot poetry by traditional  
Thai drawings, 3) Thai style traditional stencils, 4) the vocabulary bank for the further poetry 
writing, and 5) an evaluation form. The statistics analyzing data were percentage, mean,  
and a standard deviation and t- test.

 The result as followings:

 1. The innovative method, which is created from the application of Thai traditional 
painting, for the medium used in word creation into poems makes the researcher realize the 
structural relationship between Thai traditional arts and words. 

 2. Most students are able to reproduce the picture and pattern perfectly, and they 
can also write the poem inspired by the picture of Thai traditional painting. Moreover, they 
are able to give the intrinsic quality that occurred during the process.

  3. The result also shows that students can make the progress in gaining higher scores 
when evaluated after the process.

Keywords: Innovative learning, Thai language learning of Thai Golabot poetry writing, and 
traditional Thai drawings learning



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2556

บทนำา
 คำาในภาษาไทยมอียูม่ากมายและคำาเหลา่
นัน้จะมคีวามหมายเชงิคณุคา่ในการประกอบความ
คิดขึ้นจนแตกฉานหากผู้ใช้รู้จักที่จะนำาคำาที่หลาก
หลายนั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เรา
ไม่สามารถอธิบายอะไรที่เกิดจากกระบวนการคิด
ความรูส้กึไดอ้ยา่งลกึซึง้และซบัซอ้นไดเ้ลยหากไมม่ี
คำา (กรรณิการ ์สจักลุ,2550: สมัภาษณ)์ นอกจาก
คำาจะเป็นเสบยีงคลงัแห่งความคดิแลว้ คำาไทยยังมี
คุณสมบตัใินการสือ่สารความรูส้กึความหมายและ
ลักษณะของการกระทำาต่างๆ ได้อย่างละเอียด 
ประณีต ถี่ถ้วน หลากหลายตามวิถีวัฒนธรรม
ไทย ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเป็นไปเพื่อให้
นักเรียนก้าวเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของ
ไวยากรณ์ที่เป็นรากร่วมของภูมิปัญญาด้านภาษา
และเพื่อบรรลุคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มี
ความงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา สุนทรียภาพ
และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน (ประภาภัทร นิยม, 
2550:สัมภาษณ์)

 ภาษาไทยจึงเป็นวิชาสำาคัญที่สุดวิชาหนึ่ง
ในระบบการศึกษาของประเทศไทยเพราะเป็น
ภาษาประจำาชาติและเป็นกุญแจสำาคัญที่จะไข
รหัสเข้าไปสู่ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างละเอียด (ก่อ  
สวัสดิ์พาณิชย์, 2542:2 ) แต่การจัดการเรียนการ
สอนด้านการเขียนมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย
โดยเฉพาะการสอนเขียนกลอนกลบทหรือบทร้อย
กรองที่เน้นการเล่นคำาเล่นเสียงในแต่ละวรรคของ
บทร้อยกรอง ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น นักเรียนได้
รับการฝึกฝนและมีชุดคำาที่เกิดจากการรับรู้ทาง
อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อเรื่องราวนั้นๆ 
อย่างลกึซึง้ยงัไมเ่พยีงพอ เปน็ตน้ ปจัจบุนั นกัเรยีน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนรุ่งอรุณยังมีความนิยมและ
ชื่นชอบการเขียนลายเส้นตามแบบการ์ตูนญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้านหรือโรงเรียน แต่กลับไม่นิยม
เขียนวาดภาพลายไทย เมื่อผู้วิจัยได้สังเกตเห็น

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง 
ซึ่งเน้นให้นักเรียนเขียนลายไทยผ่านศิลปภาวนา
ทั้งการเขียนแบบสัมผัส การปรุลาย การโรยลาย 
และการเขียนคัดลอกลายด้วยตนเอง จนกระทั่ง
นักเรียนรักในการทำางานศิลปภาวนาและสามารถ
สอนคนอื่นให้ทำางานศิลปะได้อย่างมีความสุข  
ผูวิ้จยัจงึไดท้ำาการศกึษาคน้คว้าลกัษณะโครงสรา้ง
ของคำาไทยกับจิตรกรรมไทยประเพณีอันเป็น
ภูมิปัญญาของชาติไทย พบว่า คำาไทยกับลายไทย
มลีกัษณะทางโครงสรา้งเหมอืนกนัคอื การแตกคำา  
- การแตกลาย การซ้อนคำา - การซ้อนลาย  
การซ้ำาคำา - การซ้ำาลาย การสลบัคำา - การสลบัลาย  
ช่อคำา - ช่อลาย และการผูกคำา -การผูกลาย  
เปน็ฉนัทลกัษณท์างภาษาและเปน็ฉนัทลกัษณท์าง
ลายที่มีกลวิธีหรือมีหลักการในการผูกลาย สร้าง
ลายให้เกิดเป็นชิ้นงานสำาคัญต่างๆ จนเกิดเป็น 
รูปลักษณ์ที่งดงาม ดังนั้น ลักษณะโครงสร้างของ
คำาไทยกับลายไทยจึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็น 
ถึงจินตนาการและวิธีคิดที่ลึกซึ้งของบรรพบุรุษ
ไทยจนกลายเปน็มรดกทางปญัญาของชาตใินทีส่ดุ

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยขอ
เสนอวิธีการออกแบบการเรียนการสอนแบบ 
บรูณาการการเรยีนรูภ้าษาไทยประเภทคำาประพนัธ์
กลอนกลบทผ่านการเรียนจิตรกรรมไทยประเพณี 
โดยการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทขึ้นมาใหม่ และ
นวัตกรรมน้ีจะเป็นการเชื่อมโยงจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงจากการเรียนกลอนกลบทผ่านการ
เรียนจิตรกรรมไทยประเพณีที่เป็นสุนทรียศิลป์ 
โดยการเลือกแม่บทร้อยกรองประเภทกลอนกล
บทจากศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร จำานวน 5 กลบท มาเป็นแม่บท
ในการสรา้งแบบฝกึหดัประกอบแผนการเรยีนการ
สอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอน
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กลบทในรูปแบบใหม่ และเป็นประโยชน์สำาหรับ
ครูในระดบัตา่งๆ ทีส่ามารถนำาเอาวธิกีารสอนและ
ข้อค้นพบจากผลงานการวิจัยชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้
กับการออกแบบแผนการเรียนการสอนการเรียน
รู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทให้มี
ประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายในการสรา้ง
แบบแผนการเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษา
ไทยประเภทคำาประพนัธก์ลอนกลบทผา่นการเรยีน
จิตรกรรมไทยประเพณี

 2. เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนรุ่งอรุณ 
กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการเรียนการสอนโดย
ใช้ชุดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ และเจตคติใน
การเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

วิธีการวิจัย
 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
มธัยมศกึษาชัน้ปทีี ่1 โรงเรยีนรุง่อรณุ เขตบาง-ขนุ
เทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 
2553 จำานวน 75 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  1 .  แบบประเมิน เพื่ อจัดลำ าดับของ
ประชากร 

  2. ชุดการเรียนรู้แบบบูรณาการจำานวน 7 
ชุด 

  3. แม่บทคำาประพันธ์กลอนกลบท 5 
แม่บท 

  4. แผ่นปรุลายแบบโบราณ 5 แม่ลาย 

  5. แบบฝึกหัดการนำาชุดคำาที่สะสมไว้มา
เขียนเป็นกลอนกลบทให้สัมพันธ์กับแม่ลายไทย 

  6. แบบประเมินผลการใช้นวัตกรรม 

  7. แบบบันทึกบทบาทของครูกับการ
ปรับท่าทีทางบวกที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของการ 
เรียนรู้ของนักเรียน 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าเฉลี่ย ( Mean) 

 2. ร้อยละ (Percentage) 

 3. ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ  
ทดสอบที (t - test)

ผลการวิจัย
 1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษา
ไทยประเภทคำาประพนัธก์ลอนกลบทผา่นการเรยีน
จิตรกรรมไทยประเพณี พบว่า แม่ลายและแม่
คำามีความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้างทางกายภาพ  
รายละเอียดดังตาราง 1 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 82 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2556

ตาราง 1 เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของแม่ลายและแม่คำา

ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของแม่ลาย ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของแม่คำา

1. มีสัดส่วน ชั้นเชิง ลีลาที่พร้อมจะเคลื่อน ไหว 
เปลี่ยนแปลง แตกตัวจากลายย่อยไปสู่ลายใหญ่
ด้วยการซ้ำาลาย ซ้อนลาย สลับลายจากซ้ายเป็น
ขวา หรือสลับลายจากขวาไปซ้าย และยืดหยุ่นได้ 
เพื่อให้ได้ลายใหม่ท่ีมีความงดงามแตกต่างไปจาก
ลายเดิมอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

1. มีทั้งเสียงและความหมายที่พร้อมจะเคลื่อนไหว 
เปลี่ยนแปลง แตกตัวจากแม่คำาไปสู่ลูกคำา จาก
ลูกคำาไปสู่ช่อคำาด้วยการซ้ำาคำา ซ้อนคำา หรือสลับ
ตำาแหน่งคำา และจากช่อคำาไปสู่บทร้อยกรอง ที่ 
พลิกแพลงได้ เพื่อให้ได้คำาใหม่ที่มีความหมายและ
มเีสยีงที่ไพเราะแตกตา่งไปจากคำาเดมิไดอ้ยา่งไมรู่้
จักจบสิ้น

2. มีจังหวะลีลาที่อ่อนช้อย พลิ้วไหว งดงาม แต่ก็
แฝงความเฉียบคม เด็ดขาด ลงไปในจังหวะของ
ลายที่สอดประสานกลมกลืนกันได้อย่างเหมาะ
เจาะลงตัว

2. มีเสียงไพเราะประหนึ่งเสียงดนตรี แต่แฝงไป
ด้วยปฏิภาณอันเฉียบคม เด็ดขาดลงไปในจังหวะ
ของคำาที่สนุกสนานและท่วงทำานองที่ไพเราะได้
อยา่งเหมาะเจาะลงตวัทัง้คำา เสยีงและความหมาย

3. คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้สมานกันกระทั่ง
ก่อเกิดเป็นลวดลายและรูปลักษณ์ ต่างๆกัน แต่
แฝงไปด้วยวิธีคิดที่ลึกซึ้ง คมคาย

3. คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้สมานกันกระทั่ง 
กอ่เกดิเปน็ถอ้ยคำาสำาเนยีงทีเ่คลือ่นไปในลลีาตา่งๆ 
กันตามบริบทของคำา แต่แฝงไปด้วยปฏิภาณอัน
ลึกซึ้ง

4. ครั้นแม่ลายแตกตัวออกเป็นช่อลายแล้ว กลุ่ม
ของลายก็คลี่ ตัวไปด้วยการผูกลายแบบต่างๆ 
ตามจินตนาการของครูช่างไทยผู้ออกแบบที่สะสม
ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นภูมิปัญญา 
ลายจึงเรียงตัวไปในลักษณะที่ต่างกัน ส่วนที่ทำาให้
ลวดลายเหล่านี้งดงาม ก็คือความเหมาะเจาะของ
การวางจังหวะลายลงในพื้นที่เดียวกัน

4. ครั้นแม่คำาแตกตัวออกเป็นช่อคำาแล้วกลุ่มของ
คำาก็คลี่ตัวไปในกลชนิดต่างๆ คำาจึงเรียงตัวไปใน
ลกัษณะทีต่า่งกนัตามวิธคีดิของกวีผูส้รา้งงาน สว่น
ทีท่ำาให้ถอ้ยคำาเหลา่น้ีไพเราะคอืความงดงามเหมาะ
เจาะของเสียงคำาในชุดคำาเดียวกันนั่นเอง

5. มีฉันทลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทย คือ มี
จังหวะ ลีลา วรรคตอน สัมผัส และสัมพันธ์กันทั้ง
ด้านซ้ายและด้านขวา

5. มฉีนัทลกัษณท์างบทรอ้ยกรองในภาษาไทย คอื 
มีจังหวะ ลีลา วรรคตอน สัมผัสและสัมพันธ์กันทั้ง
สัมผัสนอกและสัมผัสใน

6. ลายทีผ่กูเป็นกลุม่ตอ้งเปน็หมวดหมูเ่ดยีวกนั จะ
ช่วยให้ลายนั้นมีความกลมกลืนกันและมีความเป็น
สุนทรียศิลป์มากขึ้น 

6. ชุดคำาที่นำามาร้อยเรียงกันในบทร้อยกรอง
ต้องเป็นชุดคำาหมู่เดียวกันจะช่วยให้คำานั้นมีระดับ
ฐานันดรกลมกลืนกันและมีสุนทรียภาพมากขึ้น
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  จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นำามา
ออกแบบเป็นหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน
โดยมรีายละเอยีดท่ีสำาคัญเป็น 7 ข้ันตอน ประกอบ
ด้วย

 1. การโรยลายแบบโบราณ เป็นการฝน
ลูกประคบถ่านผงลงบนแผ่นปรุลายและการคัด
ลอกลายตามรอยปรุ 

 2 .  การระบุชุ ดคำ าที่ แสดงลักษณะ
โครงสร้างและอากัปกิริยาของแม่ลาย เช่น  
คดโค้ง พลิ้วไหว สะบัดปลาย กาบซ้อนฯ ลฯ 

 3. การนำาชุดคำานั้นมาเขียนเป็นบท 
ร้อยแก้ว 

 4. การอ่านออกเสียงและท่องจำาแม่บท
กลอนกลบทที่นำาต้นแบบมาจากวัดโพธิ์ 

 5. การถอดรหัสวิธีการเขียนกลอนกลบท
จากแม่บทกลอนกลบท 

 6. การนำาชุดคำาจากบทร้อยแก้วมาเขียน
เป็นกลอนกลบทตามแม่บทกลอนกลบท 

 7. การจัดการความรู้ของนักเรียนเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลายไทยกับ แม่บทกลอน
กลบท

  2. การทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนรุ่งอรุณ 
กรุงเทพมหานคร ที่ไดร้บัการเรยีนการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ก็สามารถคัดลอกลายไทยตามแบบปรุลาย
โบราณไดอ้ยา่งประณตี สามารถเขยีนกลอนกลบท
ไดเ้ชือ่มโยงกบัความงดงามของลายไทยและความ
หมายเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของนักเรียน
เอง 

 3. การประเมินผลสัมฤทธิ ์และเจตคติใน
การเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน
โดยใชช้ดุการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ พบวา่ นกัเรยีน

มผีลสมัฤทธิ ์และเจตคตดิขีึน้ตามลำาดบั โดยมรีาย
ละเอียดดังนี้

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านเนื้อหาสอดคล้อง
กับแม่ลายของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นตาม
ลำาดับจาก 6.32 เป็น 6.54, 6.58, 6.89 และ 6.96 
จาก 10 คะแนน ถือว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ที่มีต่อเนื้อหาที่สอดคล้องกับแม่ลายอยู่ในเกณฑ์ 
ปานกลาง - ดี

 3.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านการลำาดับเนื้อหาของ
นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นตามลำาดับจาก 6.44 
ไปเป็น 6.65, 6.73, 6.85 และ 7.03 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ถือว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ที่มีต่อการลำาดับเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี

 3.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านความถูกต้องของ
ฉันทลักษณ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นตาม
ลำาดับจาก 7.31 ไปเป็น 7.54, 7.59 เมื่อครูได้ให้
นักเรียนเน้นย้ำาเรื่องฉันทลักษณ์ คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนเริ่มดีขึ้นตามลำาดับจาก 7.65 เป็น 8.17 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่มีต่อความถูกต้องของฉันทลักษณ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี

 3.4 ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาและ
สำานวนโวหารของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้น 
ตามลำาดับจาก 6.28 ไปเป็น 6.72 แล้วลดลง
เป็น 6.54 เมื่อครูเน้นย้ำาถึงการเลือกสรรคำาที่เป็น
สำานวนโวหารแทรกระหว่างกลอนกลบทเพื่อให้ได้
รสของคำา คะแนนเฉลี่ยเริ่มดีขึ้นอีกตามลำาดับจาก 
6.83 เป็น 6.89 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่า 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาและ
สำานวนโวหารอยู่ในเกณฑ์ ปานกลางถึงดี

 3.5 ผลสัมฤทธิ์ด้านแนวความคิดหรือ
คติธรรม ซึ่งนักเรียนได้มาจากการลงมือเขียน 
คัดลอกลายไทยแล้วสังเกตความรู้สึกนึกคิดและ
จิตใจของตนเอง พร้อมกับระบุชุดคำาเหล่าน้ัน 
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ออกมาเป็นคำาและนำามาเขียนถ่ายทอดเป็นกลอน
กลบท มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนดีขึ้นตามลำาดับ
จาก 6.68 ไปเป็น 6.94 แล้วลดลงเป็น 6.77 จาก
นั้น เมื่อครูทบทวนการแทรกแนวความคิดหรือ
คติธรรมของนักเรียนลงไปในระหว่างกลอน 
กลบท คะแนนเฉลี่ยเริ่มดีขึ้นอีกตามลำาดับจาก 
6.85 เป็น 6.90 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่า 
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรยีนทีม่ตีอ่แนวคดิหรอืคตธิรรม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี

 4. ผลเจตคติในการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่ ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ พบว่า เจตคติในด้านการให้ความ

หมายเชิงคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาไทยประเภท
คำาประพันธ์กลอนกลบทผ่านการเรียนจิตรกรรม
ไทยประเพณีก่อนการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
จาก 3.63 เป็น 3.81 ส่วนเจตคติในด้านความนิยม
ชื่นชอบการเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์
กลอนกลบทผ่านการเรียนจิตรกรรมไทยประเพณี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจาก 3.08 เป็น 3.15

 คะแนนดังกล่าวสามารถแปลงค่าเป็น
อัตราสว่นรอ้ยละเปรยีบเทยีบเปน็อัตราของเจตคติ
ด้านการให้ความหมายเชิงคุณค่าและด้านความ
นิยมชื่นชอบในการเรียนรู้ร้อยละคะแนนก่อนและ
หลังการเรียนรู้ได้ดังตาราง 2

ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติของการเรียนรู้กลอนกลบทก่อนและหลังการเรียนรู้

 เจตคติ ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้
1. ด้านการให้ความหมายเชิงคุณค่าของ
 การเรียนรู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์
 กลอนกลบทผ่านการเรียนจิตรกรรมไทยประเพณี 72.6  76.2
2. ด้านความนิยมชื่นชอบการเรียนรู้ภาษาไทย
 ประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทผ่านการเรียน

 จิตรกรรมไทยประเพณี 54.2 63.0

อภิปรายผล
 1. นวตักรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยประเภท
คำาประพันธ์กลอนกลบทผ่านการเรียนจิตรกรรม
ไทยประเพณี มีลักษณะเป็นชุดการเรียนรู้แบบ
บรูณาการและแบบฝึกหัดที่ไดส้รา้งข้ึนนัน้ มีลำาดบั
ขั้นการสอนเริ่มจากง่ายไปหายาก เปรียบเสมือน
เป็นขั้นบันไดให้นักเรียนได้เดินไปตามลำาดับข้ัน
ของตนเอง สง่ผลใหเ้กดิแรงกระตุน้ทีส่นใจใครรู่ย้ิง่
ขึ้น (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 
2522: 52–62) สำาหรับการตั้งโจทย์คำาถามให้เพื่อ
นกัเรยีนนำาชดุคำาทีส่ัง่สมไวม้าเขยีนอธบิายลกัษณะ

โครงสร้างและกิริยาอาการของแม่ลายผ่านกลอน
กลบท พบว่าการทีนั่กเรยีนไดเ้ขยีนอธบิายเปน็รอ้ย
แก้วก่อน จากนั้นจึงยกระดับความยากขึ้นไปสู่การ
แปลงร้อยแก้วนั้นเป็นบทร้อยกรองประเภทกลอน
กลบท จะทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ และคณะ. 2551: 103) 

 2. ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียน
รู้ภาษาไทยประเภทคำาประพันธ์กลอนกลบทของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนรุ่งอรุณ 
กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการเรียนการสอนโดย
ใช้ชุดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีดังนี้ 
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 2.1 ผู้วิจัยค้นพบว่า นักเรียนได้ใช้เวลา
จดจ่ออยู่กับการปรุลายและการเขียนตามแบบ
ปรุลาย โดยครูมีบทบาทตั้งคำาถามให้นักเรียนได้
สังเกตภาวะภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือ
อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทำางาน และ
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้
นกัเรยีนได้สะทอ้นความรูส้กึนกึคดิทีเ่กดิขึน้ภายใน
จิตใจระหวา่งกนัและกันสิง่เหลา่นี้ไดท้ำาให้นกัเรยีน
เข้าใจการมีสติว่าคือ การดูกายทำางานและเห็น
จิตเคลื่อนไหว สามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นกุศลจิต
และอกุศลจิตได้ สามารถปล่อยวางความคาดหวัง 
ความอยากทำาให้ดีความกลัวผิด กลัวเสียหน้า 
เป็นต้นและกลับมาสู่ความมีจิตใจเป็นปกติอยู่กับ
การงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนจะมีท่าทีที่
มุ่งมั่นในการทำางาน มีความประณีตพิถีพิถันกับ
ชิ้นงาน และมีปัญญาเป็นเครื่องมือนำาไปสู่เป้า
หมายของการเรยีนรู ้ซึง่เปน็หนทางแหง่การคน้พบ
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตน ด้วยเหตุนี้ การ
เขียนงานจิตรกรรมไทยจึงเป็นการฝึกจับสังเกต
ความรูส้กึที่ใจของตวัเองทกุขณะจติ มสีายตาทีช่า่ง
สังเกต รู้จักคิดวิเคราะห์ มีจินตนาการสร้างสรรค์
งาน เชื่อมั่นในตนเอง รู้วิธีการแก้ไขปัญหาได้
หลายวิธี และรู้จักสร้างความคิดได้เป็นระบบและ
มีเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยใจที่เป็นอิสระมุ่งให้ผู้เขียน
เรียนรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ภายในตนเอง ได้ฝึก
เผชิญกับความกลัวและก้าวข้ามความกลัวนั้นด้วย
ความองอาจกล้าหาญ 

 นอกจากนี้ การเขียนตามแบบปรุลาย
โบราณนอกจากเป็นเครื่องมือฝึกสติและเจริญ
ภาวนาแลว้ ยังเปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กับการทำางานของสมอง คือ สมองจะทำาหน้าที่
ซึมซับข้อมูลต่างๆ จากสิ่งตามองเห็นและภาพที่
ปรากฎอยู่โดยรอบ เมื่อเข้าใจเช่นนี้ การออกแบบ
ให้นักเรียนได้ฝึกทำาซ้ำาการสังเกตกายและใจจึง
เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีย่ิง

ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อัครภูมิ จารุภากร และพร
วิไล เลิศวิชา ที่กล่าวว่า การที่เราจะทำาให้เด็กเห็น
ภาพอะไรในขณะที่เรียนรู้นั้น ไม่ใช่เรื่องเทคนิคเส
รมิเลก็ๆ นอ้ยๆ แตเ่ปน็ยทุธศาสตรแ์หง่การจดัการ
ใหส้มองเรยีนรู ้เพราะสมองจะซมึซบัขอ้มลูจากรปู
ทรงต่างๆ ที่อยู่โดยรอบในชีวิตประจำาวันที่สายตา
เรากวาดไปถึง บ่อยครั้งที่สิ่งต่างๆ จะเข้าไปอยู่
ในจิตใต้สำานึกโดยไม่รู้ตัว และเป็นส่วนสนับสนุน
การเรียนรู้ให้มากขึ้น ดังนั้น งานที่นักเรียนทำาขึ้น
มาเองซึ่งเป็นรูปทรงเชิงศิลปะที่เป็นตัวแทนสื่อ
ความหมายในทางบวกและภาพที่เป็นสื่อถึงการ
เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและความงาม สิ่ง
เหลา่น้ีลว้นกอ่ใหเ้กดิการรบัรูซ้ึง่จะชว่ยกระตุน้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น (อัครภูมิ จารุภากร 
และพรพิไล เลิศวิชา, 2550: 224 – 224)

 2.2 ในด้านการทำาแบบฝึกหัดการสร้าง
คำาจากลายไทยโดยการระบุชุดคำาจากการสังเกต
ลกัษณะโครงสรา้ง รวมทัง้กริยิาอาการของแมล่าย 
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการ
สงัเกตอยา่งละเอยีดและฝกึพึง่พาตนเองไดใ้นทาง
สตปิญัญา กลา่วคอื นกัเรยีนไดฝ้กึสงัเกตลกัษณะ
โครงสร้างของลายจากการลงมือเขียนและสังเกต
เห็นชุดคำาที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจตามการสังเกต
นั้น และเขียนคำาเหล่านั้นออกมาตรงตามที่คิด
ไว้ การฝึกทำาซ้ำาในกระบวนการนี้ช่วยให้นักเรียน
สามารถทำางานตามกจิกรรมทีอ่อกแบบไว้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว คล่องแคล่วและแม่นยำามากขึ้นเป็นลำาดับ 
เมื่อนักเรียนพบว่าตนเองทำาได้ดีเช่นนี้ เขาจะเกิด
ความภาคภูมใิจในตนเอง กลา่วโดยสรปุ การสรา้ง
งานศิลปะที่มีมิติอันลึกซึ้งเช่นน้ีจะคอยหล่อเลี้ยง
ธรรมชาติพิเศษของความคิดและจิตใจของมนุษย์
ในการสะทอ้นมองไปทีค่ณุภาพภายในจติใจของตน
ได้อย่างแยบคาย นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้
นักเรยีนไดต้ัง้วงสนทนาเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่ม
กนัเพือ่ฝกึใหนั้กเรยีนทัง้หมดไดช้ว่ยกนัระบคุำาหลงั
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จากท่ีแตล่ะคนไดร้ะบชุดุคำาจากแม่ลายดว้ยตนเอง
แล้ว วธีิการดงักลา่วกระตุน้ให้นกัเรยีนไดร้ว่มแลก
เปลีย่นเรยีนรูแ้ละระบชุดุคำาทีค่น้พบจากกนัและกนั
ได้ นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้าก็ได้โอกาสเรียนรู้จาก
เพื่อน ส่วนนักเรียนที่เรียนรู้ได้รวดเร็วก็มีโอกาส
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ของตนเองกบัเพือ่น ทำาให้
มคีวามมัน่ใจในตนเองและกลา้ทีจ่ะพดูแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่างมากย่ิงข้ึน (อัครภูมิ จารุภากร 
และพรพิไล เลิศวิชา, 2550: 224 – 224)

 2.3 ในด้านการสังเกตและการฝึก
ถอดรหัสแม่บทกลอนกลบทของนักเรียน สามารถ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนคิดตาม 
กล่าวคือ แม่บทกลอนกลบทท่ีครูคัดเลือกมาเป็น
สื่อในการเรียนการสอนนั้นมีฉันทลักษณ์และการ
เลน่คำาในจงัหวะสมัผัสทีแ่ปลกใหม่แตกตา่งไปจาก
กลอนแปดที่นักเรียนเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาก่อน 
เมื่อนักเรียนได้อ่านออกเสียงแล้ว ส่งผลให้อยาก
ทดลองถอดรหัสฉันทลักษณ์นั้นว่ามีวิธีการเขียน
อย่างไร จึงเกิดกระบวนการช่วยเหลือกันถอดรหัส
ระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน ทำาให้นักเรียนรู้สึกสนุก มีความสุขและมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง (นพดล บัวสาย, 2545: 
81) 

 2.4 ในดา้นการนำาชดุคำาทีส่ัง่สมไวม้าเขยีน
เป็นกลอนกลบทผ่านการอธบิายลกัษณะโครงสรา้ง
และกริยิาอาการของแมล่าย ทำาใหน้กัเรยีนมชีดุคำา
หลากหลายและมีความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของ
กลอนกลบทนั้นๆ จะสามารถเขียนกลอนกลบท
ได้อย่างมั่นใจ สนุกสนานและรวดเร็ว อันเป็นการ
ค้นพบและรู้จักศักยภาพของตนเอง จนนำาไปสู่
การช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่เขียนไม่ค่อยได้ การ
เรยีนรูก้ลอนกลบทดงักลา่วจงึเปน็เครือ่งมอืสือ่สาร
ที่สร้างสุนทรียภาพในการอยู่ร่วมกันได้อีกด้วย  
(กนกพ ดีรักษาและมารินี ระถี, 2554: 6 อ้างถึง
ใน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2550:17-34) 

 2.5 ในด้านการสรุปการเรียนรู้ความ
สัมพันธ์ระหว่างแม่ลายกับแม่บทกลอนกลบท 
ทำาให้นักเรียนสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
แม่ลายที่เป็นกายภาพกับแม่บทกลอนกลบทที่เป็น
จินตภาพได้โดยผ่านการจัดการความรู้ที่แต่ละคน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการฝึก
กระบวนการคิดอย่างมีระบบ รู้จักคิดวิเคราะห์ 
ไม่มองเห็นภาวะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น อย่างตื้นๆ 
ผิวเผิน และการสนทนาแลกเปลี่ยนในวงสนทนา
อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการต่อยอดความคิด 
ความรู้และความเข้าใจถึงที่มาของการเรียนรู้จาก
ภาวะภายในจิตใจของตนโดยไม่มีขอบเขตจำากัด 
รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและเป็นที่ยอมรับของผู้
อื่น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างแม่ลายกับแม่บทกลอนกลบทอ
ย่างสอดคล้องกันทั้งทางกายภาพและจินตภาพ 
และเข้าถึงความหมายเชิงคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้
ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อนัเปน็การพึง่พาตนเองไดใ้นทีส่ดุ 
(ศิวกานต์ ปทุมสูติ, 2553: สัมภาษณ์) 

 3. ผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ์และ
เจตคติในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการเรียน
การสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเป็นลำาดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
จดักจิกรรม ทำาใหค้รแูละนกัเรยีนทกุคนมสีว่นรว่ม
กับการจัดวางโครงสร้างของบทร้อยกรองตั้งแต่
ต้นจนกระทั่งจบ สามารถจัดเรียงลำาดับเนื้อเรื่อง
ได้สอดคล้องสัมพันธ์กันและมีความไพเราะมาก
ขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทำาซ้ำา 7 ขั้นตอนดังที่
กล่าวมาแล้ว สิ่งนี้ได้ช่วยให้นักเรียนสามารถสรร
คำามาเขียนเป็นกลอนกลบทได้คล่องแคล่วขึ้นตาม 
7 ลำาดับ ประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความเห็นของจารุพรรรณ พวงมาลี ที่สรุปว่า การ
สอนเขียนบทร้อยกรองเป็นการให้นักเรียนรู้จักจัด
คำาให้มีคล้องจองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของ
การประพันธ์แต่ละชนิด รวมทั้งมีเนื้อหากลมกลืน
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ถูกต้องตามความนิยมด้วย และครูควรมีข้ันตอน
ในการสอนทุกครั้ง (จารุวรรณ พวงมาลี, 2538:4) 
นอกจากนี้ การท่ีครูสอนให้นักเรียนรู้จักคิดแล้ว
แสดงความคิดออกมาเป็นการเขียนด้วยการฝึก
ซ้ำาๆ จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเขียน
บทร้อยกรองขึ้นตามลำาดับ (ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 
2539:15) ซึง่ตรงกบัความเหน็ของสมุน อมรววิฒัน์ 
ท่ีว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การสัมผัส สัมพันธ์ คิดวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติ
ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการฝึก
ให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริงในสังคม 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรักต่อสิ่ง
แวดล้อมทั้งมวล (สุมน อมรวิวัฒน์, 2544: 8) 

ข้อเสนอแนะ
 1. ในการศกึษานวตักรรมการเรยีนรูภ้าษา
ไทยประเภทคำาประพนัธก์ลอนกลบทผา่นการเรยีน
จิตรกรรมไทยประเพณี ผู้วิจัยควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คัดลอกแม่ลายลงในบนกระดาษไข ทำา
เคร่ืองมือในการปรุลายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ 
ทำาการปรลุาย ทำาการโรยลาย และคดัลอกลายลง

บนกระดาษดว้ยตนเอง พรอ้มกบัขยายเวลาทำางาน
ศิลปะและดูจิตดูใจของตนเอง ทั้งน้ี เพื่อเข้าถึง
ความสุนทรียศิลป์และสภาวธรรมที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจของตนเอง

 2. การพานักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่
จริงที่มีผลงานแบบชั้นครูและฝีมือครูโบราณอยู่
ผ่านการคัดลอกลายจากงานชั้นครู จะเป็นการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ได้ดีกว่าใน
ห้องเรียน

 3. การที่ผู้วิจัยให้นักเรียนชมสารคดี
ที่เกี่ยวข้องกับอากัปกิริยาของสัตว์ต่างๆ แล้ว
ถอดรหัสอากัปกิริยานั้นให้สัมพันธ์กับกลอนกล
บท พร้อมกับเขียนกลอนกลบทต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับอากัปกิริยาของสัตว์นั้นๆ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การทำาวิจัยครั้งต่อไปเป็นอย่างยิ่ง

 4. นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า การเรียน
รู้กลอนกลบทเป็นความซับซ้อนและยากลำาบาก
ในการเขียนและเป็นเรื่องโบราณคร่ำาครึสำาหรับ
นักเรียนรุ่นใหม่ ดังนั้นครูควรตระหนักถึงการใช้
นวัตกรรมและสื่อต่างๆ และการปรับท่าทีของครู
ที่มีต่อนักเรียน
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ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั สมรรถนะแหง่ตน การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 
และความมุ่งมั่นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Effects of Family Relationships, Self-Efficacy, Classroom  
Participation and Determination on Students’ Academic  
Achievement in Secondary School of Metropolitan Bangkok 

เส�วณีย์ พ�กเพียร1, วรเดช จันทรศร2 และศันสนีย์ จะสุวรรณ์3

Saowanee Phakphian1, Voradej Chandarasorn2, Sansanee Jasuwan3

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับและอิทธิพลของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
สมรรถนะแห่งตน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และความมุ่งมั่น ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กรงุเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างในการวจัิยเชงิปรมิาณเปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 ปกีารศกึษา 2552 
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต1 เขต2 และเขต 3จำานวน 400 คน โดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การสัมภาษณ์
เจาะลึก เป็นนักเรียน จำานวน10คน และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำานวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน และใช้โปรแกรม LISRELในการสร้างและตรวจสอบ
แบบจำาลองความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของปจัจยัเชงิสาเหตขุองผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ผลการวจิยัพบวา่ ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั สมรรถนะแห่งตน ความมุง่มัน่ของนักเรยีน และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดับมาก สว่นการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง สำาหรบัแบบ
จำาลองความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของปจัจยัเชงิสาเหตทุีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน มี
คา่ดชันคีวามกลมกลนือยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีด่ ีและสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ซึง่พจิารณาไดจ้าก
ค่า Chi-Square = 87.91, degree of freedom = 87, P-value = 0.452,RMSEA =0.005, SRMR=0.009, 
GFI=0.977, AGFI=0.950 และ CN=542.663 โดยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลส้มฤทธิ์

1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ทางการเรยีนมากทีส่ดุไดแ้ก ่ตวัแปรความมุง่มัน่ รองลงมาคอืการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน และความสมัพนัธ์
ภายในครอบครวัตามลำาดับ ในขณะทีปั่จจัยเชงิสาเหตทุีส่ง่ผลโดยรวมเชงิบวกตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียนมากที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รองลงมาได้แก่สมรรถนะแห่งตน ความมุ่ง
มั่นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามลำาดับ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุ 4 ตัวแปร ร่วมอธิบายความแปรปรวน
ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ประมาณร้อยละ 86.4% นอกจากนี้สภาพตัวแปรทุกตัวมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงคุณภาพทำาให้งานวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้นำาไปสู่การเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ใน
การอธิบายและเข้าใจปัญหาต่างๆที่มากระทบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น

 

คำาสำาคัญ: ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สมรรถนะแห่งตน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ความมุ่งมั่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstracts
 The purposes of this research were to study the effects of family relationships,  
self-efficacy, classroom participation and determination of students’ academic achievement 
in secondary school under office of the basic education commission in Metropolitan Bangkok 
educational area. 

 The research made used of both quantitative and qualitative research methodologies.  
The quantitative research involved sampling 400 students who were studying at  
Mathayomsueksa 5 students of academic year 2009 in public schools under the Department  
of Education, the Ministry of Education in Education Areas 1, 2 and 3 of Metropolitan  
Bangkok by using a multi-stage sampling method. The qualitative research consisted of  
in-depth interviews with ten high school students and five high school teachers based on 
data collected from a questionnaire. The quantitative data were analyzed using computer 
program and LISREL to create and validate a model of factors correlated with students’  
academic achievement.

 The results of the research showed that family relationships and self-efficacy  
determined achievement at a high level, whereas classroom participation affected  
achievement at the middle level based on the linear relationship of the casual factors of 
academic achievement of students.

 The benchmark index is a good fit and the levels of the harmonized standards are 
consistent with the empirical data. Based on the Chi-Square = 87.91, df = 87, P-value = 0.452, 
RMSEA = 0.005, SRMA = 0.009, GFI = 0.977, AGFI = 0.950, and CN = 542.663. The research 
shows that the factors that contribute directly to the achievement of the most dedicated 
students are self-determination, followed by classroom participation and family relationships 
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บทนำา 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน เปน็
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสำาคัญต่อคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (Muijs & 
Reynold, 2002) หากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตกต่ำาแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความรู้ ความ
สามารถ จะเป็นจุดอ่อนอย่างยิ่ง ที่คอยฉุดรั้ง
ทำาให้พลเมืองของประเทศไม่มีความพร้อมในการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ี
ต้องมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และการแข่งขันอย่างรุนแรง
ในเกือบทุกด้าน ถ้านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงจะแสดงถึงคุณภาพทางการศึกษาของ
ชาติ และของนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ความ
สามารถ ความฉลาด เป็นคนดี คนเก่ง มีร่างกาย
แข็งแรงพร้อมที่จะเป็นรากฐานของชีวิตให้ก้าวไป
ในสงัคมและโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะเป็น
พลังอันแข็งแกร่งท่ีจะพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้า
ทัดเทียมอารยะประเทศทั้งหลายได้ต่อไป (วีณา 
เตชะพนาดร, 2548)

 ในประเทศไทยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นปัญหาสำาคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องให้
ความร่วมมือในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มิเช่นนั้น
จะนำาความเสียหายอย่างยิ่งมาสู่ประเทศชาติของ
เรา เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสมศ.รอบที่ 2 (พ.ศ.
2549-2553) ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา และประเมินผลว่าหลัง
จากการประเมินรอบแรกเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่อย่างไรกับสถานศึกษาทั่วปะเทศ เพื่อมุ่ง
ให้เกดิการพฒันาคุณภาพการศกึษาของไทยอยา่ง
ต่อเนื่อง จริงจัง และเป็นระบบ ซึ่งการประเมิน
รอบสองแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ปรากฏว่าคะแนนจากการประเมินอภิมานของ
รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 2 อยู่ในระดับ
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์,
2553) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว สมรรถนะแห่งตน การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และความมุ่งมั่น (ในการเรียนของนักเรียน) 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผลการศึกษาจะเป็น
แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

respectively. Whilst, the casual factors that contribute the most to the overall achievement of 
students is family relationships, followed by self-determination and classroom participation 
respectively. The four casual variables explain the variance of the covariate Achievement 
was approximately 86.4%. In addition all state variables are consistent with the qualitative 
research, this trend is very clear. This research was combined with addition knowledge in 
order to describe and understand some of the problems that affect academic achievement.

Keywords: Family Relationships, Self-Efficacy, Classroom Participation, Self-Determination, 
Academic Achievement
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วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว สมรรถนะแห่งตน การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความมุ่งม่ัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาขนาดอิทธิพลของความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัว สมรรถนะแห่งตน การ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความมุ่งม่ันท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สมมติฐานการวิจัย
 1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
(FAMIRE) มีอิทธิพลต่อสมรรถนะแห่งตน  
(EFFICA)

 2. สมรรถนะแห่งตน (EFFICA) มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (CLAPAR)

 3. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
(FAMIRE) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(CLAPAR) 

 4. สมรรถนะแห่งตน (EFFICA) มีอิทธิพล
ต่อความมุ่งมั่น (DETERM)

 5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (CLAPAR) 
มีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่น (DETERM) 

 6. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
(FAMIRE) มีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่น (DETERM)

 7. สมรรถนะแห่งตน (EFFICA) มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ACHIEV)

 8. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (CLAPAR) 
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ACHIEV)

 9. ความมุ่งมั่น (DETERM) มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ACHIEV) 

10. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (FAMIRE) มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ACHIEV) 

(ตัวแปรประจักษ์ GRADEP=ผลการเรียนคะแน 
เฉลีย่, ETHICA=คณุธรรม, CHARAC=คณุลกัษณะ,  
ESTEEM =ความรู้สึกในคุณค่าแห่งตน, DISCUS 
=การอภปิราย, COMMEN=การแสดงความคดิเหน็, 
ANASKQ=การถามและตอบคำาถาม, COMFAM= 
การสื่อสารภายในครอบครัว, EMOTFA=อารมณ์ 
ภายในครอบครัว, EDUFAM=การศึกษาภายใน 
ครอบครัว, PHYSFA=กายภาพภายในครอบครัว,  
EXPERI=ประสบการณ์, CONFID=ความเชื่อมั่น,  
MOTIVA= แรงจูงใจ, ABILIT=ความสามารถ, CO
TEED=ทักษะทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา, AUTONO=ความเป็นอิสระแห่งตน, 
CONWOR=การทำางานอย่างต่อเนื่อง, CLEFOC= 
เป้าหมายชัดเจน)

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนของรัฐ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตกรงุเทพมหานคร โดย
สุ่มจากประชากรคือนักเรียน จำานวน 35,216 คน 
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรคำานวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ 
(Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สำาหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัเชงิคณุภาพ ไดแ้กน่กัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน 10 คน และครู
ชำานาญการสอนชั้น ม.ปลาย 5 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  เ ป็ น
แบบสอบถาม แบ่งเป็นตอนดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการและแบบเตมิ
ข้อความในช่องว่างได้แก่ เพศ อายุ แผนการเรียน 
สถานที่เรียน และ เกรดเฉลี่ย สำาหรับตอนที่ 2-6 
เป็นส่วนของแบบสอบถามความคดิเห็น ความรูส้กึ
ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ ความชอบ หรือระดับ
การปฏิบตังิานเปน็ตน้ ทีม่ลีกัษณะเปน็แบบ Rating 
Scale 5 ระดับ รายละเอียดดังนี้

 ตอนที ่2 แบบสอบถามความรูส้กึในคณุคา่
แห่งตน จำานวน 18 ข้อ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน จำานวน 16 ข้อ

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว จำานวน 20 ข้อ

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามสมรรถนะแห่งตน 
จำานวน 26 ข้อ

 ตอนที ่6 แบบสอบถามความมุ่งม่ันในการ
เรียน จำานวน 15 ข้อ

 โดยผา่นการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เนือ้หา จากผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 4 ทา่น หาคา่ดชันี
ความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item- Objective 
Congruence: IOC) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะและทดลองใช้กับนักเรียน 30 ราย และหา
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของ 
ครอนบาค ได้มากกว่า 0.70 ทุกตอน

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทราบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการ
แจกแจงของตัวแปรด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

การกระจาย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 2 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment  
Correlation Coefficient ) ระหว่างตวัแปรสงัเกต
ได ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลู
สำาหรับการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล

 3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพือ่ตรวจ
สอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด
ตัวแปรแฝงทุกตัว โดยใช้โปรแกรมลิสเรล

 4. ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 

ผลการวิจัย 
 ภายหลังการปรับโมเดล พบว่าโมเดลมี
ความกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์โดยพจิารณา
จาก ค่าสถิติไค-สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากับ 87.91 ที่
องศาอิสระ(degree of freedom) เท่ากับ 87 ค่า 
X2/df มีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 และ
ค่า p-value เท่ากับ 0.452 ซึ่งไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ค่ามาตรฐานดัชนีรากกำาลังสอง
เฉลีย่ของคา่ความแตกตา่งโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากับ 0.005 ค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กำาลังสองส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ0.009 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (CN) มี
คา่เทา่กบั 542.663 ซึง่มคีา่มากกว่า 200 คา่ดชันีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.977และค่า
ดชันวัีดระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากับ 0.950 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.9 แสดงให้เห็น
ว่าค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กลมกลนืของโมเดลเปน็ไปตามเกณฑ์การพจิารณา
ที่กำาหนดไว้ สรุปได้ว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นในเชิง
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ทฤษฎี ภายหลังการปรับโมเดล มีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี

 จากผลการวิเคราะห์หลังการปรับโมเดล 

ซึ่ งมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้วิจัยได้ค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ดังแสดงในภาพที่ 1 และตาราง 1

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สมรรถนะแห่งตน 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความมุ่งมั่น ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนหลังการปรับปรุง

 
 

7
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ทางตรง (DE) ความสัมพันธ์ทางอ้อม (IE) และความ

สัมพันธ์รวม (TE) ของโครงสร้างความสัมพันธ์แบบจำาลองทางเลือกเฉพาะเส้นทางที่มี 

นัยสำาคัญ

 ตัวแปรตาม R2 ความสัมพันธ์               ตัวแปรอิสระ
    FAMIRE EFFICA CLAPAR DETERM
 EFFICA 0.418 DE 0.646** - N/A N/A
   IE N/A - N/A N/A
   TE 0.646** - N/A N/A
 CLAPAR 0.695 DE 0.054 0.798** - N/A
   IE 0.516** N/A - N/A
   TE 0.570** 0.798** - N/A
 DETERM 0.878 DE 0.018 0.961** 0.168* -
   IE 0.590** -0.134 N/A -
   TE 0.608** 0.827** 0.168* -
 ACHIEV 0.864 DE 0.345** 0.098 0.356** 0.468*
   IE 0.424** 0.522** -0.079 N/A
   TE 0.769** 0.620** 0.277** 0.468*
หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01, DE = Direct Effect, IE – Indirect Effect, TE = Total Effect,

 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรกระทำาโดยการพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร ค่า 
t-value ค่า P-value และทิศทางความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลนี้
สนับสนุนสมมติฐานที่กำาหนดไว้จำานวน 7 ข้อได้แก่
สมมตฐิานขอ้ที ่1, 2, 4, 5, 8, 9 และ 10 และปฏเิสธ
สมมติฐานจำานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 3, 6 และ 7 

 จากขอ้ค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวเิคราะห ์
ผู้วิจัยค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ 
และตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 10 ข้อตามลำาดับดังนี้

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 เพื่อ
ศึกษาระดับของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

สมรรถนะแห่งตน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
ความมุ่งมั่นของนักเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 16-17 ปี อายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 17.07 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(62.6%) มีแผนการเรียนอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ 
(63.75%) มากกว่าสายศิลป์ (36.25%) โดยผล
การวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
สมรรถนะแห่งตน ความมุ่งมั่นของนักเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
สมรรถนะแห่งตน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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ความมุ่งมั่นและผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
และความมุ่งมั่น มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ในชัน้เรยีน และมีอิทธิพลตอ่ความมุ่งม่ันและความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
แห่งตน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทุกคู่ความสัมพันธ์ แต่ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวไม่ส่งผลต่อความมุ่งมั่น 

 ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั สมรรถนะ
แหง่ตน การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน และความมุ่งม่ัน 
โดยตัวแปรเชิงสาเหตุทั้ง 4ตัวแปรนี้ร่วมอธิบาย
ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ประมาณร้อยละ 86.4

 ผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 (1) ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน นกัเรยีน
เห็นว่าเกรดเฉลี่ยที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
เป็นที่พอใจ ด้านคุณธรรม จะต้องยึดหลักความ
ถูกต้องในการตรงต่อเวลา ในการส่งงาน ต้องไม่
คัดลอกงานผู้อื่น มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนนให้สอบ
ตก ด้านคุณลักษณะ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย การ
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีจิตใจเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ นักเรียนเห็นว่าความรู้สึกในคุณค่าแห่งตน
อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนผลการสอบซึ่งปฏิบัติ
ตนเองด้วยความเชือ่ม่ันของตนหากทำางานประสบ
ผลสำาเร็จกท็ำาใหเ้กิดพลงัในการทำางานให้บรรลผุล
สำาเรจ็ย่ิงขึน้ตอ่ไปใหด้กีวา่เดมิซึง่สอดคลอ้งกบัการ
วิจัยเชิงปริมาณ

 (2) ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าบรรยากาศทางด้านการ
สื่อสารภายในครอบครัวนั้น มีการพูดคุยกับพ่อ
แม่บ่อยๆ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน การแลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเรียน การปรึกษาหารือ
แล้วก็ปฏิบัติตาม ด้านบรรยากาศทางด้านอารมณ์
ภายในครอบครวันัน้ พอ่แมแ่ละลกูจะชว่ยเหลอืงาน
ในครวัเรอืนและพอ่แมด่แูลลกูทำาใหไ้มเ่ครยีด แบง่
งานบา้นกนัทำา มคีวามสขุที่ไดอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งใกล้
ชิดจะพยายามพูดคุยในเรื่องการเรียน การศึกษา
ภายในครอบครวั ไดเ้ห็นว่าพอ่แมส่นใจรบัฟงัขอ้มลู
ขา่วสารทางโทรทศัน์ทำาให้มคีวามรูก้ว้างขวาง สว่น
กายภาพภายในครอบครัว พ่อแม่ให้เสรีภาพใน
การทำากิจกรรมมาก เช่นการฟังดนตรี การออก
กำาลังกาย การคบหาสมาคมกับเพื่อน การเลือก
แผนการเรยีนของตนซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
เชิงปริมาณ

 (3) สมรรถนะแห่งตน ด้านประสบการณ์ 
นักเรียนมีความเห็นว่าจะต้องเรียน และทำาการ
บ้านบ่อยๆ เช่นแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
จะเกิดเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วปรับแก้ไข 
จะทำาอะไรต้องมีความเชื่อมั่นในการทำางานและ
ต้องพยายามทำาให้บรรลุผล ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมา แรงจูงใจในทำางานเกิดจาก
คนในครอบครัวเช่นเห็นพ่อแม่ประสบความสำาเร็จ
ในการทำางาน หรอืประกอบอาชพีตอ้งการเปน็เชน่
เขาบ้างเช่นเขาบ้าง ความสามารถ ทางวิชาการ
ต้องเกิดจากการปฏิบัติและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
มีการปฏิบัติจริง ส่วนด้านทักษะทางเทคโนโลยีฯ 
นักเรยีนสว่นใหญไ่ดใ้หค้วามเหน็ว่าทกัษะขึน้อยูก่บั
การใชบ้อ่ยๆและการเหน็ประโยชนจ์งึสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ

 (4) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียน
ให้ความเห็นว่าการอภิปรายมีหลายแบบและ 
จะใชเ้ฉพาะบางวิชาทีต่อ้งมกีารแลกเปลีย่นความรู ้ 
ช่วยกันเตรียมข้อมูลหลังจากอภิปรายก็นำามา
แสดงความคิดเห็นจากนั้นก็สรุปร่วมกัน เป็นบาง
ครั้งที่ถามโดยตรงกับครูผู้สอน ส่วนใหญ่จะถาม
เพือ่นนักเรยีนดว้ยกัน หากไม่เขา้ใจจึงสอบถามครู 
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ผู้สอนในวิชาที่เรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
เชิงปริมาณ

 (5) ความมุ่งมั่น นักเรียนให้ความเห็นว่า
ความเป็นอิสระแห่งตนมาจากการควบคุมตนเอง 
ใหง้านแลว้เสรจ็แม้งานจะลำาบาก เหนือ่ย ก็ตอ้งทำา
อย่างต่อเนื่องจะบรรลุผลสำาเร็จ และต้องกำาหนด
เปา้หมายตัง้ไว ้แลว้ใชค้วามคดิหาหนทางเรยีนและ
ต้องแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ

อภิปรายผล
 การทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
แห่งตน ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่า
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อสมรรถนะแห่งตนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำาหนดไว้ และ
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของดานาไวสเ์ซอร ์และ
เฮดิ (Dana; Weiser & Heidi, 2010)

 การทดสอบสมมติฐานข้อ 2 สมรรถนะ
แห่งตนมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนผล
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่าสมรรถนะ
แห่งตนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำาหนดไว้ และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของแอชราฟและคณะ 
(Ashraf et al., 2011)

 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ 3 ความสมัพนัธ์
ภายในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่า
ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัไมม่อีทิธพิลโดยตรง
ต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กำาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ความ
สมัพนัธภ์ายในครอบครวัมอีทิธพิลทางออ้มตอ่การ

มีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนและมีอิทธิพล
โดยรวมต่อการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 การทดสอบสมมติฐานข้อ 4 สมรรถนะ
แห่งตนมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่น ผลการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติพบว่าสมรรถนะแห่งตนมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมุ่งมั่นอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่กำาหนดไว้และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
LE Simpson (2008) นอกจากนี้ สมรรถนะแห่ง
ตนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความมุ่งมั่นในเชิงลบแต่
สมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อความ
มุ่งมั่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 การทดสอบสมมติฐานข้อ 5 การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่น ผลการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่าการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่น ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าเมื่อครูจัดสภาพในห้องเรียนดีแล้วครูมี
วิธีสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรยีน และหอ้งเรยีนอยา่งเพลดิเพลนิ ห้องเรยีน
ที่มีระเบียบวินัยจะเป็นห้องเรียนที่สงบ และครูให้
กำาลังใจนักเรียน และกำาหนดเนื้อเรื่องให้นักเรียน
ออกมาอภิปรายกลุ่ม หรือให้แสดงความคิดเห็น 
หรือให้ถามและตอบคำาถามนักเรียนจะมีส่วนร่วม
ในการเรียนอย่างแข็งขันและได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ทำาให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียน

 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ 6 ความสมัพนัธ์
ภายในครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงต่อความความ
มุ่งมั่น ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบ
ว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่มีอิทธิพล
ต่อความมุ่งมั่นซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
กำาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครวัมอีทิธพิลทางออ้มตอ่ความมุง่มัน่อยา่งมี
นยัสำาคญัทางสถติ ิและมอีทิธพิลโดยรวมตอ่ความ
มุ่งมั่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ผลการศึกษาของบันดูรา (Bandura, 1986 ; 
1993 ; 1997) ชุง และซิมเมอร์มาน (Schunk &  
Zimmerman, 2007) 

 การทดสอบสมมติฐานข้อ 7 สมรรถนะ
แห่งตนมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานทางสถติพิบวา่สมรรถนะแหง่ตน
ไมม่อีทิธิพลทางตรงตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนซึง่
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำาหนดไว้แต่อย่างไร
ก็ตาม สมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
และมีอิทธิพลโดยรวมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 การทดสอบสมมติฐานข้อ 8 การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานทางสถิตพิบวา่การมีสว่นรว่มใน
ชัน้เรยีนมอีทิธิพลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่กำาหนดไว้โดยการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนไม่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
มนัียสำาคัญทางสถิตแิตก่ารมีสว่นรว่มในชัน้เรยีนมี
อทิธิพลโดยรวมตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยา่งมี
นยัสำาคญัทางสถติ ิและสอดคลอ้งกับผลการศึกษา
ของมาฮอน และสตาร์ก และลี (Mcmahon, T. & 
Stark,T. 2005; Lee, P., 2005)

 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ 9 ความมุง่มัน่มี
อทิธพิลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติพบว่าความมุ่งม่ันมีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำาหนดไว้และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของการศกึษาของแคม
เบลล์ (Campbell, 2006)

 การทดสอบสมมติฐานข้อ 10 ความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ 
ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่าความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งโดยตรง โดยอ้อม และ
โดยรวมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งการที่พ่อแม่ลูกแลกได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
การเรียน การปรึกษาหารือแล้วก็ปฏิบัติตาม พูด
คุยในเรื่องการเรียน การศึกษาภายในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนส่งเสริมการเรียน
รู้ พ่อแม่และลูกสนใจฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ เช่นทางโทรทัศน์ทำาให้มีความรู้กว้างขวาง 
สภาพแวดล้อมทางบ้านที่อบอุ่นทำาให้ส่งผลดีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสาวิตรี อยู่สุ่ม และคณะ (2554:74) และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดานาไวส์เซอร์ 
และเฮดิ (Dana ; Weiser &Heidi, 2010)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวมีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ันควรสร้างความเข้ม
แข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัว โดยการสร้างองค์
ความรูท้ีถ่กูตอ้งดา้นความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั
ให้แกผู่ป้กครอง ซึง่จะนำาไปสูก่ารพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาไทยให้เข้มแข็ง นำาไปสู่ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความมั่นคงทางการ
เมืองและสังคมต่อไป 

 2. จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะแห่งตน 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ กับความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องให้ความ
สำาคัญในการพัฒนาส่งเสริมด้านความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว ส่งเสริมให้มีทางการสื่อสาร
ภายในครอบครัว ส่งเสริมทางอารมณ์ภายใน
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ครอบครวั สง่เสริมทางการศึกษาภายในครอบครวั 
และส่งเสริมทางกายภาพที่ดีภายในครอบครัว 
เพราะครอบครวัทีอ่บอุ่นจะสรา้งสมรรถนะแห่งตน
ให้เกิดแก่นักเรียนจะส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้อย่างเข้มแข็ง 

 3. จากการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับสมรรถนะ
แห่งตน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะต้องให้ความสำาคัญในการ
พัฒนาส่งเสริมด้านสมรรถนะแห่งตนแก่นักเรียน
ให้เข้มขึ้นก่อน จนเกิดความมั่นใจ เกิดความเชื่อ
มั่นในความสามารถทางด้านการพูด นักเรียนจึง
จะมีความพร้อมที่จะออกไปอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
สามารถร่วมพูดแสดงความคิดเห็น สามารถถาม
คำาถามและตอบคำาถามในวิชาต่างๆ ได้ นักเรียน
ไดม้สีว่นรว่มในชัน้เรยีน จะชว่ยยกระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน

 4. จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะแห่งตน
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญกับความมุ่งมั่น  
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา จะตอ้งพฒันาสมรรถนะแหง่ตนให้ 
เกิ ดขึ้ น ในตั วนั ก เรี ยนก่ อนโดยพัฒนาจาก
ประสบการณ์ที่ เคยสำาเร็จมาก่อน กระทรวง
ศึกษาธิการควรส่งเสริมกิจกรรมสู่ความสำาเร็จ
แก่นักเรียน หรือโรงเรียนฝึกความสำาเร็จให้แก่
นักเรียน ควรฝึกความสำาเร็จในการกระทำาให้แก่ 
นักเรียนเพราะจะเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สุดต่อ 
การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการเรยีนของนักเรยีน 

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรนำาตวัแปรอสิระอืน่ๆ เชน่การเรยีน
พิเศษ เป็นต้น มาศึกษาวิจัยว่ามีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่อย่างไร 

 2. พัฒนาโมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อนำาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อย่างมีคุณภาพ
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คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พระนครศรอียธุยา 
เขต 1
The Character of professional Administrator according to 
the School Administrator and Teachers’ opinion in Primary 
Education in Ayutthaya Service Area Office 1.

จันทิม� ผลอินทร์1, เสน่ห์ สุขเคห�2, ธนัตถ์ ฐิติวรทัต3

Jantima Phol-in1, Sanar Sukkaha2, Tanut Titivoratus3

บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิด
เห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
2) เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของผู้บรหิารมอือาชพี ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตำาแหน่ง วิทยฐานะ และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 334 คน 
จำาแนกเป็นผู้บริหาร จำานวน 32 คน และครูผู้สอน จำานวน 302 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามตำาแหน่ง  
เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ซึง่คา่ความเชือ่มัน่ 0.861 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ (post hoc test) ตามวิธีการทดสอบ
ของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. คณุลกัษณะของผู้บรหิารมอือาชพี ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พระนครศรอียธุยา เขต 1 พบว่า มคีา่เฉลีย่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่
พิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ รองลงมา คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรับรู้ข่าวสารข้อมูล 

1 นิสิตระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3 ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1 M. Ed. Candidate in Educational Administration, Faculty of Education, Thepsatri Rajabhat University.
2 Assistant Professor, Faculty of Education, Thepsatri Rajabhat University.
3 Director of the School, The Demonstration School of Thepsatri Rajabhat University.
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ความอุตสาหะ การประสานความสัมพันธ์ ความรู้ด้านวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
คือ กล้าตัดสินใจ

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำาแนกตามตำาแหน่ง พบว่า 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 แตเ่มือ่จำาแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา วิทยฐานะ 
และตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ผู้บริหาร ครู สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

Abstract
 The purposes of this research were to; 1) study the character of professional  
administrator according to the school administrator and teachers’ opinion in Primary Education 
in Ayutthaya Service Area Office 1. 2) compare the character of professional administrator  
according to the school administrator and teachers’ opinion in Primary Education in  
Ayutthaya Service Area Office 1, classified by sex, age, education level, academic status, 
and size of school. The sample in this study were selected through stratified random sampling  
from the administrators and teachers in Primary Education in Ayutthaya Service Area  
Office 1 total 334, consisted of 32 administrators and 302 teachers. The instruments was 
questionnaire with reliability of 0.861. The statistics analyzing data were percentage, 
mean, standard deviation, t- test, one- way ANOVA and post hoc test following by Fisher’s  
Least - Significant Difference: (LSD).

 The findings were as follows: 

 1. The character of professional administrator according to the school Administrator 
and teachers’ opinion in Primary Education in Ayutthaya Service Area Office 1 was at a high  
average and the highest average is investigation then are creative, getting information,  
attempting, relationship, knowledge, virtue and lowest average is decision.

 2. Regarding the comparison of The character of professional administrator according 
to the school administrator and teachers’ opinion in Primary Education in Ayutthaya Service 
Area Office 1, when classified by position there was significantly different at the level of 
.05, but classified by sex, age, education level, academic status, and size of school weren’t  
different.

Keywords: Character, administrators, teachers, Ayutthaya Service Area Office 1
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บทนำา
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำาคัญยิ่ง
ในยคุปฏริปูการศึกษา โดยเฉพาะการเป็นผู้บรหิาร
มืออาชีพ ที่จะนำาพาโรงเรียนให้บรรลุความสำาเร็จ
ตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ีท่ีกำาหนดไว้ การ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพจะต้องอาศัยความรู้ความ
สามารถ และคุณลักษณะที่เอื้อโดยเฉพาะ และ
อาศัยกระบวนการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรทกุฝา่ย ทกุสถาบนั ทกุองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง
ภายนอกสถานศึกษา และบริหารโดยใช้องค์กร
คณะบุคคล ตลอดทั้งนำาบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ตามแนวการกระจายอำานาจการบริหาร 
ซึ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
นักเรียนและชุมชน มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
การบริหารกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณะ ใน
ยุคโลกาภิวัตน์มีความจำาเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร
มืออาชีพ จึงจะทำาให้ธุรกิจต่างๆ เหล่านั้นดำาเนิน
การไปด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ 
ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วอย่างไร้พรหมแดนและกระทบกระเทือน
ไปทุกประเทศทั่วโลก ในด้านการจัดการศึกษา 
มีความจำาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและ 
ผูบ้รหิารมอือาชพี จงึจะทำาใหม้กีารบรหิารและการ
จัดการศึกษาประสบความสำาเร็จ และเป็นไปตาม
แนวทางที่พึงประสงค์ ซึ่งเกณฑ์การวัดผู้บริหาร
มืออาชีพประกอบด้วย 1) วัดจากความสำาเร็จ
ของการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่กำาหนดไว้ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ และ 2) วัดจากความสามารถ
ในกระบวนการบริหาร คือ วางแผนเก่ง นำาแผน
ไปใช้ปฏิบัติ มีการตรวจสอบการบริหารจัดการ 
และการปรบัเป้าหมายการทำางานในขัน้ตอนตอ่ไป
ให้ดีขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ และ

กลยุทธ์ที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเสมอ  
(ธีระ รุญเจริญ, 2550: 8)

 คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบ
ด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระของงาน
อย่างแท้จริง สามารถบริหารงานได้ประสบความ
สำาเรจ็ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไดม้าตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านการบริหารและด้าน
คุณธรรม จริยธรรมด้วย ผู้บริหารมืออาชีพต้อง
บริหารงาน กิจการต่างๆ ให้สำาเร็จ โดยอาศัย
ความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือ
ของผู้อื่น ผู้บริหารมืออาชีพมีลักษณะดังนี้ มีความ
รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ มีการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว 
แมน่ยำาและถกูตอ้ง สามารถจบัประเดน็ไดร้วดเรว็
ออกความคดิเหน็ไดท้นัการ สามารถเลอืกใชค้นได้
เหมาะสมกับงาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อม
ที่จะปรับตัว มีระเบียบละเอียดรอบคอบเคร่งครัด
เรื่องเวลา ซื่อสัตย์มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยา
วิชาชีพ และเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ 
ทีด่ ีสามารถประสานงานไดเ้ยีย่ม (เทือ้น ทองแกว้,  
2549: 5)

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรใน
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึง
มีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องคุณลักษณะของ 
ผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ซึ่งเป็นไปตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อจะได้นำาผลการ
ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตัว 
ผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตาม
ความต้องการของผู้บริหารและครู อีกทั้งจะได้
เป็นข้อสนเทศต่อหน่วยงานในการใช้เป็นแนวทาง
ในการสรรหาในเรื่องคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร
มืออาชีพ ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของ 
ผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และคร ูสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำาแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง วิทยฐานะ และ
ขนาดสถานศึกษา 

สมมติฐานการวิจัย
 ผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
วิทยฐานะ และขนาดสถานศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ แตกต่างกัน 

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 
และครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา พระนครศรอียธุยา เขต 1 ปกีารศกึษา 2554 
จำานวน 2,019 คน จำาแนกเป็นผู้บริหาร จำานวน 
195 คน และครู จำานวน 1,824 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหาร และครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบแบง่ชัน้ภมิูตามตำาแหนง่ 

จำานวน 334 คน จำาแนกเป็นผู้บริหาร จำานวน 32 
คน และครู จำานวน 302 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 สว่นที ่1 สอบถามขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 
(check list) ประกอบด้วยคำาถามเกี่ยวกับตัวแปร
อิสระต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตำาแหน่ง วิทยฐานะ และขนาดสถานศึกษา 

 ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของผู้บริหารมือ
อาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยข้อคำาถามมี 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) ทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ 2) การรับรู้
ข่าวสารข้อมูล 3) มีความอุตสาหะ 4) ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 5) การประสานความสัมพันธ์ 6) 
กลา้ตดัสนิใจ 7) คณุธรรม จรยิธรรม และ8) ความ
รู้ด้านวิชาชีพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ จำานวน 60 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.861

 การดำาเนินการวิจัย

 1. ผู้วิจัยดำาเนินการแจกและเก็บข้อมูล
กับผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 - 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจนับจำานวน และตรวจความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะหข์อ้มลูสว่นที ่1 คอื ขอ้มลูสว่น
ตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ตำาแหน่ง วิทยฐานะ และขนาดสถาน
ศึกษา โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 คือ ระดับ
ของคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 โดยคำานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วนำาค่าเฉลี่ยมาตัดสินตามเกณฑ์ที่
กำาหนด 

 3. หาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปร
อิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
วิทยฐานะ และขนาดสถานศึกษา กับตัวแปรตาม 
ไดแ้ก ่คุณลักษณะของผู้บรหิารมืออาชพี ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 โดยใช้สถติทิดสอบท ี(t-test) การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ 
ฟชิเชอร ์(Fisher’s Least-Significant Difference: 
LSD) 

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้
บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และคร ูสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษา พระนครศรอียุธยา เขต 1 สรปุเปน็รายดา้น 
ดังนี้

 1.1 ทกัษะในการวนิจิฉยัสัง่การ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด จำานวน 
4 รายการ และค่าเฉลี่ยในระดับมาก จำานวน 5 
รายการ 

 1.2 การรบัรูข้า่วสาร ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมือ่พจิารณาแตล่ะรายขอ้ พบวา่ คา่เฉลีย่สว่น
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ และระดับ
มาก 6 รายการ 

 1.3 ความอุตสาหะ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกรายการ 

 1.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 3 รายการ 
และระดับมาก 6 รายการ 

 1.5 การประสานความสัมพันธ์ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกรายการ 

 1.6 กล้าตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ และ
ระดับมาก 5 รายการ 

 1.7 คุณธรรม จริยธรรม ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบว่า ค่า
เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกรายการ 

 1.8 ความรู้ด้านวิชาชีพ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบว่า ค่า
เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ 
และระดับมาก 8 รายการ 

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยจำาแนกเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง วิทยฐานะ และ
ขนาดสถานศึกษา ในรายด้าน จำานวน 6 ด้าน โดย
นำาเสนอ ดังนี้

 2.1 จำาแนกตามเพศ เมือ่พจิารณาในภาพ
รวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 2.2 จำาแนกตามอาย ุเมือ่พจิารณาในภาพ
รวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 2.3 จำาแนกตามระดับการศึกษา เมื่อ
พจิารณาในภาพรวม เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบ
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ว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบ
วา่ ด้านกลา้ตดัสนิใจ แตกตา่งกันอยา่งมีนยัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

 2.4 จำาแนกตามตำาแหนง่ เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบ
ว่า การประสานความสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตก
ต่างกัน

 2.5 จำาแนกตามวิทยฐานะ เมื่อพิจารณา
ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 2.6 จำาแนกตามขนาดสถานศึกษา เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตก
ต่างกัน

อภิปรายผล
 1. จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
ทุกรายการ โดยรายละเอียดของแต่ละด้าน  
มีดังนี้

 1.1 ทกัษะในการวนิจิฉยัสัง่การ พบวา่ อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารตัดสินใจใช้
ในการแก้ไขปัญหาขององค์การ หรือการกำาหนด
แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
ขา่วสารที่ได้รบัจากโครงสรา้งองคก์าร พฤตกิรรม
ของบุคคล และกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพต้องมีการ
ควบคุมตนเอง ผู้บริหารต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า
ทุกคนสามารถโกรธได้ แต่ผู้บริหารไม่ควรแสดง
อาการเกรี้ยวกราดออกมาให้คนอื่นเห็น เพราะ
สิ่งนั้นถือเป็นความล้มเหลว รวมทั้งผู้บริหารได้รับ
การพัฒนา ความรู้และทักษะในการบริหารความ

ขดัแยง้อยา่งสม่ำาเสมอ ทำาใหส้ามารถบรหิารความ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคน และ
สถานการณ์ (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2548: 77)

 1.2 การรับรู้ข่าวสาร พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารที่เป็นคนทันต่อข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิด
ขึน้ในสงัคมภายนอกและภายในองคก์ร และมกีาร
ติดตามข่าวสารอยู่เสมอทั้งจากวิทยุ หนังสือพิมพ์
และสื่อมวลชน จึงสอดคล้องกับแนวคิดของธีระ  
รุญเจริญ (2550: 45) ที่ ให้ความเห็น ว่า  
นักบริหารมืออาชีพต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทัน
การเปลี่ยนแปลงมีความสามารถ ความชำานาญ  
ในการนำาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ยึดการบริหาร 
โดยองค์คณะบุคคล การมีส่วนร่วมและส่งเสริม
การทำางานเป็นทีม 

 1.3 ความอตุสาหะ พบวา่ อยู่ในระดบัมาก 
ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารความตั้งใจที่จะทำางานให้
สำาเร็จ ความเอาใจใส่หน้าที่การงาน กระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคและปัญหา การอุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ จึงสอดคล้องกับแนวคิดของไพบูลย์ 
สำาราญภูติ (2548: 1, 2) ที่เห็นว่า นักบริหารมือ
อาชพีตอ้งการแขง่ขนัทา้ทาย ทำาให้เกดิความอยาก
ทำางานมากขึ้น เป็นคนชอบทำางานแบบหนักเอา 
เข้าสู่ ไม่ท้อถอย โดยไม่เลือกว่าเป็นงานยาก 
หรือง่าย 

 1.4 ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์พบวา่ อยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจาก ผูบ้รหิารมคีวามสามารถ
ที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ที่มี
อยู่เดิม และพัฒนาขึ้นเป็นความคิดใหม่ที่ต่อเนื่อง
และมีคุณค่าจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย 
ปณุฑรกิกลุ (2544: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่ง การศกึษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพ
โรงเรยีนเอกชนคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
ตามทศันะของครใูนดา้นความรู ้ดา้นความสามารถ 
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ด้านการเป็นผู้นำา ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ด้านการปกครอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการ
บริการสังคม และด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 

 1.5 การประสานความสัมพันธ์ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสามารถ
ในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการ
ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสอง
ประการนีต้อ้งดำาเนนิคูก่นัไปและจำาเปน็ตอ้งกระทำา
ด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความ
เห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูก
ต้องตามเหตุผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุด
หมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ปุณฑริกกุล 
(2544: 30, 31) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนเอกชนคาทอลิก 
สังฆมณฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครูใน
ด้านความรู้ ความสามารถ การเป็นผู้นำา ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ การปกครอง มนุษยสัมพันธ์  
การบริการสังคม และคุณธรรมจริยธรรม พบว่า 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก

 1.6 กล้าตัดสินใจ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีกระบวนการที่ใช้เหตุผล
ในการพจิารณา วเิคราะห์ และหาทางเลอืกเพือ่นำา
ไปสู่ขั้นของการปฏิบัติ การตัดสินใจจึงต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบ เพื่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรจึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศรา
วฒุ ิสทิธริาช (2544:71, 73) ทีศ่กึษาคณุลกัษณะที่
พงึประสงคข์องผู้บรหิารมืออาชพีโรงเรียนประถม
ศึกษาตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานการประถมศึกษาอำาเภอนิคมนำ้าอูน 
จังหวัดสกลนคร พบว่า การกล้าตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับมาก

 1.7 คุณธรรม จริยธรรม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารที่แสดงออกให้เห็นถึงการตั้งมั่นอยู่
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่าง
ที่ดี โดยไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผล
ประโยชน์ให้ตนเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทาง
อ้อม มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชน์
ของผู้เรียนเป็นสำาคัญและไม่เอารัดเอาเปรียบเห็น
แก่ได้โดยไม่นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น จึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศราวุฒิ สทิธริาช (2544: 
71,73) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผูบ้รหิารมอือาชพีโรงเรยีนประถมศกึษาตามทศันะ
ของกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานการ
ประถมศึกษาอำาเภอนิคมนำ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก

 1.8 ความรูด้า้นวิชาชพี พบว่า อยู่ในระดบั
มาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารที่เป็นทั้งผู้บริหาร
และผู้นำามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
บริหารงานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะ
สม สามารถผลิตผลงานที่โดดเด่นแตกต่างจาก 
ผู้บริหารอื่นๆ มีความรับผิดชอบต่อผลงาน และ
ผลิตผลงานอย่างมีคุณภาพเสมอ จึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของถวัลย์ หงษ์ไทย (2546: 52) ได้ศึกษา
สภาพและความต้องการพัฒนาความเป็นผู้บริหาร
มอือาชพีของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั
สำานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
ทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิด
เห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
วิทยฐานะ และขนาดสถานศึกษา ดังนี้
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 2.1 จำาแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของพรพิมล นิยมพันธุ์ (2550: 41) ได้ศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิด
เห็นของผู้บริหารและครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูเพศที่แตกต่างกัน มีความคิด
เห็นไม่แตกต่างกัน

 2.2 จำาแนกตามอาย ุพบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล นิยมพันธุ์ 
(2550: 32) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมือ
อาชพีตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารและคร ูสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอายุที่ 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.3 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของถวัลย์ 
หงษ์ไทย (2546: 45) ได้ศึกษาสภาพและความ
ต้องการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ 
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงาน
การประถมศึกษา จงัหวดัชยัภมู ิพบวา่ วฒุทิางการ
ศึกษาแตกต่างกัน ตามความคิดเห็นของครู  
ไม่แตกต่างกัน 

 2.4 จำาแนกตามตำาแหน่ง พบว่า แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ปุณฑริกกุล 
(2544: 81) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  
สังฆมณฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครูใน
ด้านความรู้ ความสามารถ การเป็นผู้นำา ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปกครอง มนุษยสัมพันธ์  
การบริการสังคม และคุณธรรมจริยธรรม พบว่า 
ครูที่มีตำาแหน่งต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.5 จำาแนกตามวิทยฐานะ พบว่า ไม่ 
แตกตา่งกนั จึงไมส่อดคลอ้งกบังานวิจัยของธวัชชยั  
ปุณฑริกกุล (2544: 46) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพโรงเรียนเอกชน
คาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา ตามทัศนะ
ของครูในด้านความรู้ ความสามารถ การเป็น
ผู้นำา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปกครอง 
มนุษยสัมพันธ์ การบริการสังคม และคุณธรรม
จริยธรรม พบว่า ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีทัศนะ
ตอ่คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.6 จำาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า 
ไมแ่ตกตา่งกนั จงึสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพสิทุธิ ์
แจ้งคำา (2541: 85, 86) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะที่ 
พงึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา ตาม
ทศันะของคร ูอาจารย ์สงักดัสำา นกังานการประถม
ศกึษาจงัหวัดเลย 3 ดา้น พบว่า ครอูาจารยท์ีป่ฏิบตัิ
งานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็กมีความคิดเห็นต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1.1 ทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ พบว่า 
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ มอบหมายงานตรง
กับความรู้ความสามารถเหมาะสมและยุติธรรม 
ดังนั้น ผู้บริหารควรมีความรู้ความสามารถในการ
จัดระบบ การวางแผน การวินิจฉัยสั่งงาน มีการ
วางแผนกลยทุธ ์และนำาสารสนเทศมาใชใ้นการจดั
ระบบ

 1.2 การรับรู้ข่าวสาร พบว่า รายข้อที่มี
คา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื สามารถดำาเนนิบทบาทไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวดเรว็และเขา้ใจความรูส้กึของคนรอบ
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ข้าง ดังนั้น ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศในการ
ทำางานอย่างเป็นมิตรและความสามัคคีในหมู่คณะ 
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และสามารถนำามาชว่ยในการปฏบิตังิาน สนบัสนนุ
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่ และอื่นๆ ในอนาคต มีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การแก้ไขปัญหา 
มคีวามกระตอืรอืรน้แสวงหาความรูว้ทิยาการใหม่ๆ  
อยู่เสมอ เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขประยุกต์ในการ
บริหารงานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา

 1.3 ความอุตสาหะ พบว่า รายข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุด คือ ชอบการแข่งขันท้าทาย ทำาให้เกิด
ความอยากทำางานมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารต้องมี
พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ความเอาใจใส่ 
ความอดทน ความกระตอืรอืรน้ ความพยายามและ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ต้องเผชิญ เพื่อให้ได้รับผล
สำาเรจ็ในการทำางาน การใช้ความพยายามอย่างสดุ
ความสามารถเพื่อให้กิจกรรมที่ตนกระทำาประสบ
ความสำาเรจ็ ซึง่ความรูส้กึนีน้ำาไปสูค่วามรูส้กึวา่ตน
มีประโยชน์ต่อคนอื่น

 1.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ สามารถดัดแปลงหรือใช้
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพและขอ้จำากดั
ของสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความคิดใน
เชิงบวก สนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ทันต่อข่าวสารและ
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ มีความสามารถ
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
และพิจารณานำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร เพื่อที่จะสร้างแบบแผนใหม่ๆ ความคิด
ใหม่ๆ หรือผลผลิตใหม่ๆ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ
ปรบัปรงุพฒันางาน ตลอดจนแกไ้ขขอ้ความคดิเหน็
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อยู่เสมอในการบริหารงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงจะได้รับการฝึกฝนไป

ในตัวในกระบวนการบริหารให้เป็นประจำา

 1.5 การประสานความสมัพนัธ์ พบว่า ราย
ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื สนบัสนนุใหม้กีารเปลีย่น
กรอบและคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ดังนั้น  
ผูบ้รหิารควรมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมคีวามเปน็กนัเอง
ไม่ถือตัว สามารถเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี และ
ประสานงานกับชุมชน เพื่อนำาชุมชนมามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหน่วยงาน

 1.6 กล้าตัดสินใจ พบว่า รายข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต่ำาสุด คือ เมื่อตัดสินใจเรื่องใดๆ แล้วจะไม่
เปลี่ยนไปมาโดยไม่มีเหตุผล ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าปรับเปลี่ยน ระบบการ
บริหารจัดการให้เข้ากับยุคสมัย ใช้การบริหารงาน
แบบการมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
มีการกระจายอำานาจในการบริหารงาน

 1.7 คุณธรรม จริยธรรม พบว่า รายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ มีการปกครองที่ดี ไม่มีหนี้
สินล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพย์ติด  
ดงันัน้ ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามซือ่สตัยส์จุรติบรหิารงาน 
ด้วยความโปร่งใส และควรประพฤติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป

 1.8 ความรู้ด้านวิชาชีพ พบว่า รายข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ สร้างวิสัยทัศน์และควบคุม
วุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเอง ดังน้ัน ในการ
กำาหนดลกัษณะ ผูบ้รหิารมอือาชพี เพือ่การสรรหา
และพฒันาผูบ้รหิาร ควรกำาหนดหลกัเกณฑวิ์ธกีาร  
ผู้บริหารควรมีความรู้ในเรื่องนโยบายการศึกษา
ชาติจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดทำาหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลการจบหลักสูตร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
ใช้เทคโนโลยีมาจัดการศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองและจัดทำาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรทำาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามแนวคิด
ใหม่ๆ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 2.2 ควรทำาการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ

บริหารในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพ

 2.3 ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ทำาให้
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาปรับปรุง
ตนเองไปสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและที่คาดหวังกับการ
บรหิารงาน 2) ศกึษาสภาพการบรหิารงานทีเ่ปน็จรงิและทีค่าดหวังของผูบ้รหิารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด คือ 1) แบบสอบถาม
วัดพฤติกรรมที่เป็นจริงและที่คาดหวัง และสภาพการบริหารงานที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษา ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 2 ฉบับๆ 95 ข้อ ฉบับที่ 1 สอบถามครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 สอบถามผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 1 ฉบับ จำานวน 4 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 และ .95 ตามลำาดับ และมีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อ (r

xy
) ตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.87 และ 0.52 ถึง 0.88 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร

สถานศึกษา และกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 199 คน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
วิธีเจาะจง และกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำานวน 187 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมผู้นำาแบบสั่งการมากที่สุด  
(  = 3.98, S.D. = .57) รองลงมาคือ พฤติกรรมผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จของงาน (  = 3.78, S.D. = .56) 
พฤติกรรมผู้นำาแบบสนับสนุน (  = 3.72, S.D. = .67) และพฤติกรรมผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วม (  = 3.66, 
S.D. = .68) ตามลำาดับ และมีความคาดหวังให้ผู้บริหาร มีพฤติกรรมผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วมมากที่สุด  
(  = 4.02, S.D. = .51) รองลงมาคือ พฤติกรรมผู้นำาแบบสั่งการ (  = 4.00, S.D. = .51) พฤติกรรม
ผู้นำาแบบสนับสนุน (  = 3.99, S.D. = .50) และพฤติกรรมผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จของงาน (  = 3.96,  
S.D. = .56) ตามลำาดับ

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่า ผู้บริหารมีการบริหารงานงบประมาณมากที่สุด 
( = 3.79, S.D. = .70) รองลงมาคือ การบริหารงานวิชาการ ( = 3.73, S.D. = .64) และการบริหารงาน
บริหารทั่วไป ( = 3.69, S.D. = .68) และการบริหารงานบุคคล ( = 3.22, S.D. = .68) ตามลำาดับ และ
มีคาดหวังให้ผู้บริหารบริหารงานวิชาการมากที่สุด ( = 4.08, S.D. = .47) รองลงมา คือ การบริหารงาน
บุคคล ( = 4.01, S.D. = .57) การบริหารงานบริหารทั่วไป ( = 3.96, S.D. = .52) และการบริหารงาน
งบประมาณ ( = 3.46, S.D. = .47) ตามลำาดับ 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่าพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและที่คาดหวังของ 
ผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นพฤติกรรมแบบสั่งการที่ไม่แตกต่างกัน 

 4. ครแูละบคุลากรทางการศกึษามคีวามเหน็ว่าสภาพการบรหิารงานทีเ่ปน็จรงิและทีค่าดหวังของ
ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษามคีวามคดิเหน็สภาพการบรหิารงานทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริง พฤติกรรมผู้นำาที่คาดหวัง การบริหารงานของผู้บริหาร

Abstract
 The purposes of this study were; 1) to study the actual and expected leadership behavior 
and administrations 2) to study the real state of the actual and expected administration of 
the administrators in basic educational schools in Ubonratchathani Provincial Administrative 
Organization. The two research tools used in this study were; 1) two 5-scale questionnaires 
that evaluate the actual and expected leadership behavior and real state of the actual and 
expected administration of administrators; each of them contained 95 questions, the first  
questionnaire is for teachers and educational personnel and the second one is for administrators  
and 2) one administrator interview which contain 4 questions with a reliability were .98 
and .95 respectively. Discrimination for each question (rxy) is from 0.50 to 0.87 and 0.52 to  
0.88. The sample were 199 administrators, teachers and educational personnel in basic  
educational schools in Ubonratchathani Provincial Administrative Organization, 12  
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administrators were chosen by purposive sampling, 187 teachers and educational personnel 
were chosen by stratified random sampling. Percentage, mean and standard deviation were 
employed to analyze the data. 

 The research results indicated that 

 1. Teachers and educational personnel thought that administrators have  
directive leadership ( = 3.98, S.D. = .57), achievement-oriented leadership ( = 3.78, S.D. 
= .56), supportive leadership ( = 3.72, S.D. = .67) and participative leadership ( = 3.66, 
S.D. = .68) when ranked from high to low respectively. They also expected administrators to 
have participative leadership = 4.02, S.D. = .51), directive leadership ( = 4.00, S.D. = .51),  
supportive leadership ( = 3.99, S.D. = .50) and achievement-oriented leadership ( = 3.96, 
S.D. = .56) when ranked from high to low respectively.

 2. Teachers and educational personnel thought that administrators have budget  
( = 3.79, S.D. = .70), academic ( = 3.73, S.D. = .64), general ( = 3.69, S.D. = .68) and  
personnel administration ( = 3.22, S.D. = .68) when ranked from high to low respectively. 
They also expected administrators to have academic ( = 4.08, S.D. = .47), personnel  
( = 4.01, S.D. = .57), general ( = 3.96, S.D. = .52) and budget ( = 3.46, S.D. = .47) when ranked  
from high to low respectively.

 3. Teachers and educational personnel thought that the real and expected  
leadership behavior of administrators were statistically significant different at the level of .05 
except the directive leadership that has no difference. 

 4. Teachers and educational personnel thought that the real and expected  
administration of administrators, teachers and educational personnel thought that the states 
of administration were significantly different at the level of .05

Keywords: actual leadership behavior, expected leadership behavior, administration of  
administrator

บทนำา
 พฤติกรรมผู้นำาเป็นปัจจัยที่สำาคัญย่ิง
ประการหนึ่งต่อการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้
เพราะการแสดงออกของผู้นำามีผลต่อการดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาให้ประสบความ
สำาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

นักวิชาการให้ความสนใจในการศึกษาพฤติกรรม
ผู้นำาเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำา
ไม่สามารถยืนยันหรือให้เหตุผลเป็นที่ยอมรับว่า
คุณลักษณะใดที่ส่งผลถึงความสำาเร็จในการเป็น
ผู้นำา คุณลักษณะใดจำาเป็นสำาหรับการเป็นผู้นำา
หรอืผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นีพ้ฤตกิรรมผูน้ำา
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มีความสำาคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงาน
เนื่องจากเป็นการแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำา
ของผู้บริหารให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ผู้ร่วม
งาน ในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินกิจกรรมทั้ง
หมายในองค์การ ตลอดจนวางแผนและกำาหนด
เป้าหมายขององค์การ ชี้แนะ สั่งการ ควบคุมการ
ดำาเนินงาน พฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหารจะก่อให้
เกิดบรรยากาศในการทำางานระหว่างสมาชิกใน
องค์การ (สัมมา รธนิธย์, 2553)

 ผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จหรือผู้นำาที่มี
ประสิทธิภาพย่อมที่จะแสดงพฤติกรรมให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์ในสถานศึกษา
เป็นตัวแปรสำาคัญ คือ ปัจจัยต่างๆ ที่มาสนับสนุน
การบริหารจัดการ ได้แก่ งบประมาณ ความ
สามัคคีของครู ความรู้ความสามารถของครูครบ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ความเหมาะสมของ
สัดส่วนจำานวนครูและนักเรียน ความพร้อมของ
อาคารสถานที่ นโยบายหน่วยเหนือ วัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียน และความสนับสนุนช่วย
เหลือของผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาการ
ศึกษา (กาญจน์ เรืองมนตรี, 2549) โดยทฤษฎี 
วิถีทางเป้าหมาย มุ่งเน้นความรับผิดชอบของ
ผู้นำาในการช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคได้ โดยเฉพาะอุปสรรคที่ก่อให้
เกิดความไม่แน่นอนต่างๆ ข้ึน รวมทั้งความข้อง
คับใจหรือสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
นอกจากนั้นผู้นำามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
เข้าไปช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการหาทาง
แก้ไขอุปสรรค การที่ผู้นำาใส่ใจให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว จะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ความคาดหวังที่จะทำางานได้สำาเร็จและเพิ่มความ
พึงพอใจในงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสูงข้ึน (สุเทพ 
พงศ์ศรีวัฒน์, 2545)

 จากความสำาคัญของพฤติกรรมผู้นำาของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานในสถาน

ศกึษา ทีก่ลา่วมาแลว้ ผูวิ้จยัสนใจทีจ่ะศกึษาเพือ่นำา
ผลการวิจยัไปใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานสำาหรบัผูบ้รหิาร
สถานศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา พร้อม
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผู้บริหาร
ให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอุบลราชธานี 
ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผูน้ำาทีเ่ปน็จรงิและ
ที่คาดหวังของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

  2. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานที่เป็น
จริงและที่คาดหวังของผู้บริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี 

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำาที่เป็น
จริงและที่คาดหวังของผู้บริหาร ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี 

 4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
ที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหาร ในสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด
อุบลราชธานี 

สมมติฐานการวิจัย
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและที่คาด
หวังของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แตกต่าง
กัน 
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  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานที่เป็นจริง
และท่ีคาดหวังของผู้บริหาร ในสถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ประกอบด้วยผู้บริหารสถาน
ศึกษาจำานวน 26 คน และครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา จำานวน 469 คน รวม 495 คน 
จาก 12 โรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 12 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ครูและบุคลากรทาง 
การศกึษา จำานวน 187 คน ทำาการเลอืกดว้ยวธิกีาร
สุม่แบบแบง่ชัน้ตามขนาดของโรงเรียน (Stratified  
Random Sampling) แล้วทำาการสุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาทางการ
ศกึษาในแตล่ะชัน้ด้วยวธีิการสุม่อย่างงา่ย (Simple  
Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
รวม จำานวน 199 คน จาก 12 โรงเรียนใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำาแนกได้ดังนี้

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปร 
ได้แก่

 1. ความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและ
ที่คาดหวัง โดยมีพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 4 แบบ 
ดังนี้

 1.1 พฤติกรรมผู้นำาแบบสนับสนุน

 1.2 พฤติกรรมผู้นำาแบบสั่งการ 

 1.3 พฤติกรรมผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จ
ของงาน

 1.4 พฤติกรรมผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วม

 2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
โดยการบริหารแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

 2.1 การบริหารงานวิชาการ

 2.2 การบริหารงานงบประมาณ

 2.3 การบริหารงานบุคคล

 2.4 การบริหารงานทั่วไป

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ประเภทเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ 
มี 2 ชนิด ได้แก่ 

 1. แบบสอบถาม 

 2. แบบสัมภาษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วเิคราะหแ์บบสอบถามตอนที ่1 เกีย่วกบั 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency distribution) และหาค่า 
ร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและที่ 
คาดหวังของผู้บริหาร และตอนที่ 3 เกี่ยวกับ
การบริหารงานที่เป็นจริงหรือที่คาดหวังของผู้
บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารจังหวัดอุบลราชธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation) กำาหนดการแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ของช่วงคะแนน (Class interval) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553) 
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 3. วเิคราะห์เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมผู้นำาที่
เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารกับการบริหาร
งานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยการใช ้(t-test 
Independent samples)

 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและที่คาดหวัง
ของผู้บริหารกับการบริหารงาน โดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive analysis)

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1.สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยหา
จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
นิยามคุณลักษณะกับข้อคำาถามโดยหาค่าเฉลี่ย  
( ) (สุนทรพจน์ ดำารงค์พานิช, 2554: 37)

 1.2 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อของเครื่อง
มือการวิจัยที่เป็นแบบวัดและแบบสอบถาม โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 
(สุนทรพจน์ ดำารงค์พานิช, 2554: 115)

 1.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
แบบวดัท่ีเป็นมาตรประมาณคา่ โดยใชส้มัประสทิธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(สมบัติ ท้ายเรือคำา, 2546: 95) 

 2. สถิติพื้นฐาน

 2.1 ร้อยละ 

 2.2 ค่าเฉลี่ย 

 2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม 
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test, Independent 
samples) 

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริง
และที่คาดหวังของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอุบลราชธานี 
มีดังนี้ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความคดิเหน็ว่า ผูบ้รหิารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มี
พฤตกิรรมผูน้ำาทีเ่ปน็จรงิโดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มีพฤติกรรม
ผู้นำาที่เป็นจริงแบบสั่งการมากที่สุด รองลงมาคือ 
แบบมุ่งความสำาเร็จของงาน แบบสนับสนุน และ
แบบให้มีส่วนร่วม ตามลำาดับ ในขณะที่ครูผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษา คาดหวังให้ผู้บริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร
สว่นจงัหวัดอบุลราชธานี มพีฤตกิรรมผูน้ำาโดยภาพ
รวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาราย
ด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า  
คาดหวังให้มีพฤติกรรมผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วมมาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอื แบบสัง่การ แบบสนับสนุน และ
แบบมุ่งความสำาเร็จของงาน ตามลำาดับ

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารงานที่เป็นจริงและที่คาดหวังในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหาร สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ ครูและ
บคุลากรทางการศกึษา มคีวามคดิเหน็ว่า ผูบ้รหิาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีการบริหารงานที่เป็น
จริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน
โดยเรยีงตามลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย พบว่า  
ผู้บริหารมีการบริหารงานงบประมาณมากที่สุด 
รองลงมาคือ การบริหารงานวิชาการ และการ
บรหิารงานบรหิารทัว่ไป และการบรหิารงานบคุคล 
ตามลำาดับ ในขณะที่ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาคาดหวังว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัอบุลราชธาน ี 
มีการบริหารงานท่ีคาดหวังโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้านโดยเรียงตามลำาดับ
คา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย พบวา่คาดหวงัให้ผู้บรหิาร
บริหารงานวิชาการมากที่สุด รองลงมา คือ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานบริหารทั่วไป 
และการบริหารงานงบประมาณ ตามลำาดับ 

 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำาที่เป็น
จริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบุลราชธาน ีตามความคดิเหน็ของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า  
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ยกเว้นพฤตกิรรมแบบสัง่การที่ไม่
แตกตา่งกนั โดยมพีฤตกิรรมผูน้ำาทีค่าดหวังสงูกว่า
พฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริง รายละเอียดดังตาราง 1

ตาราง 1 ผลวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมผูน้ำาทีเ่ปน็จรงิและทีค่าดหวังของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้าน ดังนี้

 พฤติกรรมผู้นำา  ที่เป็นจริง   ที่คาดหวัง  t p
   n = 187   n = 187
    S   S
1. แบบสนับสนุน 3.72  .67 3.99  .50 -4.241* .000
2. แบบสั่งการ 3.96  .57 4.00  .51 -.935 .351
3. แบบมุ่งความสำาเร็จของงาน 3.78  .56 3.96  .56 -3.038* .002
4. แบบให้มีส่วนร่วม 3.66  .68 4.02  .51 -5.395* .000

 รวม 3.78  .54 3.99  .46 -3.930* .000
* p < .05

 4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
งานที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารในสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
อบุลราชธาน ีตามความคดิเหน็ของครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
รายละเอียดดังตาราง 2
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 5. ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมท่ีเป็นจรงิและทีค่าดหวงั และสภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอบุลราชธาน ีดงันี้

 จากการสัมภาษณ์พบว่า พฤติกรรมผู้นำา
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสำาคัญและจำาเป็น
ต่อการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 
สถานศึกษาที่ประสบความสำาเร็จทางด้านการ
จัดการศึกษานั้น องค์ประกอบสำาคัญของความ
สำาเรจ็ในอนัดบัแรก คือ พฤตกิรรมการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้แสดงออกกับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามคำา
สั่งของผู้บริหารด้วยความพึงพอใจ เพราะความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรย่อมทำาให้
งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้  
ผู้บริหารจึงนับว่ามีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนา 
และการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย เพราะผู้บริหาร
เป็น ผู้ท่ีมีอำานาจและความรับผิดชอบสูงสุด ถ้า 
ผูบ้รหิารไมม่คีวามเขา้ใจและไมรู่บ้ทบาทหนา้ทีข่อง
ตนก็จะเกิดความล้มเหลว จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหาร
โรงเรยีนเป็นผู้ที่มคีวามสำาคญัในการจัดการศึกษา
อย่างยิ่ง ดังนั้นพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร 

จงึเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญั ในอนัทีจ่ะนำามาซึง่ผล
สำาเร็จของการบริหาร พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียน เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของ
การเป็นผู้บริหาร 

 นอกจากนั้นผู้บริหารให้ความเห็นว่า
ปัจจุบันพฤติกรรมที่ เป็นจริงตรงกันข้ามกับ
พฤติกรรมที่คาดหวังในการบริหารงาน ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่คาดหวังที่จะพบพฤติกรรมที่ให้ทุกคนมี
สว่นรว่มในการปฏิบตังิาน และพรอ้มทีจ่ะสนับสนุน
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาทางการศึกษาอย่างเต็มที่ แต่
เนื่องจาก 1) ด้านนโยบายและระเบียบการบริหาร
ที่ไม่ชัดเจน ทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เข้าใจว่าจะ
ทำางานอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิผลนั้น 2) ด้าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการ
ดำาเนินงานอย่างเป็นระบบจึงมีการกำากับ ติดตาม 
ควบคุม และดูแลพร้อมทั้งการจัดโครงสร้างและ
วางแผนการดำาเนินงานในสถานศึกษา จึงทำาให้ 
พบพฤติกรรมแบบสั่งการและมุ่งผลสำาเร็จของ
งานสูงกว่า 

ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานทีเ่ปน็จรงิและทีค่าดหวังของผูบ้รหิารในสถานศกึษาขัน้

พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้าน ดังนี้

 การบริหารงาน  ที่เป็นจริง   ที่คาดหวัง  t p
 ของผู้บริหาร  n = 187   n = 187
 สถานศึกษา   S   S
1. งานวิชาการ 3.73  .64 4.08  .47 -4.576* .000
2. งานงบประมาณ 3.79  .70 3.46  .53 -5.009* .000
3. งานบุคคล 3.22  .68 4.01  .57 -5.121* .000
4. งานบริหารทั่วไป 3.69  .68 3.96  .52 -5.586* .000

 รวม 3.61  .61 3.88  .40 -5.273* .000
* p < .05
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อภิปรายผล
 จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับ
พฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและที่คาดหวังกับการ
บริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจนำามาอภิปรายไว้ ดังนี้

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐาน สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัอบุลราชธาน ี
มีพฤติกรรมผู้นำาแบบสั่งการสูงสุด รองลงมา 
คือ พฤติกรรมผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จของงาน 
พฤติกรรมผู้นำาแบบสนับสนุน และพฤติกรรมแบบ
ให้มีส่วนร่วม ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรม
ผู้นำ าแบบสั่ งการช่วยสร้างความชัดเจนของ
โครงสร้างเชิงจิตวิทยาและงานได้ดี โดยผู้นำาแบบ
สั่งจะช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าวด้วยการแนะ
ทางสู่เป้าหมายให้ชัดเจน โดยลดความคลุมเครือ
น้อยลง สอดคล้องกับทฤษฎีวิถีทางเป้าหมาย  
กล่าวว่าผู้นำามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
เขา้ไปชว่ยเหลอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการขจดัปดัเปา่
อุปสรรคขัดขวางออกไป หรือเข้าไปร่วมในการหา
ทางแกไ้ขอปุสรรคนัน้ การทีผู้่นำาใส่ใจให้ความชว่ย
เหลือในการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว จะมีส่วนช่วย
เพิ่มความคาดหวังที่จะทำางานได้สำาเร็จและเพิ่ม
ความพึงพอใจในงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสูงข้ึน  
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545: 283) ซึ่งสอดคล้อง
กับสุมาลา งานไว (2551) พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหารกับความพึง
พอใจในงาน หากผู้บริหารใช้แบบพฤติกรรมผู้นำา
แบบสั่งการโดยครูเป็นผู้ปฏิบัติตามย่อมทำาให้ครู
เกิดความรู้สึกสบายใจ ที่มีผู้นำาคอยนำาทาง และ
รับผิดชอบในความสำาเร็จหรือความล้มเหลวของ
การบรหิารจดัการ นอกจากนีรุ้ง่ทิพย์ อยู่คะเชนทร ์ 
(2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ขนาดใหญ่มีระบบการบริหารมีสายบังคับบัญชา
มีกรอบการบริหารที่ ปฏิบัติงานต่อกันเป็นทอดๆ 
จึงมีผลในพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่
มีพฤติกรรมผู้นำาแบบสั่งการ 

 ในขณะที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยคาดหวังให้ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
มีพฤติกรรมผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วม รองลงมา คือ 
พฤติกรรมผู้นำาแบบสั่งการ พฤติกรรมผู้นำาแบบ
สนับสนุน และพฤติกรรมผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จ
ของงาน ตามลำาดับ เกิดจากเมื่อเผชิญกับปัญหา
ผู้บริหารให้คำาปรึกษา เต็มใจรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา เปดิโอกาสให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ให้สถานศึกษา
บรรลวัุตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว้ พรอ้มทัง้กอ่ใหเ้กดิสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดี ผลักดันให้คนในสถานศึกษา
ได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และลดความขัดแย้งที่จะ
เกิดขึ้นในการทำางาน ทำาให้ทุกคนในสถานศึกษา
ต้องรวมตัวกันเป็นทีม ผนึกกำาลังและศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตาม
ทฤษฎีวิถีทาง - เป้าหมาย (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 
2545: 283) ซึง่สอดคลอ้งกบัสรุศกัดิ ์ทพิยส์บุรรณ ์ 
(2549) ที่ทำาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบรหิารวิชาการของสถานศกึษา พบว่าผูบ้รหิาร
มีการปฏิบัติภารกิจการบริหารตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา โดยการกระจายอำานาจให้ ทุกฝ่ายมี
สว่นรว่ม และมบีทบาทในการจดัการโดยเน้นใหค้รู 
ผูส้อนมสีว่นรว่ม อกีทัง้ ภัทรภร หมืน่มะเรงิ (2553) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน  
พบว่าผู้บริหารต้องรู้ลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคนว่ามีประสบการณ์ ความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถในด้านใด เพื่อมอบหมายงาน 
ให้ตรงกับความสามารถ และความถนัดของ
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แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม สามารถกระจายงาน 
กระจายอำานาจให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมี
หลกัเกณฑก์ารพจิารณา เพือ่ใหท้กุคนยอมรบั และ
ที่สำาคัญเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
ในการทำางาน เพื่อการผูกมัดใจให้ทุกคนทำางาน
อย่างทุ่มเท เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมาย 
นอกจากนีก้ติตภิรณ ์ปะตเิพนงั (2552) พบวา่ภาวะ
ผู้นำามีความสามารถในการบริหารจัดการจัดการ
ศึกษา มีวิสัยทัศน์และสามารถประสานงาน จูงใจ 
ระดมสรรพกำาลงัจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความคิดเห็นว่า สภาพการบริหารงานที่เป็นจริงใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของผูบ้รหิาร สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียง
ตามลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย คอื การบรหิาร
งานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการ
บรหิารงานบรหิารทัว่ไป และการบรหิารงานบคุคล 
ทัง้นีม้าจากดา้นการบรหิารงานงบประมาณ มกีาร
จัดทำาเอกสารทางการเงินเป็นปัจจุบันและรายงาน
เอกสารใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ มกีารรบัเงนิ
ของสถานศกึษาเปน็ไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงการ
คลังกำาหนด และมีการนำาเสนอเอกสารทางการ
เงินให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้การบริหารงานงบประมาณของสถาน
ศกึษามุง่เนน้ความเปน็อสิระในการบรหิารจดัการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหาราย
ได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพประกอบดีขึ้น

ต่อผู้เรียน (กรมวิชาการ, 2546: 41) ซึ่งสอดคล้อง
กับจงจิต กอสูงเนิน (2552) สภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพราะใน
การบริหารองค์กรใดๆ ก็ตาม งบประมาณถือได้
ว่า เปน็แผนการใชท้รพัยากรในการบรหิารองคก์ร
ให้ประสบความสำาเร็จ

 ในขณะที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความคิดเห็นว่า สภาพการบริหารงานที่คาดหวัง 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหาร สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน 
โดยเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  
1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน
บคุคล 3) การบรหิารงานบรหิารทัว่ไป และ 4) การ
บรหิารงานงบประมาณ ซึง่การบรหิารงานวิชาการ
เป็นด้านที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการ
ศึกษาคาดหวังให้ผู้บริหารปฏิบัติมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจากงานวิชาการเปน็งานหลกั หรอืเปน็
ภารกจิหลกัของสถานศกึษาตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญ
ทำาใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและ
การจัดการ (กรมวิชาการ, 2546: 35) พร้อมกันนี้ 
ยูเนสโก (UNESCO, 2000) ได้ทำาการวิจัย ปัญหา
การใช้หลักสูตรของบางประเทศในทวีปเอเชีย 
ได้แก่ อัฟกานีสถาน บังคลาเทส อินเดีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์และศรีลังกา พบว่า ปัญหาการใช้
หลักสูตรเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดการ
ประสานงานทีด่รีะหว่างหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบั 
การนำาหลักสูตรไปใช้ ผู้บริหารระดับต่างๆ ไม่ใช้
ความสนใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
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และขาดการติดตามการใช้หลักสูตรของครู 
นอกจากนี้สันวิช แก้วมี (2551) ที่ได้ศึกษาความ
คาดหวงัของขา้ราชการครทูีม่ตีอ่พฤตกิรรมผูน้ำาใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษานนทบรุ ีพบวา่ ข้าราชการครตูอ้งการให้
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้ เทคนิคใหม่ๆ ที่จะ 
นำามาปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนให้เกิด 
ผลสมัฤทธิต์ามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้และสามารถนำา
ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานให้
ทราบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 3. พฤตกิรรมทีเ่ปน็จรงิและทีค่าดหวงัของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามความคิด
เห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นว่าที่แตกต่างกัน โดยมีพฤติกรรมผู้นำาที่ 
คาดหวังสูงกว่าพฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริง ผู้บริหาร
มีการแสดงพฤติกรรมผู้นำาแบบสั่งการมากที่สุด  
ในขณะทีค่รแูละบคุลากรทางการศกึษาคาดหวงัให้ 
ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วม
มากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมผู้นำาที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้
บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากพฤติกรรมผู้นำาแบบให้มีส่วนร่วม  
ผู้บริหารมีการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีการ
ประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในที่ทำางานบ่อยๆ เพื่อ
รับทราบปัญหา สอดคล้องกับ พรมลือ แก้วคำาใจ  
(2552) ที่ ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำาของ 
ผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้โอกาส
แก่ครูอาจารย์ผู้สอนในการติชมและให้ข้อคิดใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และเปน็ไปตามหลกัการของพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 กำาหนด
ให้กระทรวงกระจายอำานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อให้มีการจัดระบบโครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพ
เชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 
มีการกระจายอำานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษามี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ 
และมีความสุข การดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจำาเป็นที่จะต้องมี
การกระจายอำานาจ และให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 4. สภาพการบริหารงานที่เป็นจริงและที่
คาดหวังของผู้บริหาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
พบว่า สภาพการบริหารงานที่คาดหวังสูงกว่าที่ 
เปน็จรงิ ของผูบ้รหิาร แตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่
2 ครแูละบคุลากรทางการศกึษามคีวามคดิเหน็ตอ่
สภาพการบริหารงานที่เป็นจริงและที่คาดหวังของ 
ผู้บริหาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องการให้ผู้บริหารบริหารงานในสถานศึกษา
อย่างเต็มที่ เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพคล่องใน
การบริหารงาน เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการบริหารองค์กร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
การศึกษา ที่ต้องการสร้างความพร้อมในการ
ให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมี
ศกัยภาพในการแขง่ขนั สนบัสนนุสือ่การเรยีนการ
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สอนให้ครบตามสัดส่วนของนักเรียน การจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนชุมชน/ห้องปฏิบัติการให้ครบทุกลุ่ม
สาระ/กิจกรรม การจัดสรรครูและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจให้ครบตามเกณฑ์ พัฒนาครูให้เป็นครู
มืออาชีพอย่างแท้จริง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้เด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี, ม.ป.ป.) 

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

 1.1 ด้านพฤติกรรมผู้นำา ผู้บริหารควร
รักษามิตรภาพในการทำางานกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษา ช่วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การทำางาน มีการแจ้งแนวปฏิบัติและความคาด
หวังที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการ
ศึกษาให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้แสดง
ท่าทีให้ความใส่ใจต่อความต้องการส่วนบุคคล
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา
ด้วย เปิดใจรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ 
ให้คำาปรึกษาต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาเมื่อมีปัญหาในการทำางาน

 1.2 ผู้บริหารควรมีการเผยแพร่ความ
สำาเร็จของครูผู้สอน เพื่อยกย่องให้เกิดขวัญและ
กำาลังใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดสวัสดิการเพื่อ

เสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ พัฒนาเจตคติและ
พฤติกรรมของบุคคลในสถานศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา และเพิ่มการนิเทศภายใน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการศึกษาสำารวจความต้องการในการใช้
งบประมาณในสถานศึกษา 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 เน่ืองจากการวิจัยครั้ง น้ี พบว่า 
พฤตกิรรมผูน้ำาทีเ่ปน็จรงิและคาดหวังของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการวิจัย
หาสาเหตุของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

 2.2 ควรศกึษาพฤตกิรรมผูน้ำาของผูบ้รหิาร
ระดับอื่นๆ เช่น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ 
เป็นต้น

 2.3 ควรศึกษาสภาพและความต้องการ
พฤติกรรมผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่มี
ประสิทธิภาพในการทำางาน

 2.4 ควรศกึษาพฤตกิรรมผูน้ำาของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิธีการวิจัยแบบอื่น เช่น วิจัยเชิง
ปรมิาณ เปน็ตน้ เพือ่ทราบถงึรายละเอยีดเกีย่วกบั
ปัจจัยตัวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้นำาของ 
ผู้บริหาร
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ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
The Leadership of the Administrator according to the 
School Administrations and Teachers’ opinion in Secondary  
Education Service Area Office 5

บรรพต รักง�ม1, ธนัตถ์ ฐิติวรทัต2, เสน่ห์ สุขเคห�3

Banphot Rak-ngam1, Tanut Titivoratus2, Sanar Sukkaha3

บทคัดย่อ
 การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ 2) เปรียบ
เทียบภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปี การศึกษา 2554 
จำานวน 351 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 17 คน ครู จำานวน 334 คน วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิตามตำาแหน่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.737 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธี
การทดสอบของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1. ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ทุกรายการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะผู้นำาแบบปฏิรูป รองลงมา คือ ภาวะผู้นำาแบบผู้สอนงาน ภาวะผู้นำา
แบบผู้นำาเหนือผู้นำา และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ภาวะผู้นำาแบบผู้ประกอบการ 

1 นิสิตระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2 ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1 M. Ed. Candidate in Educational Administration, Faculty of Education, Thepsatri Rajabhat University.
2 Director of the School, The Demonstration School of Thepsatri Rajabhat University.
3 Associate Dean, Faculty of Education, Thepsatri Rajabhat University.
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 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำาแนกดังนี้

 2.1 เพศ พบวา่ แบบผู้สอนงาน แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นแบบปฏริปู 
แบบผู้นำาเหนือผู้นำา และแบบผู้ประกอบการ พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 2.2 ระดับการศึกษา พบว่า แบบผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนแบบปฏิรูป แบบผู้สอนงาน และแบบผู้นำาเหนือผู้นำา พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 2.3 ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน พบว่า ภาวะผู้นำาแบบปฏิรูป และภาวะผู้นำาแบบ 
ผูป้ระกอบการ แตกตา่งกันอย่างมีนยัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นดา้นแบบปฏิรปู แบบผูส้อนงาน และ
แบบผู้นำาเหนือผู้นำา พบว่า ไม่แตกต่างกัน

 2.4 อายุ สถานภาพสมรส ตำาแหน่งหน้าที่ และขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน

คำาสำาคัญ: ภาวะผู้นำา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

Abstract
 The purposes of this research were to 1) study the Leadership of the Administrator  
according to the School Administrations and Teachers’ opinion in Secondary Education  
Service Area Office 5. 2) Compare the Leadership of the Administrator according to the  
School Administrations and teachers’ opinion in Secondary Education Service Area Office 5,  
classified by sex, age, occupation, status, education level, position, work experience  
and size of school.

 The sample, selected through stratified random sampling from the administrators  
and teachers in Secondary Education Service Area Office 5 total 351, consisted of 17  
Administrators and 334 teachers. The instruments used with 0.737 reliability were questionnaire 
with respond rate, 100% the data were analyzed by ready program to calculate percentage, 
mean, standard deviation, t-test. There were 2 variables, using one way ANOVA to analyzed 
more than 2 variables and post hoc test by following Fisher’s Least - Significant Difference:  
(LDS)

 The findings were as follows: 

 1. The Leadership of the Administrator according to the School Administration and 
Teachers’ opinion in Secondary Education Service Area Office 5 was at a high average and 
the highest average is Transformational Leadership then Coaching Leadership and Super 
Leadership lowest average is Servant Leadership
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 2. Regarding the comparison of The Leadership of the Administrator according to the 
School Administration and Teachers’ opinion in Secondary Education Service Area Office 5, 
when classified by; 

 2.1 sex, there was found to be different. The significant statistic is .01, but  
Transformational Leadership, Super Leadership and Servant Leadership aren’t different.

 2.2. Education level, there was found to be different. The significant statistic is .001, 
but Transformation Leadership, Coaching Leadership and super Leadership aren’t different.

 2.3. Working experience, there was found to be different between Transformation 
Leader ship and Servant Leadership. The significant statistic is .001, but Coaching Leadership 
and Super Leadership aren’t difference.

 2.4. Age, status, position and size of school, there were found no difference.

Keywords: the leadership, administrators, teachers, educational service Area 5

บทนำา
 ภาวะผูน้ำา (leadership) มบีทบาททีส่ำาคญั
อย่างยิ่งต่อการบริหารและการจัดการองค์กรทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน โดยภาวะผู้นำามีผลต่อ
การดำาเนินงานขององค์กรโดยตรงคือ ถ้าผู้บังคับ
บัญชาหรือหัวหน้าเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำาในตัวกิจการ
งานก็จะดำาเนินไปได้ราบรื่น และก้าวหน้า ตรงกัน
ข้ามถ้าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าขาดภาวะผู้นำา
ก็จะเกิดผลเสียหายต่อองค์กร ผู้นำาเป็นตัวการ
แห่งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร พฤติกรรม
ความเป็นผู้นำาจึงมีผลไปถึงผลผลิตขององค์กร 
ความพึงพอใจ ขวัญและกำาลังใจ ความจงรักภักดี 
ความกระตือรือร้น และการบูรณาการของผู้ร่วม
งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารที่ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมักจะมีภาวะผู้นำาสูง แต่
การที่ผู้นำาจะประสบความสำาเร็จได้ จำาเป็นต้อง
อาศัยทักษะภาวะผู้นำาเป็นพื้นฐาน ในสภาพการณ์
ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผู้นำาเป็น
ผู้ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และการ

จัดการองค์กร เพื่อความอยู่รอด สวัสดิภาพและ
สันติสุข ผู้บริหารหรือผู้นำาที่มีภาวะผู้นำาสามารถ
ทำาให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานใน
องค์กรสูงขึ้นได้ ภาวะผู้นำาสามารถทำาให้ผู้ร่วม
งาน มองตนเองมองงานในแงม่มุหรอืกระบวนทศัน์
ใหม่ๆ ทำาให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์
และภารกิจของทีมและองค์กรภาวะผู้นำาเป็นผู้นำา
ทีท่ำาใหผู้ต้ามอยูเ่หนือความสนใจตนเอง ผูน้ำาจะยก
ระดบัวุฒภิาวะและอดุมการณข์องผูต้ามทีเ่กีย่วกบั
ผลสมัฤทธิ ์การบรรลสุจัการแหง่ตน ความรุง่เรอืง
ของสังคม องค์กรและผู้อื่น (Pfiffner, & Resthus, 
1960: 92-93)

 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 5 มีโรงเรียนในการดูแลนิเทศติดตามผลการ
จดัการศกึษา จำานวน 4 จงัหวัด คอื สงิหบ์รุ ีชยันาท 
อ่างทอง และลพบรุ ีจำานวน 65 โรงเรยีน ซึง่จะตอ้ง
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่เป้าหมายให้ 
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดย 
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำาคัญที่จะนำาพา
ผู้ร่วมงานในโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าประสบผล
สำาเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน (Daft, 2003: 5)
อย่างไรก็ตามจากสภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาใน สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 พบปัญหาผู้บรหิารสถานศกึษา
มภีาวะผูน้ำาทีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิานของครผูู้สอน
ในการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และจาก
การสัมภาษณ์ นายสละ วิเลปนะ (2554, ธันวาคม 
23) รองผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 5 กลา่ววา่ ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร
สถานศึกษามบีทบาทสำาคญัทีส่ดุ ทีจ่ะนำาพาองคก์ร
ไปสู่ความสำาเร็จได้ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ความสามารถ
ในการโน้มน้าวผู้ร่วมงานให้ร่วมมือในการปฏิบัติ
งานด้วยความเต็มใจเพื่อจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ เกิดความพึงพอใจให้องค์กรบรรลุผล
สำาเร็จ (Stogdill, 1974: 74) ในเรื่องภาวะผู้นำา
ดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้นำา
หน่วยงานทางการศึกษา เห็นว่าภาวะผู้นำาที่เหมาะ
สมกับการบริหารการศึกษา คือ ภาวะผู้นำาแบบ
ปฏิรปู ภาวะผูน้ำาแบบผู้สอนงาน ภาวะผู้นำาแบบผู้นำา
เหนือผู้นำา และภาวะผู้นำาแบบผู้ประกอบการ โดย
ปัจจัยท่ีคาดวา่จะมผีลตอ่แบบภาวะผูน้ำา ไดแ้ก ่เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และขนาดสถาน
ศึกษาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งโอกาสเจริญก้าวหน้าใน
หนา้ทีก่ารงานอกีประการหนึง่ซึง่มคีวามสำาคญัเชน่
กัน ภาวะผู้นำาเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การบรหิารในทกุองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์ร
ภาครัฐบาล ซึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศกึษาภาวะผูน้ำาของผู้บรหิารสถานศกึษา ในสงักดั
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ท้ังนี้ข้อมูลท่ีได้รับเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม

และพฒันาขา้ราชการครรูะดบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5

 2. เพื่ อ เปรียบเทียบภาวะผู้นำ าของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำาแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน

สมมติฐานการวิจัย
 ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 แตกตา่งกนั
เมื่อจำาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตำาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติ
งาน และขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในปีการศึกษา 2554 
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา จำานวน 139 คน 
และคร ูจำานวน 2,730 คน รวมจำานวนทัง้สนิ 2,869 
คน กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
คร ูสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
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เขต 5 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
ตำาแหน่ง จำานวน 351 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 17 คน และครู จำานวน 334 
คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
ตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ (check list) ประกอบด้วยคำาถาม
เกี่ยวกับตัวแปรอิสระต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน

 ส่วนท่ี 2 สอบถามภาวะผู้นำา ของผู้บรหิาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 (แบบปฏิรูป แบบผู้สอนงาน 
แบบผู้นำาเหนือผู้นำา และแบบผู้ประกอบการ) มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.737

 การดำาเนินการวิจัย

 1. ผู้วิจัยดำาเนินการแจกและเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจนับจำานวน และตรวจความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบับ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการหาค่า
ร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัของภาวะ
ผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด้วยวิธีการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
เพศ ซึ่งจำาแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที  
(t-test) ชนิดเป็นอิสระแก่กัน สำาหรับ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง 
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจำาแนกมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  
ใช้การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว  
โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การทดสอบ 
ของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least-Significant  
Difference: LSD)

ผลการวิจัย
 1. ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 สรุปเป็นรายด้าน คือ ภาวะผู้นำาแบบปฏิรูป 
ภาวะผู้นำาแบบผู้สอนงาน ภาวะผู้นำาแบบผู้นำาเหนือ
ผูน้ำา และภาวะผูน้ำาแบบผูป้ระกอบการ รายดา้นอยู่
ในระดับมาก ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

 1.1 ภาวะผู้นำาแบบปฏิรูป ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ พบว่า  
ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จำานวน 10 
รายการ และค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด จำานวน  
2 รายการ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็น 

ของผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 5 แบบปฏิรูป

  แบบปฏิรูป  ระดับความคิดเห็น
    S.D. แปลผล
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานแบบเป็นทีม 4.11 0.80 มาก
2. ใส่ใจในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครูบนพื้นฐาน
 ความเชื่อถือและไว้วางใจ 4.53 0.57 มากที่สุด
3. แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะให้มีการปรับปรุง
 เปลี่ยนแปลงวิธีการทำางาน  4.46 0.66 มาก
4. เมื่อมีปัญหาจะรีบดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
 เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  4.43 0.69 มาก
5. เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 ผู้บริหารจะรับฟังความคิดเห็นจากคณะครูเสมอ 4.36 0.51 มาก
6. เมื่อมีปัญหาจะค้นหาสาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนว 
 ทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม มากกว่าการหาตัว
 ผู้กระทำาผิดมารับผิดชอบ 4.51 0.57 มากที่สุด
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประเมินด้วย
 ความยุติธรรม และเปิดเผยจากคุณภาพ และ
 ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 4.30 0.75 มาก
8. นำาเอาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
 ประสบการณ์ของครูมาใช้ประกอบการพิจารณา
 มอบหมายงาน 4.48 0.65 มาก
9. แก้ไขสภาพการที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงาน  4.48 0.58 มาก
10. สนับสนุนให้ครู ได้นำาเอาสื่อเทคโนโลยีและ
 นวัตกรรมที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติงาน  4.38 0.70 มาก
11. เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความ
 คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 4.19 0.87 มาก
12. เป็นผู้ริเริ่มและนำาสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการทำางาน 4.23 0.70 มาก

  ภาพรวม 4.37 0.20 มาก

 1.2 ภาวะผูน้ำาแบบผูส้อนงาน ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาแตล่ะรายขอ้ พบวา่ คา่
เฉลีย่สว่นใหญอ่ยู่ในระดบัมาก จำานวน 12 รายการ 

และค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด จำานวน 1 รายการ 
ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  

เขต 5 แบบผู้สอนงาน

  แบบผู้สอนงาน  ระดับความคิดเห็น
    S.D. แปลผล
1. ให้ความสนใจในการพัฒนาและฝึกอบรมครูและ
 บุคลากรทางการศึกษา  4.30 0.68 มาก
2. เน้นความเข้าใจ และความเห็นพ้องต้องกัน
 ในเรื่องเป้าหมายของหน่วยงาน  4.40 0.81 มาก
3. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
 การเรียนการสอนและงานพิเศษอื่น ๆที่ได้รับ
 มอบหมาย  4.37 0.71 มาก
4. ปฐมนิเทศครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
 ให้ทราบถึงแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  4.49 0.53 มาก
5. ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู และให้คำาปรึกษา
 แนะนำาในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  4.29 0.57 มาก
6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการทำางานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 4.35 0.72 มาก
7. รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำางานของครูทั้งใน
 เรื่องส่วนตัวและเรื่องหน้าที่การงาน  4.37 0.58 มาก
8. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน โดนใช้ข้อมูล
 จากส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 4.33 0.69 มาก
9. เปิดโอกาสให้ครูซักถามปัญหาและมีส่วนร่วมในการ
 แก้ไขปัญหา 4.32 0.62 มาก
10. ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่
 เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 4.36 0.73 มาก
11. นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและมีการ
 มอบหมายให้ครูได้นิเทศช่วยเหลือกันเองอย่าง
 เหมาะสม 4.53 0.65 มากที่สุด
12. สร้างทัศนคติที่ดีในการทำางานให้กับครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา 4.35 0.74 มาก
13. สร้างความตระหนักให้ครูมีความรับผิดชอบในการ

 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และงานในหน้าที่ 4.22 0.67 มาก

  ภาพรวม 4.36 0.17 มาก
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  1.3 ภาวะผู้นำาแบบผู้นำาเหนือผู้นำา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละราย

ข้อ พบว่า ค่าเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุก
รายการ ดังตาราง 3

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  

เขต 5 แบบผู้นำาเหนือผู้นำา

  แบบผู้นำาเหนือผู้นำา  ระดับความคิดเห็น
    S.D. แปลผล
1. เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในการกำาหนด
 เป้าหมายและหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  4.33 0.82 มาก
2. ให้ครูมีอิสระในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่
 เกิดจากการทำางาน  4.32 0.60 มาก
3. ให้ครูตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 ด้วยตนเอง 4.47 0.66 มาก
4. ยอมรับความคิดเห็นที่แปลกใหม่ของครูและบุคลากร
 ในสถานศึกษา 4.35 0.67 มาก
5. ให้โอกาสครูในการศึกษาค้นคว้า เอกสารข้อมูลใหม่ ๆ 
 อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  4.36 0.69 มาก
6. จัดหาคู่มือ และแหล่งค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ให้ครู
 และบุคลากรในสถานศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพื่อ
 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  4.46 0.64 มาก
7. รู้จักใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน  4.31 0.68 มาก
8. ยกย่องชมเชยในศักยภาพการทำางานของครูและบุคลากร 4.42 0.59 มาก
9. พร้อมที่จะเผชิญกับผลที่จะตามมาจากการ
 ดำาเนินงานของสถานศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 4.29 0.68 มาก
10. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างอิสระที่ไม่ขัดต่อ

 ระเบียบกฎหมาย 4.06 0.82 มาก

  ภาพรวม 4.34 0.19 มาก

 1.4 ภาวะผู้นำาแบบผู้ประกอบการ ภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาแตล่ะรายขอ้ พบ

ว่า ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกรายการ 
ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  

เขต 5 แบบผู้ประกอบการ

  แบบผู้ประกอบการ  ระดับความคิดเห็น
    S.D. แปลผล
1. กำาหนดนโยบายและเป้าหมายในการทำางานของ
 สถานศึกษา  4.18 1.09 มาก
2. กำาหนดวิธีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  4.43 0.63 มาก
3. จัดสรรงบประมาณในการบริหารงานได้สอดคล้อง
 กับเป้าหมายของงาน  4.44 0.69 มาก
4. สั่งการให้ครูปฏิบัติงานอย่างรัดกุม  4.05 1.04 มาก
5. กระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 วิชาชีพและมาตรฐานของสถานศึกษา  4.46 0.64 มาก
6. ประเมินการปฏิบัติงานประจำาปีของครูและบุคลากร
 ทางการศึกษาได้อย่างเที่ยงธรรม  4.46 0.64 มาก
7. ตัดสินใจในการดำาเนินการแก้ไขปัญหา  4.31 0.68 มาก
8. เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำางาน  4.42 0.59 มาก
9. นำาข้อผิดพลาดในการบริหารงานในแต่ละครั้งมา
 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางาน 4.29 0.68 มาก
10. ยึดมั่นว่าความสำาเร็จของหน่วยงานเป็นหน้าที่ความ

 รับผิดชอบสูงสุดของตนเอง 4.06 0.82 มาก

  ภาพรวม 4.31 0.26 มาก

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำาของ 
ผูบ้รหิารสถานศึกษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยจำาแนกเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่งหน้าที่ 
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน ในรายด้าน จำานวน 4 แบบ โดยนำา
เสนอ ดังนี้

 2.1 จำาแนกตามเพศ พบว่า แบบผู้สอน
งาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ส่วนแบบปฏิรูป แบบผู้นำาเหนือผู้นำา และ 
แบบผู้ประกอบการ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 จำาแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน

 2.3 จำาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน

 2.4 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
แบบผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนแบบปฏิรูป แบบผู้สอน
งาน และแบบผูน้ำาเหนอืผูน้ำา พบว่า ไมแ่ตกตา่งกนั
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 2.5 จำาแนกตามตำาแหน่งหน้าที่ พบว่า  
ไม่แตกต่างกัน

 2.6 จำาแนกตามประสบการณท์ีป่ฏบิตังิาน 
พบว่า ภาวะผู้นำาแบบปฏิรูป และภาวะผู้นำาแบบ
ผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านแบบปฏิรูป แบบผู้สอน
งาน และแบบผูน้ำาเหนอืผู้นำา พบวา่ ไม่แตกตา่งกัน

 2.7 จำาแนกตามขนาดสถานศกึษาทีป่ฏบิติั
งาน พบว่า พบว่า ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
 1. จากผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยรายด้าน พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยมีราย
ละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้

 1.1 แบบปฏิรูป พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้นำากระตุ้น และสร้าง
แรงจูงใจใหผู้ร้ว่มงานและผูต้ามตระหนกัถงึภารกจิ
และวิสัยทัศน์ของทีมงานและองค์กร พัฒนาความ
สามารถในทำางานและพยายามทำางานให้บรรลุ
ถึงผลสำาเร็จในระดับที่สูงขึ้น จึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ วิชัย ศรีเสน่ห์ (2544: 65) ที่พบว่า ภาวะ
ผูน้ำาแบบปฏิรปูอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จินดา วงศ์อำามาตย์ (2550: 33) ได้
ศกึษาเรือ่งภาวะผูน้ำารว่มสมยัในการปฏบิตังิานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ภาวะผู้นำา
แบบปฏิรูปของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก

 1.2 แบบผู้สอนงาน พบวา่ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก กระบวนการใช้อำานาจ
หรอือทิธพิลของผูน้ำา จงูใจใหบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคล
ให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ร่วมกัน 
การจูงใจสมาชิกองค์กรให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ 
จะมีอิทธิพลต่อกลไกกลุ่มและวัฒนธรรมกลุ่ม จึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัวัฒน ์ใจจติร (2546: 
84) ที่พบว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้สอนงานอยู่ในระดับ
มาก

 1.3 แบบผู้นำาเหนือผู้นำา พบว่า ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมี
บคุลกิภาพทีด่ ีมรีะเบยีบวินัย มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 
มคีณุธรรมจรยิธรรม ไมเ่ห็นแกต่วั มคีวามเสยีสละ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเฉลียวฉลาด มี
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
งาน จึงสอดคล้องกับงานของจินดา วงศ์อำามาตย์ 
(2550: 57-58) ที่พบว่า ภาวะผู้นำาแบบผู้นำาเหนือ
ผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบัสตาดท ์(1989: 49-53) กลา่วว่า ผูน้ำา
แบบผู้นำาเหนือผู้นำา ผู้นำาเองจะช่วยให้ผู้ตามหรือ
บุคลากรในองค์กรได้ค้นพบความสามารถของตน
และใชค้วามสามารถใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการ
ปฏิบัติงานและเป็นผู้นำาให้อำานาจ ผู้ตามทำางานให้
แก่องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ

 1.4 แบบผู้ประกอบการ พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีความ
คิดสร้างสรรค์ในการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
อยู่ตลอดเวลา และจะต้องมีความอดทน มุ่งมั่น 
กล้าตัดสินใจ และกล้าเสี่ยงในการที่จะนำาความ
คิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของตนเองนั้นมาปฏิบัติเพื่อ
ให้เกิดผลคุ้มค่าเชิงพาณิชย์อีกด้วย จึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานของจินดา  
วงศ์อำามาตย์ (2550: 64) ที่พบว่า ภาวะผู้นำาแบบ
ผูป้ระกอบการของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบั
มาก และสอดคล้องกับแซคส์ (2006, p.12) กล่าว
ว่า ผู้นำาแบบผู้ประกอบการ เป็นภาวะผู้นำาที่เป็น
นายจ้างตนเอง ตัดสินใจในการบริหารจัดการงาน
ด้วยตนเอง

 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะ
ผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขต
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พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 จำาแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน และขนาดสถาน
ศึกษาที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

 2.1 จำาแนกตามเพศ พบว่า เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า แบบผู้สอนงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนแบบ
ปฏิรูป แบบผู้นำาเหนือผู้นำา และแบบผู้ประกอบ
การ พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจินดา วงศ์อำามาตย์ (2550: 73-74) ที่พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความคดิเหน็แตกตา่งกันอย่างนยัสำาคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกับภาวะผู้นำาแบบปฏริปู 
ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นวงทิพย์ กาฬศิริ (2547, 55) ที่พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนภาวะผู้นำาแบบผู้นำาเหนือ
ผู้นำา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จึง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 2.2 จำาแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย ศรีเสน่ห์ 
(2544: 57-58) ได้ศึกษาภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
ดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานการ
ประถมศกึษาจงัหวดัอดุรธาน ีพบวา่ ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาและครทูีม่อีายุแตกตา่งกัน พบวา่ มีความคิด
เห็นไม่แตกต่างกัน 

 2.3 จำาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย ศรีเสน่ห์ (2544: 
60) ที่พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

 2.4 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
แบบผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนแบบปฏิรูป แบบผู้สอน

งาน และแบบผูน้ำาเหนอืผูน้ำา พบว่า ไมแ่ตกตา่งกนั 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนิดา วงศอ์ำามาตย ์
(2550: 78) ทีพ่บว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครทูี่
มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.5 จำาแนกตามตำาแหน่งหน้าที่ พบว่า  
ไมแ่ตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนวงทพิย ์
กาฬศิริ (2547: 88) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้นำาของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 
ที่มีตำาแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น 
ไม่แตกต่างกัน

 2.6 จำาแนกตามประสบการณ์ที่ปฏิบัติ
งาน พบว่า ภาวะผู้นำาแบบปฏิรูป และภาวะผู้นำา
แบบผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านแบบปฏิรูป แบบ 
ผู้สอนงาน และแบบผู้นำาเหนือผู้นำา พบว่า ไม่แตก
ต่างกัน จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนวงทิพย์  
กาฬศิริ (2547: 87) ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ที่ปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.7 จำาแนกตามขนาดสถานศกึษาทีป่ฏบิตัิ
งาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของจินดา วงศ์อำามาตย์ (2550: 81) ที่พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่มีขนาด
สถานศกึษาทีป่ฏบิตังิานแตกตา่งกนั มคีวามคดิเหน็
แตกต่างกันอย่างนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1.1 แบบปฏิรูป จากผลการวิจัย พบว่า 
รายขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุ คอื สง่เสรมิและสนับสนุน
ให้ครูปฏิบัติงานแบบเป็นทีม ดังนั้น ในการมอบ
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หมายงานในองค์กร ผู้บริหารจะต้องสร้างความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างชัดเจน 
และแนน่อน กำาหนดบทบาทของบคุลากรใหช้ดัเจน 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมตามความแตก
ต่างของบุคคล มีการแสดงความคิดเห็นในวิธีการ
ทำางานภายใต้บรรยากาศของความเป็นกันเอง 
 1.2 แบบผู้สอนงาน จากผลการวจัิย พบวา่ 
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ สร้างความตระหนัก
ให้ครูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย และงานในหน้าที่ ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
สร้างและปลูกฝังให้ครูมีความพึงพอใจ มีความรับ
ผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำางาน ให้กำาลังใจแก่
ผู้ที่จะทำาความดีความชอบ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารและเขตการศกึษาอ่ืนๆ ดว้ย 
เนื่องจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครมูกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา จงึจำาเปน็
ต้องดำาเนินการศึกษาภาวะผู้นำา และปรับปรุงการ
บริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 

 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบกับเขตการ
ศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขต 
อื่นๆ เพื่อนำาผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขการบริหาร
สถานศกึษา เพือ่ใหง้านมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้
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สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน
The Competency of Information Technology for Administrators  
of Education Opportunity Extension School in Upper Northern 
Thailand.

ฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี1, จินตน� จันทร์เจริญ2, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์3

Thanit  Fuenintasri1, Jintana Chanjarain2, Weeraphan Siririth3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในเขตภาคเหนอืตอนบน และ 2) เปรยีบเทยีบสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนกตามอายุ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 150 
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11,S.D. = 0.12) 
และ 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำาสำาคัญ: สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย
2 อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย
3 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
1 M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Graduate Studies, Chiangrai College
2 Lecturer, Department of Education Administration Faculty of Graduate Studies, Chiangrai College
3 Lecturer, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chiangrai College



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 138 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2556

Abstract
 This research is aimed to 1) study competencies in information technology for  
administrators of education opportunity extension school in upper northern Thailand  
2) compare the competencies in information technology for administrators of education 
opportunity extension school in upper northern Thailand by the age and experience in the 
operation. The samples consisted of 150 administrators by multi-stage random sampling.  
The instrument for data collection was used the rating scale including competencies in  
information technology with the reliability of 0.84. Data were analyzed using  
descriptive statistics and One-way ANOVA.

 The results show that: 1) the competencies in information technology for  
administrators of education opportunity extension school in upper northern Thailand in  
overall and each dimension were at the high level (  = 4.11,S.D. = 0.12) and 2) the comparison 
of the competencies in information technology for administrators of education opportunity 
extension school in upper northern Thailand according to the age and experience in the  
operation found that all significantly different to tally at 0.05 level.

Keywords: the competencies in information technology, education opportunity extension 
school

บทนำา
 ในยคุสารสนเทศเปน็สงัคมแหง่ภมูปิญัญา
และการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็วส่งผลให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ มุ่ง
เสริมสร้างพัฒนา ความสามารถทรัพยากรบุคคล 
โดยมีความเช่ือว่า เม่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความ
สามารถแล้วเขาจะใช้ความสามารถที่มีไปผลักดัน
องค์กร ให้บรรลุเป้าหมายตามแนวคิดของชูชัย  
มิทธิไกร (2550: 29) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ตัวจักรสำาคัญ ที่ทำาให้การจัดการศึกษาโรงเรียน
มีประสิทธิผลสูง เนื่องจากเป็นผู้ดำาเนินการ
บริหารด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแผนการศึกษาของ
ชาติ เป็นผู้รับนโยบายโดยตรงและนำานโยบาย
จากกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ผู้บริหารจึง
เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญและมีส่วนรับผิดชอบอย่าง

ใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผล และ
บรหิารโรงเรยีนใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และบรรลุ
วัตถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว้ ถา้ผูบ้รหิารมคีณุลกัษณะ
และความ สามารถที่เหมาะสมจำาเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงาน การบริหาร
ย่อมประสบผลสำาเร็จ ส่วนการที่จะให้บุคลากร
ทำางานได้ดีเพียงใดย่อมขึ้นกับการแสดงบทบาท
การเป็นผู้นำาของผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนต้องมี
ความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ให้
เหมาะสมกับตำาแหน่งเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
เกดิความศรัทธาและยอมรบัในการบรหิารงาน ดงั
เช่น ขจรศักดิ์ ศิริมัย (2554: 2) ได้ให้แนวคิดเกี่ยว
กับสมรรถนะว่า ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีสมรรถนะ
ในการทำางาน (competency) ซึ่งหมายถึงความ
รู้ (knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ 
(Personal Attribute) สมรรถนะเปน็ปจัจยัทีท่ำาให้



Journal of Education, Mahasarakham University 139 Volume 7 Number 3 July - September 2013

บุคคลมีผลงานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคล
ทั่วไปได้แก่ความรู้ สติปัญญา ทักษะการทำางาน
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ช่วยให้เกิดผลสำาเร็จที่ดี
เลิศในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถพัฒนา
ให้เกิดขึ้นในบุคคลได้ และณรงค์วิทย์ แสนทอง 
(2554: 5) กล่าวว่าสมรรถนะเป็นองค์ประกอบที่
สำาคัญที่ทำาให้บุคคลสามารถกระทำาการให้ประสบ
ความสำาเรจ็ ซึง่ความสามารถเหลา่นี้ได้มาจากการ
เรียนรู้ ประสบการณ ์การฝึกฝนและการปฏบิตัจิน
เป็นนิสัย โดยผู้บริหารโรงเรียนควรมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของสำานัก
เลขาธิการคุรุสภา (2546: 21) ดังนี้ 1) หลักและ
กระบวนการบรหิารการศกึษา 2) นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา 3) การบริหารด้านวิชาการ 4) 
การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคาร
สถานที่ 5) การบริหารงานบุคคล 6) การบริหาร
กิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์
ชมุชน 10) คณุธรรมและจรยิธรรมสำาหรบัผูบ้รหิาร
โรงเรียน 

  สำาหรับสมรรถนะทางด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ทางคณะกรรมการคุรุสภาได้กำาหนดสมรรถนะ
ได้ดังนี้ 1) สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 2) สามารถประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำามาปรับปรุงการ
บรหิารจดัการ 3) สามารถสง่เสริมสนบัสนนุการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการ (2553: 16) ได้กำาหนดไว้ในแผน
แม่บทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 – 2556 ที่กำาหนดให้
บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี

 ดังนั้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
เรื่องสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งการศึกษาดังกล่าว
จะนำาไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้มี
ความเป็นระบบ และมีความเหมาะสม ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผล
ให้การบริหารงานโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
จำาแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งาน

สมมติฐานการวิจัย
 สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนกตามอายุและ
ประสบการณใ์นการปฏบิตังิานมคีวามแตกตา่งกนั

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวย
การโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต 
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ภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2554 จำานวน 9 
จังหวัดคือจังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา 
ลำาปาง ลำาพนู เชยีงใหม ่เชยีงรายและแมฮ่่องสอน 
25 เขตพื้นที่การศึกษา รวม 837 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้อำานวยการโรงเรียน 
จำานวน 150 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
การสุม่แบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random 
Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อคำาถามเกี่ยว
กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 60 ข้อ ตอนที่ 
3 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศกึษาในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
ในเขตภาคเหนือตอนบน แบบสอบถามมีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถามกบัวตัถปุระสงค ์
(Item Objective Congruence Index: IOC) 
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.84

 วิธีดำาเนินการวิจัย

 เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วจิยั
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัยเชียงรายในการทำาหนังสือ
และแนะนำาตัวผู้วิจัย ถึงผู้อำานวยการโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อำานวยการ ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยส่ง

แบบสอบถามด้วยตนเอง จำานวน 150 ฉบับ พร้อม
ได้กำาหนดวันส่งคืน

 2 .  ผู้ วิ จั ยดำ า เ นินการ เก็ บรวบรวม
แบบสอบถามจากโรงเรยีนทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง โดย
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

 3. รวมรวบแบบสอบถามที่ ได้รับคืน
ทั้งหมด จำานวน 150 ฉบับ มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 
150 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์หาความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)

 2. วิเคราะห์หาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนบน โดย
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 103)

 3. เปรียบเทียบสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนก
ตามอายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดย
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
ANOVA)

ผลการวิจัย
 1. การศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มีราย
ละเอียดดังนี้

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผูต้อบเปน็เพศชายมากทีส่ดุ 135 คน (รอ้ยละ 
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90.00) มีอายุในช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 89.00) มี
ประสบการณ์การบริหารอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไปมากที่สุด 87 คน (ร้อยละ 58.00) และมีอายุ
ราชการในชว่ง 21 ปีข้ึนไปมากทีส่ดุ จำานวน 99 คน 
(ร้อยละ 66.00)

 1.2 สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ผลการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 
4.11,S.D.= 0.12) (ตาราง 1)

ตาราง 1 คา่เฉลีย่ ( ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัสมรรถนะทางเทคโนโลยขีองผูบ้รหิาร
โรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนก ตามรายด้าน (n = 150)

  แบบผู้ประกอบการ  S.D. แปลผล
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านความสามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.11 0.17 มาก
 ด้านความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.32 0.12 มาก

 ด้านความสามารถส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 3.91 0.30 มาก

  รวม 4.11 0.12 มาก

 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
จำาแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งาน มีรายละเอียดดังนี้

 2.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
จำาแนกตามอายุ ผลการศึกษาพบว่า ทุกด้านมี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีสมรรถนะ
มากกว่า อายุ 41- 50 ปี (ตาราง 2)
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน จำาแนกตามอายุ โดยภาพรวมจำาแนกเป็นรายด้าน

   อายุ   
 สมรรถนะ 41 – 50 ปี  50 ปีขึ้นไป  F P การ
  (n=89)  (n=61)    เปรียบเทียบ
  (1)  (2)
   S.D.  S.D.
ด้านความสามารถใช้และบริหาร 4.11 0.18 4.13 0.17 0.286* 0.593 1<2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความสามารถประเมินการใช้ 4.33 0.13 4.31 0.12 0.602* 0.439 1>2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความสามารถส่งเสริม 3.91 0.30 3.92 0.32 0.080* 0.778 1<2
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

 รวม 4.11 0.12 4.12 0.13 0.049* 0.826 1<2
*ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

 2.2 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
จำาแนกตามประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน ผลการ
ศึกษาพบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี และ 5-10 ปี มี
สมรรถนะมากกว่า ประสบการณใ์นการปฏิบตังิาน 
10 ปีขึ้นไป (ตาราง 3)
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษาในเขตภาคเหนอืตอนบน จำาแนกตามประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน โดยภาพ

รวมจำาแนกเป็นรายด้าน

   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
 สมรรถนะ น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป F P การ
  (n=9) (n=54) (n=87)    เปรียบเทียบ
  (1) (2) (3)    รายคู่

     S.D.    S.D.    S.D.     
ด้านความสามารถใช้และ 4.04  0.25  4.12  0.19  4.12  0.16  0.952*  0.388  2,3>1
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ด้านความสามารถประเมิน  4.41  0.19  4.32  0.13  4.31  0.12  2.114*  0.124  1,2>3  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความสามารถส่งเสริม 3.93  0.30  3.94  0.31  3.89  0.30  0.454*  0.636  1,2>3  

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

 รวม  4.12  0.89  4.13  0.13  4.11  0.12  0.342*  0.711  1,2>3  
*ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผล
 1. สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมพบว่า
สมรรถนะของผู้บริหารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับมาก (  = 4.11,S.D. = 0.12) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท้ัง 3 ด้านอยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สมรรถนะด้านความสามารถประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 4.32,S.D. = 0.12) 
รองลงมาคือ สมรรถนะด้านความสามารถใช้และ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 4.11,S.D. = 
0.17) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ สมรรถนะ
ด้านความสามารถส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี (  = 3.91,S.D. = 0.30) ทีเ่ปน็เชน่นีเ้ปน็
เพราะผู้บริหารมีการวางแผน และประเมินการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม นาคอ้าย (2550: 
106) ได้ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำาเชิง
อิเลก็ทรอนิกสแ์ละปจัจัยทีม่อิีทธิพลตอ่ประสทิธิผล
ภาวะผู้นำาเชิงอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าน้ำาหนักองค์ประกอบของ
คุณลักษณะหลักทั้ง 6 คุณลักษณะมีค่าเป็นบวก 
โดยคุณลักษณะผู้นำาเชิงอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เปน็คณุลกัษณะ
รวมให้ความสำาคัญกับความสามารถเชิงผลิตภาพ
และความชำานาญเชงิวิชาชพีเปน็ลำาดบัแรก รองลง
มาคอืการเรยีนรูแ้ละการสอน สว่นคณุลกัษณะทีม่ี
ความสำาคัญ ลำาดับสุดท้ายคือ ลักษณะทางสังคม 
กฏหมายและจรยิธรรม และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของจิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2551: 99) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารของผู้
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดขอนแก่น
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
ขอนแกน่ มพีฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเฉลียว แสนสำาราญ (2550: 125 ) พบว่า
พฤติกรรมการ บริหารของผู้บริหารโรงเรียนใน
ด้านการกำาหนดเป้าหมาย และด้านการสื่อสารส่ง
ผลตอ่การรู้สารสนเทศของบคุลากรในโรงเรยีนใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
จำาแนกตามอายุ พบว่าทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
ผู้บริหารที่มีอายุแตกต่างกันมีสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้านมีความแตกต่าง 
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็น
เช่นน้ีเน่ืองมาจากผู้บรหิารทีมี่อายุตา่งกัน จะทำาให ้
มีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่าง 
กัน ซ่ึงสอดคล้องกับของ อนุวัฒน์ ปาพรม 
(2555: 90) ได้ศึกษาสมรรถนะทางด้านการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่าอายุ แตกต่าง
กันมีสมรรถนะทางด้านการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิทยา รักพรหม (2555: 
1-2) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา พบว่า สภาพการณ์การบริหารการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) และ

โปรแกรมการใช้งาน (software) เพียงพอต่อการ
ใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 งาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านโปรแกรมการใช้งานสำาหรับ การเรียนการ
สอน ทุกกลุ่มสาระมีโปรแกรมใช้งานอย่างน้อย  
5 โปรแกรม ด้านบุคลากร(peopleware) พบว่า 
ขั้นของการรับรู้เกี่ยวกับไอซีทีภาพรวมอยู่ในขั้นที่
ไมแ่สดงการรบัรูเ้กีย่วกบัไอซทีมีากทีส่ดุสว่นระดบั
การใช้ไอซีทีภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับการใช้ 
ไอซทีนีอ้ย หรอืไม่ใชไ้อซทีมีากทีส่ดุ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของศิริวรรณ พูลสมบัติ (2548: 116) 
ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  
พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก

 3. การเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
จำาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า
ทั้งในภาพรวมและรายด้านผู้บริหารที่มีอายุแตก
ต่างกันมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มี
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตา่งกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรมลือ แก้วคำาใจ  
(2552: 33) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำาของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สังกัดแผนก
ศึกษา แขวงพงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ส.ป.ป. ลาว) พบว่าบุคลากรที่
มีประสบการณ์บริหารงาน 10-20 ปี เห็นว่ามี
พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารโรงเรยีนมากกว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์บริหารงานต่ำากว่า 10 
ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
บุคลากรที่มีประสบการณ์บริหารงาน 10-20 ปี 
กับประสบการณ์บริหารงานมากกว่า 20 ปี เห็น
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วา่พฤตกิรรมภาวะผู้นำาของผู้บรหิารไม่แตกตา่งกัน 
สว่นความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณบ์รหิารงาน
และขนาดโรงเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ด้านความ
สามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซ้อนและด้าน
การมองการณ์ไกลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนะ 
เกตุมณี (2548: 105) ได้ศึกษาความต้องการ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน
ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่าระยะเวลาใน
การดำารงตำาแหน่งบริหาร แตกต่างกันมีความ
ต้องการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตารีย์  
วลิยัเลศิ (2554: 150 - 151) ไดศ้กึษา รปูแบบการ 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนในฝันจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า รูปแบบ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนในฝัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบสำาคัญ คือ 1) ระบบบริหารจัดการ 
เป็นการนำาเอาปัจจัยการบริหารจัดการ (4M’s) 
4 ด้าน คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดการ โดยผ่านกระบวนการจัดการ 4 
หน้าที่ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การเป็น
ผู้นำา และการควบคุมรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้
บรหิาร 17 ประการ มาใชใ้นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันทั้ง 
4 องค์ประกอบคือ 1) คุณภาพนักเรียน เป็นการ
พัฒนาความสามารถในการใช้ ICT ทำากิจกรรม
การเรียนรู้ 2) กระบวนการจัดการศึกษาภายใน 
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ 3) การเรียนรู้และพัฒนา เป็นการพัฒนา

ศักยภาพของผู้บริหาร ครูผู้ รับผิดชอบงาน  
4) งบประมาณและทรัพยากร เป็นการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยและงบประมาณที่จำาเป็น 
นอกจากนี้ยังมีบริบทโรงเรียน ที่อธิบายถึงสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ICT ที่มีคุณภาพ 
และทิศทางและเป้าหมาย ที่อธิบายถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนการ
พัฒนาระบบ ICT และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประคอง รัศมีแก้ว (2551: 188) ที่พบว่า
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
4 องค์ประกอบได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูบ้รหิาร การครองตนของผูบ้รหิาร ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลิกภาพ 
ของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1.1 ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรกำาหนดวสิยัทศัน ์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารโรงเรียน

 1.2 ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรมกีารจดัสรรงบ
ประมาณทีพ่อเพยีงสำาหรบัการปรบัปรงุเพิม่เตมิให้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณสมบัติในการทำางาน
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2 .1  ควรศึ กษาการนำ า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารโรงเรยีนในลกัษณะ
การศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหาร

 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพการนำา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารโรงเรยีน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชาทางการศึกษา 
พมิพเ์ผยแพรผ่ลงานในรูปแบบบทความวจิัย บทความวทิยานิพนธ ์บทความวจิารณห์นังสอื และบทความ
ทัว่ไปทางการศกึษา บทความท่ีได้รับการพิจารณาพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารจะตอ้งมสีาระน่าสนใจ เปน็งาน
ทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่
ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็น
สมควร เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำาไปอ้างอิงได้ 

การส่งต้นฉบับ 
 1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้
คำาศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำาศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช ้
ตวัเลก็ทัง้หมดยกเวน้ชือ่เฉพาะ ถ้าตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษควรไดร้บัการตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นการ
ใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน 
 2. รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านละ 3.5 เซนติเมตร  
จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์ 
 3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Browallia New  
ซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้ 
  ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา
  ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ 
  หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 
  หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 
  เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ 
  เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล ตำาแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ 
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
 4. จำานวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และ
เอกสารอ้างอิง 
 5. การส่ง ส่ง file ต้นฉบับที่งานวารสาร ชั้นล่างอาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์  
0-4375-4321-40 ต่อ 6079 โทรสาร 0-4372-1764 หรือส่งทาง E-mail: journaled@msu.ac.th 
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