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ความเปนมา 

ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน

วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน

สวนหน่ึงของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันพุธท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 

ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ 

ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก  

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ

วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพ่ือเสนอ

ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551  

ซึ่งท่ีประชุมอธิการบดีในครั้งน้ันมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

 
วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา  

   คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย และ 

   สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และผูสนใจทั่วไป 

 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 
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กมลวรรณ  บุญมาก / KAMONWAN  BOONMAK1   

พรรณี  สุวัตถี / PANNEE  SUWATTHEE2   

 

บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการปฏิบตังิานของครูตามมาตรฐานวิชาชพี  

2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และ 3) การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  

ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จำนวน 341 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 3. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 11 ดาน จาก 12 ดาน 

ไดแก 1) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 2) การรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 3) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 4) การพัฒนา

แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ที่เกิดแกผูเรียน 6) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 7) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 9) การสราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 10) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน และ  
11) การตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน โดยสามารถรวมกันทำนาย 
ไดรอยละ 83.20 อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 
  
คำสำคัญ: การปฏิบัติงานของครู มาตรฐานวิชาชีพ การบริหารงานวิชาการ    
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) level of teachers’ performance according to 
professional standards; 2) level of academic administration in educational institutions; and 
3) teachers’ performance according to educational professional standards affecting 
academic administration. The samples were 341 administrators and teachers of educational 
institutions under the Jurisdiction the Office of Secondary Educational Service Area 9, 
derived by proportional stratified random sampling. The research instrument was a 
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. The teachers’ performance according to professional standard, overall and 
in specific aspects, was at a high level.   
 2. The academic administration of educational institutions, overall and specific 
aspects, was at a high level.  
 3. The teachers’ performance according to professional standards affected the 
academic administration in 11 aspects out of 12. They were: 1) regularly develop instructional 
media to be effective; 2) systematically report on results of learner’s quality development; 
3) constructively cooperate with others in community; 4) develop teaching plans for effective 
implementation; 5) organize instructional activities focusing on permanent results for 
learners; 6) seek and use information for development; 7) commit to developing learners to 
reach their full potentiality; 8) regularly practice academic activities relating to development of 
the teaching profession; 9) create opportunities for learners to learn under all circumstances; 
10) conduct themselves as a good role model for learners; and 11) make decisions to the 
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practice of various activities taking into account consequences on learners. The teachers’ 
performance according to professional standards predicted the academic administration 
at the percentage of 83.20 with statistical significance at .05. 
 
Keywords:  teachers’ performance, professional standards, academic administration 
 
บทนำ 
 การบริหารงานวิชาการจัดไดวาเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เน่ืองจาก
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาสามารถพิจารณาไดจากผลงานทางดานวิชาการ ซึ่งเก่ียวของ
กับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการจึงเปนงานท่ีสำคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ซึ่งเนนการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นใหไดมากท่ีสุด อนึ่งการบริหารงาน
วิชาการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาตองคำนึงถึงคุณภาพของผูเรียน และ
คุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนสำคัญ ผูบริหารจึงตองมีบทบาทสำคัญในการบริหารงาน
วิชาการโดยตองมีการกำหนดเปาหมายในการพัฒนางานวิชาการอยางชัดเจน และท่ีสำคัญ คือ  
การเปนผูนำทางวิชาการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในดานทรัพยากรตาง ๆ ที่จำเปนตลอดจน
การสรางขวัญกำลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารงานวิชาการบรรลุ
ตามจุดหมายท่ีกำหนดไว จากผลงานวิจัยของสมชาย  คำปลิว (2549: 75) ไดศึกษาพบวา ผูบริหารมี
บทบาทในการแนะแนวการศึกษาและการนิเทศการศึกษามากท่ีสุด และการศึกษาของจรรยา  
ประพิณพงศา (2550: 82) พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย ฝายประถม ในเรื่อง
งานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนการสอน งานนิเทศ
การสอน งานหองสมุด และงานแนะแนว มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ีในผลงานวิจัย
ของบุญเติม เจริญ (2551: 117) พบวา พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน และมีความสัมพันธกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลงานวิจัยของปรีชัย 
โลหชัย (2552: 84) ไดพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2 มีปญหาหลายประการ อาทิ ครูขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูไมเปนระบบและมีการพัฒนาคอนขางนอย การวัดผลและ
ประเมินผลไมหลากหลาย ผูบริหารสถานศึกษาขาดการนิเทศอยางตอเน่ือง รวมทั้งบุคลากรสวนใหญ
ยังขาดความรูเร่ืองการประกันคุณภาพ จากขอคนพบในงานวิจัยดังกลาว จะเห็นวาในการบริหารงาน
วิชาการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มีองคประกอบที่เปนขอบขายงานหลายประการ 
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จึงจำเปนจะตองศึกษาขอบขายงานวิชาการ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาผูเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหขอบขายงานวิชาการจากแนวคิดของนักการศึกษา และ 
นักวิชาการ อาทิ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 3-4) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548: 19) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 32) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2554: 57) โดยนำมาวิเคราะห แจกแจงความถี่ สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีขอบขายงานเจ็ดดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนา
และใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ 7) การประกันคุณภาพการศึกษา ขอบขายงานท้ังเจ็ดดาน
ดังกลาว จึงมีความสำคัญและครอบคลุมการบริหารงานวิชาการท่ีผูเรียนและครูผูสอนควรตระหนัก
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหปนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 สืบเน่ืองจากการท่ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556: 31-57) มาตรา 49 ไดกำหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 
ทางการศึกษาสามดาน ประกอบดวย 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน และในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไดกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐานการปฏิบัติงานไว 
12 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานดังกลาว เปนขอกำหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครู 
ที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความชำนาญ และการดำรงสถานภาพการประกอบ
วิชาชีพ จากการศึกษาขอคนพบในงานวิจัยของธงชัย วนิชรัตน (2548: 97) และศศิธร นาคสง (2550: 
83) พบวา มาตรฐานดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  
อยูในระดับปานกลาง และงานวิจัยของพิสมัย สงจันทร (2549: 49) พบวา การปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รวมท้ังในผลงานวิจัยของพระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551: 80-84) 
พบวา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึง 
ผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด สวนการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี
ระบบและการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มีคาเฉล่ียต่ำสุด 
สำหรับผลงานวิจัยของพัชนี รัศมี (2553: 89) ไดสรุปวา แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดเสนอแนะไววา ครูควรมีการพัฒนาตนเอง
อยางสมำ่เสมอ และปรับเปลีย่นพฤติกรรมของตนเองตามสภาวการณในปจจบุนั ผูบรหิารสถานศึกษา
ควรสงเสริมใหครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวชิาการ และนำความรูมาเผยแพรใหกับบคุคลอ่ืน 
และควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตังิานของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในเชิงประจักษ
อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนสงเสริมใหครูที่มีความรูความสามารถในการทำวิจัยในช้ันเรียน พัฒนา 
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การเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ นอกจากนี้ในขอคนพบจากผลงานวิจัยของรุจิรัตน นาคะรัมภะ 
(2554: 111-112) พบวา ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสงผลตอความเปนครูมืออาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .05 และผลงานวิจัยของพิชชาพร อุนศิริวุฒิ (2554: 110-121) พบวา  
วุฒภิาวะทางอารมณของผูบรหิารสตรี สงผลตอการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชพีครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาตลอดจนขอคนพบจากผลงานวิจัยตามท่ี
กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองบริหารจัดการงานดานวิชาการใหมี
คุณภาพเพ่ือใชประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาและเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน เน่ืองจากในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีบทบาทหนาท่ีในตำแหนงครูผูสอน  
จึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกำหนดไวในขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานการปฏิบตังิานและจรรยาบรรณวิชาชพี พ.ศ. 2556 (สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา, 2556: 69) 
จำนวน 12 มาตรฐาน ไดนำมาจัดกระทำเปนตัวแปรตน ที่คาดวาจะมีความสัมพันธที่เปนสาเหตุ 
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผูวิจัยไดสรุปวิเคราะหขอบขาย 
การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของนักวิชาการ นกัการศึกษา กฎกระทรวงศึกษาธิการและงานวิจยั 
เพ่ือนำมาจัดกระทำเปนตัวแปรตาม ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวยเจ็ดดาน ไดแก 1) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) การนิเทศ 
การศึกษา 6) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยคาดวา ผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถนำไปเปนแนวทางเพ่ือวางแผน
พัฒนาครูผูสอนใหสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดดีย่ิงขึ้น นอกจากน้ีหนวยงานทางการศึกษา 
ที่เก่ียวของอาจสามารถนำผลจากการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนพัฒนากลยุทธ ในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาใหกาวสูมาตรฐานสากล  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 3.  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  
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สมมติฐานการวิจัย 
 การปฏิบตังิานของครูตามมาตรฐานวิชาชพีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา      
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งน้ี ผูวิจัย 
ไดศึกษา ขอบขายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากแนวคิดของนักวิชาการ 
นกัการศึกษา กฎกระทรวงศกึษาธิการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมาวเิคราะหจำแนกตามความถี่
และความสำคัญของงานดังกลาว สรุปไดเจ็ดดานโดยไดนำมาจัดกระทำเปนตัวแปรตาม ในการวิจัย
ครั้งน้ี ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ 
7) การประกันคุณภาพการศึกษา สวนตัวแปรตนในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนำขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ที่วาดวยมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
จำนวน 12 มาตรฐาน ประกอบดวย 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยูเสมอ 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 3) การมุงมั่น
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  
5) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ  
8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 9) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
10) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
และ 12) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนทุกสถานการณ จากตัวแปรดังกลาวผูวิจัยจึงไดนำมาจัด
ทำเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การท่ีครูผูสอนในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดปฏิบัติงานตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จำนวน 12 มาตรฐาน ไดแก 1) การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 3) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) การพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
อยูเสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) การรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ 8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  
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9) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
ในชุมชน 11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) การสรางโอกาสใหผูเรียน 
ไดเรียนทุกสถานการณ  
 2.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมและปฏิบัติงานทุกอยางท่ีเก่ียวกับ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  
ตามขอบขายและภารกิจของงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวนเจ็ดดาน ไดแก  
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ 7) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนการวิจัย 
เชิงพรรณนา (descriptive research) นำเสนอวิธีดำเนินการวิจัยดังน้ี 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนท่ีปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2555 ซึ่งมี
ทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม จำนวน 61 โรงเรียน โดยเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จำนวน 199 คน และเปนครูผูสอน จำนวน 3,096 คน รวมท้ังสิ้น จำนวน 3,295 คน 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2555 กำหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970  
อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) และใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional 
stratified random sampling) เพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจายไปตามจังหวัดท่ีตั้งและขนาดของ 
สถานศึกษา ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น จำนวน 341 คน 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจยัไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูตามลำดับ ดงัน้ี 
 ขัน้ท่ี 1 ศกึษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับเรือ่งการปฏิบตังิาน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงานวิชาการ 
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       ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีศึกษา  
แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 
     ขั้นท่ี 3 นำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวนสามคน ตรวจสอบ 
ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไป ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 105 ขอ 
     ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
และอาจารยที่ปรึกษา 
 ขัน้ท่ี 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบรหิารและครูผูสอน ซึง่ไมใชกลุมตวัอยาง  
ณ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยา โรงเรียนอูทองศึกษาลัย และโรงเรียนสวนแตงวิทยา โรงเรียนละ 10 คน 
รวม 30 คน 
 ขัน้ท่ี 6 นำแบบสอบถามท่ีไดรบักลบัคนื มาตรวจสอบคณุภาพดานความเท่ียง (reliability) 
โดยใชคาสัมฤทธ์ิแอลฟา (   - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน  
พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 117) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของแบบสอบถามตอนที่ 2 เทากับ 0.89 
ตอนท่ี 3 เทากับ 0.94     
 ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมีความเหมาะสมและถูกตอง
โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยัคร้ังน้ี คอื แบบสอบถามจำนวนหน่ึงชดุ ใชสำหรับเก็บรวบรวมขอมลู  
กับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถาม
เก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณทำงาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวนหกขอ  
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ จำแนกตาม
ตัวแปรที่เปนองคประกอบการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 12 ดาน คือ 1) การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 3) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) การพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
อยูเสมอ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) การรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ 8) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  
9) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
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ในชุมชน 11) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) การสรางโอกาสใหผูเรียน 
ไดเรียนทุกสถานการณ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) หาระดับ  
จำนวน 52 ขอ 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารงานวิชาการ 
7 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ  
7) การประกันคุณภาพการศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  
หาระดับ จำนวน 53 ขอ 
 ตอนท่ี 4 เปนคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบตังิาน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะเปนคำถามปลายเปด (open ended) จำนวน 19 ขอ 
             การเก็บรวบรวมขอมูล 
            ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2556 ตามขั้นตอนดังน้ี 
          1.  ย่ืนคำรองตอสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอ 
ความอนุเคราะหจัดทำหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษา  
           2.  ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเองและ
ทางไปรษณยี ผูวิจยัไดรบัแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณกลับคนืมาจำนวน 341 ฉบบั คดิเปนรอยละ 100 
           3.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาเพ่ือนำมาลงลงรหัส
ขอมูลแลวนำไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี  
(frequency) และคารอยละ (percentage)  
 2. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงาน

วิชาการใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 3.  การวิเคราะหการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)  
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ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูเรียน ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.45) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุดคือ ดานการปฏิบัติกิจกรรม 
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.59) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 ตอนท่ี 2  ระดับการบริหารงานวิชาการ 
 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการบริหารงาน

วิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.46) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษา ( x̄ = 4.20, S.D. = 0.51) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ การวัดผล ประเมินผล และ

ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.54) ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 

(n = 341) 
  S.D.   

1.   
       

4.03 0.59  11 

2.    
     

4.10 0.58  7 

3.  4.13 0.51  6 
4.   4.09 0.61  8 
5.    4.17 0.51  4 
6.  
     

4.19 0.50  3 

7.    4.14 0.51  5 
8.  4.21 0.45  1 
9.  4.21 0.55  2 
10.  4.05 0.65  10 
11.  4.17 0.51  4 
12.    4.07 0.56  9 

 4.13 0.42   
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ตารางที่ 2  ระดับการบริหารงานวิชาการ 
 

 ตอนท่ี 3  การปฏบิตังิานของครูตามมาตรฐานวชิาชพีท่ีสงผลตอการบรหิารงานวชิาการ 
 1.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพกับ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สามารถแบงไดเปน 2 กลุม ซึ่งไดแก 1) กลุมที่มีคา 
อยูระหวาง 0.70-0.90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง ประกอบดวย การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (X

5
) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน (X

6
) 

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ (X
7
) และการรวมมือกับผูอื่น 

อยางสรางสรรคในชุมชน (X
10

) 2) กลุมท่ีมีคาอยูระหวาง 0.50-0.70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
ประกอบดวย การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (X

1
) การตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน (X
2
) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม 

ตามศักยภาพ (X
3
) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (X

4
) การปฏิบัติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (X
8
) การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (X

9
) การแสวงหา

และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (X
11

) และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนทุกสถานการณ (X
12

) 
ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานการตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียนกับการรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 
มีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ 0.85 และการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอกับการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนมีความสัมพันธกันต่ำสุด มีคาเทากับ 
0.21 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทุกดานดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 (n = 341) 
   S.D.   

1.    4.17 0.52  2 
2.    4.17 0.45  3 
3.    4.09 0.59  6 
4.    
       

4.08 0.54  7 

5.    4.14 0.57  4 
6.    4.20 0.51  1 
7.    4.16 0.55  5 

  4.14 0.46   
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ZYtot  = 0.139 (Z5) + 0.228 (Z7) + 0.281 (Z10) + 0.113 (Z4) + 0.222 (Z6) +  
  0.404 (Z11) + -0.386 (Z3) + 0.135 (Z1) + 0.154 (Z12) + 0.117 (Z8)+ -0.193 (Z2) 

 2. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรียงตามลำดับตัวแปร  
11 ตัวแปรท่ีเขาสูสมการดังน้ี 1) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (X

5
)  

2) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (X
7
) 3) การรวมมือกับผูอื่นอยาง

สรางสรรคในชุมชน (X
10

) 4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (X
4
) 5) การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน (X
6
) 6) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร

ในการพัฒนา (X
11

) 7) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (X
3
) 8) การปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (X
1
)  9) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก

สถานการณ (X
12

) 10) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน (X
8
) และ 11) การตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน (X
2
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอย 

และสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (Y
tot

) ไดอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.832 ซึ่งแสดงวา  
การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงไดแก การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
ในชุมชน การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา การมุงมั่นพัฒนา 
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  
และการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียนสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสามารถทำนายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ไดรอยละ 83.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ
ไดดังน้ี  
 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  
 
 
 
 
 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  
 
 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี  4 

Ytot = -0.167 + 0.126 (X5) + 0.208 (X7) + 0.202 (X10) + 0.086 (X4) +  
  0.207(X6) + 0.367 (X11) + -0.354 (X3) + 0.106 (X1) + 0.128 (X12) +  

 0.122 (X8) + -0.157 (X2)  
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ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีสงผลตอ 
 การบริหารงานวิชาการ 

 df SS MS F Sig. 
Regression 11 62.337 5.667 148.082* 0.000 

Residual 329 12.591 0.038   
Total 340 74.928    

 b Beta SEB t Sig. 
 -0.167  0.123 -1.355* 0.176 

 (X5) 
 

0.126 
 

0.139 
 

0.031 
 

4.020* 
 

0.000 

 (X7) 
 

0.208 
 

0.228 
 

0.030 
 

6.889* 
 

0.000 
 

(X10) 
 

0.202 
 

0.281 
 

0.033 
 

6.036* 
 

0.000 

 (X4) 
 

0.086 
 

0.113 
 

0.028 
 

3.088* 
 

0.002 

 (X6) 
 

0.207 
 

0.222 
 

0.033 
 

6.222* 
 

0.000 
 

(X11) 
 

0.367 
 

0.404 
 

0.050 
 

7.286* 
 

0.000 
 

(X3) 
 

-0.354 
 

-0.386 
 

0.052 
 

-6.783* 
 

0.000 

 (X1) 
 

0.106 
 

0.135 
 

0.024 
 

4.351* 
 

0.000 

 (X12) 
 

0.128 
 

0.154 
 

0.035 
 

3.630* 
 

0.000 
 

 (X8) 
 

0.122 
 

0.117 
 

0.032 
 

3.814* 
 

0.000 
  

 (X2) 
-0.157 -0.193 0.050 -3.126* 0.002 

R = 0.912 R2 = 0.832 SEE. = 0.196 
*  .05   

                                                                                                                                                     (n = 341) 
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 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากผลการวิจัยพบวามี 5 ประเด็น เรียงลำดับ
จากมากไปหานอยไดแก 1) ขาดการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอนแลวนำผลการประเมิน 
มาปรับปรุงใหเหมาะสม 2) ขาดการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
3) ไมสามารถนำปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการจัดการเรียนรูมาวิเคราะหหาสาเหตุเพ่ือแกไขปญหา  
4) ขาดการรวมมือกับชุมชนเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนดวยความเต็มใจ และ 5) ขาดความรูใน 
การเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ 
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จากผลการวิจยัพบวาม ี7 ประเด็น เรียงลำดับจากมากไปหานอย
ไดแก 1) จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
สม่ำเสมอ 2) ควรสงเสริมใหครูแสวงหาขอมูลขาวสารท่ีสำคัญท่ีเก่ียวของกับการดำรงชีวิตประจำวัน 
เพ่ือนำมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) สงเสริมใหครูผูสอนทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 4) ควรมีการกระตุนใหผูเรียนสามารถประเมินตนเองเพ่ือคนหาจุดเดน 
จุดดอยของตนเองมาปรับปรุง เพ่ือสรางนิสัยการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 5) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศ 
การศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 6) จัดประชุม
เพ่ือสงเสริมใหครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูการนิเทศในรูปแบบที่หลากหลาย และ 7) จัดระบบใหมี 
การเทียบโอนความรู ประสบการณและผลการเรียนของผูเรียนท่ีมาจากสถานศึกษาอืน่อยางเปนระบบ 
 
อภิปรายผล  
 1.  จากผลการวิจัย ที่พบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการคาเฉล่ียสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่เปนเชนน้ี 
เน่ืองมาจากผูประกอบวิชาชีพครูสวนใหญผานการอบรมบมเพาะเก่ียวกับการเปนครูที่ดีมาอยาง
ตอเน่ือง โดยผูที่เปนครูตองมีความรักและเมตตาตอศิษยอยูเสมอ ใหความเอาใจใสชวยเหลือ 
และใหกำลังใจศิษยในการศึกษาเลาเรียน และเปนตัวแบบท่ีดีทั้งดานคานิยมและจริยธรรม อีกท้ังยัง
มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพวรรณ คำดี (2555: 
159) ที่พบวาการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด และสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของพระมหาณัฐพล ดอนตะโก (2551: 80-84) ที่พบวา การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
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ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดสองอันดับแรก คือ การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
ที่ดีแกนักเรียนและการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน สำหรับ 
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเปนดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา การเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ ผานส่ือออนไลน 
และการสงผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ เพ่ือเผยแพรแกเพ่ือนครู ที่เปนเชนน้ี 
เน่ืองมาจากในปจจบุนัครสูวนใหญมภีารกิจเก่ียวของกบังานอืน่ ๆ นอกเหนือจากงานสอนคอนขางมาก 
เมื่อเปนเชนน้ีครูจึงไมมีโอกาสไดพัฒนาตนเองเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของยนต ชุมจิต 
(2550: 173) ที่ไดกลาววา การยกระดับวิชาชีพ ตองจัดใหครูไดมีโอกาสรวมประชุมสัมมนา อบรม 
ดูงาน หรือศึกษาตอ เพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สิ่งเหลาน้ีถือวาเปนการกระทำ
ท่ียกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ขอคนพบจากงานวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของไพวรรณ คำดี (2550: 159) ที่พบวาการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเปนดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดและผลงานวิจัยของพระมหาณัฐพล 
ดอนตะโก (2551: 80-84) ที่พบวา การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบและ
ปฏบิตักิิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ มคีาเฉล่ียต่ำสุด  
 2.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ 
รายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีคาเฉล่ียสูงสุด โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกับสถานศึกษากำหนด
ใหครูนำผลการประเมินมาพัฒนาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ที่เปน 
เชนน้ี เน่ืองมาจากในปจจุบันสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูทำงานวิจัยเพ่ือแกปญหาการเรียน 
การสอนในช้ันเรียน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา ดังน้ันครูทุกคนจึงมีการวิเคราะห 
ผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล หาสาเหตุและแนวทางการแกไข โดยจัดทำส่ือและนวัตกรรมเพ่ือใช
พัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองใหมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น ประกอบกับสถานศึกษาตองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกซ่ึงมีตัวชี้วัดมาตรฐานดานครูผูสอนท่ีครูตองทำงานวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนา 
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สำหรับดานการวัดประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน เปน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดโดยเฉพาะในประเด็นท่ีวาสถานศึกษาจัดระบบใหมีการเทียบโอนความรู 
ประสบการณและผลการเรียนของผู เรียนท่ีมาจากสถานศึกษาอื่น ที่เปนเชนน้ีเน่ืองมาจาก 
สถานศึกษาสวนใหญยังไมไดจัดใหมีการกำหนดระเบียบการเทียบโอนความรู ประสบการณและ 
ผลการเรียนของผูเรียนไดอยางชัดเจน จึงทำใหการดำเนินงานเปนไปดวยความยากลำบาก ดังน้ัน 
ในขอคนพบจากผลงานวิจัยครั้งนี้จึงไดมีขอเสนอแนะใหสถานศึกษาจัดระบบเทียบโอนความรู 
ประสบการณ และผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีมาจากสถานศึกษาอื่น สงเสริมใหครูสรางและพัฒนา
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู มีการวิเคราะหขอสอบทุกกลุมสาระ 
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การเรียนรูใหมีคุณภาพและสงเสริมใหครูนำผลการประเมินผูเรียนมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางตอเน่ือง  
 3.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
อยางมีนัยสำคัญระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยคร้ังน้ี โดยเรียงตามลำดับตัวแปร 
ที่เขาสูสมการ 11 ตัวแปร ประกอบดวย 1) การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
2) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 3) การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
ในชุมชน 4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 6) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
7) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 9) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 10) การปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน และ 11) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิด
แกผูเรียน และสามารถทำนายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดรอยละ 83.20 ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการบริหารงานวิชาการมีขอบขาย
งานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาความรูและการพัฒนาคุณภาพของ 
ผูเรียนใหมีความรูในดานตาง ๆ โดยกำหนดไวเปนหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การสรางสื่อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล การบริหารหลักสูตร การนิเทศภายในและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของวิภา 
ทองหงำ (2554: 383) ที่พบวา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การนิเทศการศึกษา  
การแนะแนวการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน มีความสัมพันธ
โดยตรงและโดยออมตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสงผานการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 
ของนักเรียน นอกจากน้ีในการวิจัยคร้ังน้ียังพบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ดานการรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐาน 
ในการวิจัย ทั้งนี้เน่ืองมาจากครูที่ เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี มีสถานภาพสวนบุคคล 
ดานอายุและประสบการณการทำงานคอนขางนอย จึงตองอาศัยคำแนะนำในการปฏิบัติงานจาก 
ผูบริหารและเพ่ือนรวมงานท่ีมีประสบการณมากกวา เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งจะ
เห็นวาในการเปดใจรับฟงความคิดเห็นท่ีผูบริหารและเพ่ือนครูอยางสม่ำเสมอ การใหความรวมมือ
ปฏิบัติงานเปนทีมกับเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ ตลอดจนการยอมรับในความรูความสามารถ
ของครูผูรวมงานน้ัน เปนสิ่งสำคัญอยางย่ิงท่ีจะทำใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ  
จากขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของพิทักษ เหมือนศาสตร (2553: 83)  
ที่พบวาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดวิมุตยาราม สำนักงานเขต
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บางพลัด กรุงเทพมหานคร ดานนิเทศภายในครูอยูในระดับนอยท่ีสดุ และผลงานวิจยัของทวิท ระโหฐาน 
(2555: 90) ที่พบวาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป และดานการบริหารงานบุคคล อยูใน
ระดับปานกลาง สวนขอคนพบจากผลงานวิจัยของศุภรัตน ทรายทอง (2556: 93) ที่พบวาครู 
มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูเปนอันดับสุดทาย 
จากผลการวิจัยดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา หากสถานศึกษาใหความสำคัญตอการทำงานเปนทีม
โดยเนนความรวมมือระหวางผูบริหารและครูผูสอนในการปฏิบัติงานวิชาการทุกดานอยางสรางสรรค
จะสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาไดเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
     จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอสถานศึกษาดังน้ี 
   1.1  ควรสงเสริมใหครูทำวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน
และการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเปดโอกาสใหครูเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเล่ือน
วิทยฐานะ ผานทางสื่อออนไลน สงเสริมใหครูสรางและพัฒนาเครื่องมือมือวัดผลและประเมินผล 
ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   1.2  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปล่ียน
เรียนรู หรือเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 
   1.3 ควรจัดใหมีการเทียบโอนความรู ประสบการณและผลการเรียนของผูเรียนท่ีมา
จากสถานศึกษาอื่นอยางเปนระบบ 
   1.4 ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพในดานตาง ๆ ตามขอบังคับคุรุสภา 
   2.2 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
แตละสังกัด 
   2.3 ควรศึกษาศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สรุป 
 การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบวา 
การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การปฏิบัติงานของครู 
ตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จำนวน 11 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 2) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
ไดอยางมีระบบ 3) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 4) การพัฒนาแผนการสอน 
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก 
ผูเรียน 6) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 7) การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม 
ตามศักยภาพ 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 9) การสราง
โอกาสใหผู เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 10) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผู เรียน  
และ 11) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน โดยสามารถรวมกัน
ทำนาย ไดรอยละ 83.20 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของสถานศึกษา 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) วัฒนธรรม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 302 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ 
แบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน 
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน   
 2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มากทุกดาน 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 อาจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
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 3.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการปลูกจิตสำนึก  
ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร และดานความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 63.60 อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 
 
คำสำคญั: วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร องคกรแหงการเรียนรู การประถมศึกษา 
 

ABSTRACT  

 This research aimed to study: 1) the level of information and communication 
technology culture (ICT) in basic educational institutions; 2) the level of learning organization 
being in basic educational institutions; and 3) information and communication technology 
culture affecting learning organizations being. The research sample were 302 respondents, 
consisting of administrators and teachers working in educational institutions under the 
Jurisdiction of Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by 
the researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, stepwise multiple regression analysis and content analysis. 
 The findings of this research were as follows:  
 1.  Overall and in specific aspects, the level of ICT culture of the basic 
educational institutions was at a high level.  
 2.  Overall and in specific aspects, the level of learning organization being of 
the basic educational institutions was at a high level.  
 3.  The ICT culture in the aspects of conscious cultivation, e-participation, ICT 
availability and awareness predicted the level of learning organization being of the basic 
educational institutions at the percentage of 63.60 with statistically significance at .05.  
 
Keywords: ICT culture, learning organization, primary educational 
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บทนำ 
 ความรูเปนปจจัยสำคัญย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะ มีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศใหเจริญกาวหนา การเรียนรูจึงเปนภาระหนาท่ีของ
บุคลากรทุกคนในองคการ ที่ควรมีจิตสำนึกและมีความเขาใจในการพัฒนาตนเอง เพ่ือนำไปสู 
การพัฒนาองคการ องคการแหงการเรียนรู (learning organization) จึงเปนองคการท่ีมีการพัฒนา 
โดยเร่ิมท่ีคนในองคการมุงใหบุคลากรในองคการไดรวมเรียนรู รวมกันแสวงหาภูมิปญญาขององคการ  
เพ่ือนำมารวมกันทำใหเกิดเปนกิจกรรมคุณคาแหงองคการน้ัน สามารถเรียนรู สรางองคความรู 
เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดำเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมขององคการ 
Senge (2000) ไดขยายความองคการแหงการเรียนรูที่ชัดเจนข้ึนวาเปนองคการท่ีสมาชิกไดใช
ศักยภาพสำหรับการสรางผลงานท่ีตนตองการอยางตอเน่ือง สามารถแสดงความคิดเห็นใหมไดอยาง
เสรี และสามารถแลกเปล่ียนวิธีการเรียนรูซึ่งกันและกันในมวลสมาชิกขององคการ โดยองคการ 
แหงการเรียนรูจะมีคุณลักษณะท่ีสำคัญหาประการ ดังน้ี คือ 1) มีความรอบรูเฉพาะดาน มีทักษะ
ความรู ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความเปนตัวของตัวเอง เปนผูใฝรูมี 
การวิเคราะหและตัดสนิใจดวยขอมลูและขอเท็จจรงิ รวมทัง้มคีวามเช่ียวชาญในการปฏิบตังิาน 2) มรีปูแบบ
วิธีการคิด มีวิสัยทัศนกวางไกล มีปฏิภาณไหวพริบมีวิธีทำงานท่ีชัดเจน เขาใจบทบาทหนาท่ีและ
กิจกรรมตาง ๆ ขององคการ ยอมรับการเปล่ียนแปลง รวมมือรวมใจประสานผลประโยชน และเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  3) มีวิสัยทัศนรวมกัน รวมกำหนดพันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร
ขององคการ และสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 4) มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการเสวนา 
อภิปรายรวมกันอยางสม่ำเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิดเห็น ประสบการณ 
และสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี และ 5) มีการคิดอยางเปนระบบ ที่มองเห็นโอกาสและ
ประโยชนตอองคการ สมาชิกมีความคิดและปฏิบัติงานอยางเปนระบบตลอดเวลา 
 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู และสังคมแหงปญญาท่ีครอบคลุม
ทั้งการแสวงหาความรู การแปลความหมาย ความเขาใจกับความรูนั้น มีความแมนยำในทฤษฎี และ
ประยุกตความรูใหม ตองคิดใหมสรางนวัตกรรมใหม สามารถสรางวิกฤตเปนโอกาส สถานศึกษา 
จึงเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีพัฒนาคนใหเกิดความรูทักษะพัฒนาชีวิต และเม่ือสถานศึกษาเปน
องคการแหงการเรียนรูแลวนักเรียนจะมีความใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
มีทักษะในการพัฒนาตนเอง และสรางสรรคผลงานไดอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการเรียนรู
รวมกันเปนทีม มีความสามารถขยายการเรียนรูไปสูการปฏิบัติเปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม 
และประเทศใหเจริญกาวหนาได (Singhar Kramer, 2556: <http://...>)  
 วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแสดงเอกลักษณความเปนชาติ เปนรากฐานความม่ันคงของชาติ  
เปนสิ่งที่แสดงศักด์ิศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ วัฒนธรรมจะเปนตัวกำหนดรูปแบบของ
สถาบัน เปนสิ่งท่ีกำหนดพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไปในสังคมขึ้นอยูกับ 
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สังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมไมใชเร่ืองของการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเพียงอยางเดียว และไมใช
เปนเร่ืองของการจัดงานประเพณีตามเทศกาลเทาน้ัน ยังมีสิ่งตาง ๆ อีกมากมาย อาทิ วัฒนธรรม
สารสนเทศ ซึ่งพรนภา แสงดี (2552: 33) ไดใหความหมายวา ระบบความคิดและความหมายรวมกัน
ของสารสนเทศ ซึ่งคนในองคกรยอมรับใหความสำคัญตระหนักถึงคุณคาและการใชประโยชนของ
สารสนเทศเพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จดานการจัดการและกลยุทธตาง ๆ ซึ่งสะทอนออกมาในรูปของ
พฤติกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการสารสนเทศ และการใชสารสนเทศเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจของ
องคกรโดยอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สงผลตอสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง อีกท้ังเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ วัฒนธรรม
จึงตองมีการประยุกต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมเดิมใหมีความเหมาะสม และ
ถายทอด แลกเปล่ียน ทำใหเกิดวัฒนธรรมใหม ๆ ขึ้นในสังคม  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนไดเพ่ิมศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสรางและพัฒนาองคความรู การเขาถึงขอมูลขาวสารและสารสนเทศตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 
โดยกำหนดไวในยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืนจนมาถึงปจจุบัน  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550: 1-2) และในชวงป 2554-2556 กระทรวง
ศึกษาธิการไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษามีเปาหมาย 
เชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู กำหนดทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไวใหผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพราะสารสนเทศจะเปนปจจัยสำคัญท่ีชวยใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
ไดโดยการสงเสริมใหมีการสรางสรรค การติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็ว และการพัฒนาความคิดใหม ๆ   
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเปนหนวยงานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2553 อยูภายใตการกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพปจจุบันของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
ซึง่จะชวยลดข้ันตอนการทำงาน ประหยัดวัสดแุละเวลา สามารถอำนวยความสะดวก และเพ่ิมชองทาง 
ในการส่ือสารระหวางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีกับสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดจนสาธารณชน 
ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554
-2556 และไดกำหนดพันธกิจ เพ่ือสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกระดับใหเกิด
การเรียนรูครอบคลุมเด็กและเยาวชนในทุกระดับทุกสังกัด พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยอาศัยการคิดอยางเปน
ระบบ พัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาใหมคีณุภาพ นำพาทุกภาคสวน
ของสังคมมามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 31

 จากบทสรุปผูบริหาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 พบวา สถานภาพการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน มีการพัฒนาแผนงาน 
และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา แตยังถือวามีชองวางระหวาง
เขตเมืองและชนบท ทำใหการพัฒนาในบางดานอยูในขั้น หรืออาจจะตกไปอยูในขั้นเร่ิมตนเทาน้ันเอง 
โดยมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูงบอย ทำใหขาดความตอเน่ืองในการดำเนินแผนงาน บุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีไมเพียงพอ อีกท้ังขาดแคลนครูอาจารยผูเช่ียวชาญ  
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชประกอบการเรียนการสอน นอกจากน้ีระบบฐานขอมูล
ยังไมสามารถเช่ือมโยงบูรณาการกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2554: 4-5)  
 ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาครจึงสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือนำมาปรับใชใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและมีการปฏิบัติที่เหมาะสม 
สงผลใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปไดอยางย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังน้ี 
 1.  เ พ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 3. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชากรและตัวอยาง 
   1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,567 คน 
จากจำนวน 104 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2556) 
   1.2  ตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 โดยใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) จำนวน 302 คน 
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 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
   2.1  ตวัแปรตน ไดแก วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกอบดวย  
1) ดานการมีสวนรวมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  2) ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  3) ดานสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  4) ดานการปลูกจิตสำนึก 
และ 5) ดานความตระหนัก 
   2.2  ตัวแปรตาม ไดแก องคกรแหงการเรียนรูประกอบดวย 1) ดานการเปนบุคคลท่ี 
รอบรู  2) ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  3) ดานการมีแบบแผนความคิด  4) ดานการเรียนรูเปนทีม  
และ 5) ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 4 ตอน 
ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
มีขอคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงาน เปนแบบสำรวจรายการ  
(checklist)    
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกับระดับวฒันธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร จำแนกตามตัวแปรประกอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
หาคาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.953 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอการเปนองคกร 
แหงการเรียนรู จำแนกตามตัวแปรประกอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
หาคาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.963  
 ตอนท่ี  4  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของ
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended opinionnaire)  
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบความคิดเห็น ดำเนินการโดยผู วิจัย 
นำแบบสอบถามไปสงและรับกลับจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจำนวน 320 คน ระหวาง 
วันท่ี 4 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 และรับไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ 
กลับคืนมา จำนวน 302 คน คิดเปนรอยละ 94.38 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมลูสำหรบัการวจิยัครัง้นี ้แบงเปนการวิเคราะหขอมลูท่ีไดจากแบบสอบถาม 
ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา 
คาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
 2. การวิเคราะหระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. การวิเคราะหระดับความคดิเห็นตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4. การวิเคราะหวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผล 
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple 
regression)  
 5.  การวิเคราะหคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของ
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะห
เน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
 1. ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การส่ือสารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 สมุทรสาคร 

 จากตารางท่ี 1 พบวาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.05, S.D. = 0.53) และมีการกระจายตัวนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยดานความตระหนักมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.57) รองลงมา

ดานการปลูกจิตสำนึก ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.57) ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส  

( x̄ = 4.00, S.D. = 0.61) ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

( x̄  = 3.96, S.D. = 0.66) และดานสมรรถนะของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

( x̄  = 3.94, S.D. = 0.66) ตามลำดับ 
 2. ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

(n= 302) 

 X̄  S.D.   

1.   4.00 0.61  3 
2. 

   
3.96 0.66  4 

3. 
   

3.94 0.66  5 

4.  4.21 0.57  2 
5.    4.28 0.57  1 

 4.05 0.53   
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 (n= 302) 

 X̄  S.D.   
1.  4.12 0.55  5 
2.  4.23 0.53  3 
3.  4.27 0.53  2 
4.  4.28 0.58  1 
5.  4.13 0.55  4 

 4.21 0.48   

  จากตารางท่ี 2 พบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากและมี 

การกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.48) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 

ทุกดาน โดยดานการเรียนรูเปนทีมมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.58) รองลงมา

ดานการมีแบบแผนความคิด ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  

( x̄  = 4.23, S.D. = 0.53) ดานการคิดอยางเปนระบบ ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.55) และดานการเปน

บุคคลที่รอบรู ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.55) ตามลำดับ 
 3. วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 (n= 302) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 44.327 11.082 129.893* .000 

Residual 297 25.338 0.085   
Total 301 69.665    

 b Beta SEb t Sig. 
 1.137  0 .14 8.113* .000 

 (X4) 0.217 0.255 0.048 4.490* .000 
 (X1) 0.183 0.231 0.042 4.365* .000 

 (X2) 
 

0.167 
 

0.228 
 

0.041 
 

4.060* 
 

.000 
 (X5) 0.178 0.212 0.044 4.033* .000 

R = .798 R2 = .636 SEE. = .292   
*  .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งไดแก 
การปลูกจิตสำนึก (X

4
) การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส (X

1
) ความพรอมใชงานของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (X
2
) และความตระหนัก (X

5
) เปนตัวแปรซ่ึงไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

และสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.636  
ซึ่งแสดงวาการปลูกจิตสำนึก การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ความพรอมใชงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 
63.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี   
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tot  =  1.137 + 0.217 (X4) + 0.183 (X1) + 0.167 (X2) + 0.178 (X5) 

tot  =  0.255 (Z4) + 0.231 (Z1) + 0.228 (Z2) + 0.212 (Z5) 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย คือ ดานความตระหนัก ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส 
ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดานสมรรถนะของบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามลำดบั เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานความตระหนัก
ของวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยการนำ
อินเทอรเน็ตมาชวยในปฏิบัติงานสามารถทำไดหลายอยาง และทำใหงานเสร็จเร็วข้ึน ทั้งน้ีเพราะวา
ปจจุบันพัฒนาการและการนำอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในสถานศึกษา สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ทั้งโดยทางตรงและทางออมนำมาประยุกตในหลาย ๆ ดาน การทำงานมีความคลองตัวและมี
ประสทิธิภาพ อนิเทอรเน็ตจะชวยเปล่ียนแปลงและปรับปรงุคณุภาพของการทำงาน ซึง่สอดคลองกับที ่
คาพุตา (Kaputa, 1994: 1436–A) ไดทำการศึกษาการนำไมโครคอมพิวเตอรมาใช เพ่ือการบริหารงาน
ในสถาบันการศึกษาช้ันสูง ผลการวิจัยพบวา วิทยาการคอมพิวเตอรชวยใหการบริหารงานท่ีเคย 
ถูกปดก้ัน เกิดความคลองตัวในการบริหารงานท้ังในสถาบันท่ีเปนเครือขายสาขาตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
ชวยทำใหทราบขอมูลทางดานตัวเลข การเงิน การงบประมาณ ไดอยางรวดเร็ว สวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่สนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาอยางถูกตอง สอดคลองกับที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555-2558 ใหมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดเรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนเคร่ืองมือในการเรงยกระดับคุณภาพ และการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือเปนกลไกในการเปล่ียน
กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
เครือขายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียน 
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โดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 
(tablet computer) เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพ่ือการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหอง
เรียนนำรองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเรงดำเนินการให “กองทุนเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดำเนินการตามภารกิจได 
 2.  ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการเรียนรู
เปนทีม ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ดานการคิดอยางเปนระบบ 
ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเรียนรูเปนทีม  
ของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีคาเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีเปนเพราะวาผูอำนวยการสถานศึกษาและครูยินดี 
ใหความรวมมือที่จะทำใหสถานศึกษาประสบความสำเร็จจากการทำงานเปนทีม โดยมีรากฐาน 
มาจากการแชรวิสัยทัศนและความสามารถของบุคคลผานกระบวนการพัฒนาทางคิด การสรางสรรค
และการประสานรวมมือทำใหบุคลากรในสถานศึกษาสรางความรูรวมกัน การเรียนรูของทีมจึงเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรูของบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลองกับขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบุวาผูประกอบวิชาชีพครูตองรวมมือกับผูอื่น
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรคและผูประกอบวิชาชีพ 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาตองมีการรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
สอดคลองกับ วัดคิน และมารซิก (Watkins and Marsick, 1993 อางถึงใน ปทมา จันทวิมล, 2544: 
16) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาเปนองคกรท่ีใชคนในการสรางความเปนเลิศใหแก
องคกร ขณะเดียวกันก็ใชองคกรในการสรางความเปนเลิศใหแกคน โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการ
เชิงกลยุทธที่มีลักษณะตอเน่ืองและบูรณาการเขากับการทำงาน และมีการกระจายอำนาจใหแก
คนในองคกร เพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือและการเรียนรูรวมกันเปนทีม รวมทั้งมีการเช่ือมโยง  
การพ่ึงพา ทั้งในระดับบุคคล องคกรและชุมชน 
 3.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่สงผลตอการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ใน 4 ดาน คือ ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงาน 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดานความตระหนัก ซึ่งเปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ และสามารถอธิบายความผันแปรของการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 63.60 ซึ่งหมายความวา ถาหากผูบริหารสถานศึกษาและครูมี
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวม 
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ทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดาน 
ความตระหนัก จะสงผลใหการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการพัฒนาและอยูในระดับสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 
63.60 ดังน้ัน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงควรให 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูตระหนัก มีจิตสำนึก มีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส และพรอมใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จะสงผลทำใหผูบริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารสถานศึกษา และครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอนใหเด็กนักเรียน
อยางมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการพัฒนาทางดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลก็จะ
สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 
โดยมีวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT “สังคมอุดม 
ปญญา” ในที่นี้หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญ
ฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด  
(smart) และรอบรูสารสนเทศ (information literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม มีการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีธรรมาภิบาล (smart governance) เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางย่ังยืนและม่ันคง และวิโจเวน  
(Wijinhoven, 1996 อางถึงใน ธันวา อวมมณี, 2548: 47) ไดศึกษาผูทำหนาท่ีรับผิดชอบดานการจัด
ระบบขอมูลสารสนเทศและควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานของทางราชการ ผลการวิจัย 
พบวา ภารกิจในปจจุบันมีความซับซอนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งหนวยงานท่ีประสบความสำเร็จในการทำงาน 
สวนใหญใหความสำคัญตอการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเปนสวนสำคัญ โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร
มาชวยในการดำเนินงาน ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานน้ี จำเปนตองไดรับการฝกการจัดระบบและ
การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรมาเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช ขอคนพบท่ีไดจากวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ตอผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังน้ี  
   1.1  การนำวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการปลูกจติสำนึก  
ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร และดานความตระหนัก ไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารและครูควรให 
การสงเสริมสนับสนุนใหมีการใหและรับบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  
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ดวยระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูใช รวมทั้งการวางแผน การทำโครงการ ซึ่งจะ
ทำใหเกิดความรวมมือในการทำงานและการตัดสินใจรวมกันในการทำกิจกรรมตาง ๆ การสราง 
ความพรอมดานบุคลากร ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสารคมนาคม และเทคโนโลยี
ระบบฐานขอมูล สรางความรูสึก ทัศนคติที่ดีในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกใหเกิดการยอมรับและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร อันจะสงผลทำใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษา และครู
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอนใหเด็กนักเรียนอยางมีคุณภาพ และเปนประโยชน
ตอการพัฒนาทางดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   1.2  การวิเคราะหและสงัเคราะหวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรมีนโยบายในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครูใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการเปนบุคคลท่ีรอบรู การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 
การมีแบบแผนความคิด การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือใหสถานศึกษาเปนองคกร
แหงการเรียนรู ตอบสนองนโยบายของกระทรวง รัฐบาล  
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรทำการศึกษาวามีปจจัยอ่ืนดานวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกหรือไม 
   2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   2.3 ควรทำการศึกษาวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของผูบริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 
สรุป 
 วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดาน 
การปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และดานความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 2) ระดับ 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัย ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหนาฝายท่ีเก่ียวกับ 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมแบบ

แบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 2.  การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพ
รวม และรายดาน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการมีความคิดริเริ่ม และการประสานงานเปนปจจัยท่ี

สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 50 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ : พฤติกรรมผูนำ ผูบริหารสถานศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of school administrators’ leadership 
behaviors; 2) the implementation level of student assisting system of in educational institutions;
and 3) school administrators’ leadership behaviors affecting student assisting system in 
educational institutions. The research samples were 317 respondents, consisted of school 
directors, deputy directors or administrators implementing student assisting system, 
guidance teachers, and classroom teachers in educational institutions under the jurisdiction of 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, derived by proportional stratified 
random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Administrators’ leadership behaviors were at a high level in both overall and 
specific aspects. 
 2. Implementation of student assisting system in educational institutions was at 
a high level in both overall and specific aspects. 
 3. Initiative and coordination predicted the school administrators’ leadership 
behaviors in implementation of student assisting system at the percentage of 50 with 
statistical significance at .01. 
 
Keywords: leadership behavior, school administrator, student assisting system, primary  
  education 
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บทนำ 
 ปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นสงผลกระทบ
ตอเยาวชนไทยเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ 
ของเยาวชนนับวันจะมีนอยลง เยาวชนเปนวัยท่ีตองการการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมจากผูใหญ 
ที่เก่ียวของใหเปนคนดี เกง มีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา และพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเด็กแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน สิ่งที่ผูใหญใหกับเด็กเพราะคิดวาเปนส่ิง 
ที่เหมาะสมกับเด็กน้ัน อาจไมใชสิ่งที่เขาตองการรวมทั้งวิธีการเล้ียงดูในรูปแบบที่แตกตางกัน  
การเขมงวดมากเกินไป อาจทำใหเด็กรูสึกเครียดได หรือการตามใจจนเกินไปอาจทำใหเด็กเอาแตใจ
ตนเองจนทำใหเกิดปญหาในสังคมได ครูผูสอนในบางคร้ังก็อาจเปนผูสรางปญหาใหเกิดกับเด็กและ
ดวยสถานการณปจจุบัน สภาพแวดลอม ความคาดหวังของผูปกครองกับตัวเด็กสิ่งย่ัวยุ ตัวแบบ 
ที่ไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ กับเด็กไดอยางมากมาย (จีราพัชร เดชวิชิต, 2554: 1)  
 การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนภาระงานสำคัญของสถานศึกษา 
ที่ตองกำหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีการประสาน 
ความรวมมือจากผูบรหิาร ครบูคุลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ มแีนวคิดเก่ียวกับการดำเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเปนกระบวนการสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ  
1) การรูจักนักเรียนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกัน
ชวยเหลือและแกไข และ 5) การสงตอ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 35) 
เพ่ือสงเสริมแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคม 
มุงหวัง ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูจำเปนตองรูจักและเขาใจ
เด็กอยางแทจริง เพราะขอมูลที่สะทอนความเปนจริงของนักเรียนครบทุกดานอยางถูกตองชัดเจน 
ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย นาเชื่อถือและตรวจสอบได จะทำใหผูบริหาร ครู และ 
ผูเก่ียวของสามารถชวยเหลือนักเรียนใหพัฒนาในแนวทางท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของแตละคน  
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 67)   
 จากหลักการท่ีสำคัญนับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งสอดรับกันวาจะตองมีการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบของสังคมไทย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาเปนงานท่ีเชื่อมโยงกับองคกร และบุคคลหลายฝาย  
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนแกนหลักในการบริหารงาน และดำเนินการรวมกับแกนนำอ่ืน ๆ เพ่ือ
ชวยผลักดันสนับสนุนและประสานงานใหบุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกรวมกันทำงาน
เปนทีม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบครบวงจร รวมทั้งกำกับดูแลใหมีการดำเนินการ 
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ดังกลาวอยางตอเน่ือง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 27) พฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูนำของผูบรหิารตามกรอบแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths, 1956 อางถึงใน วินยั ทมิยายงาม, 
2549: 20) ที่ประกอบดวยพฤติกรรมผูนำจำนวน 7 ดาน คือ 1) การมีความคิดริเร่ิม 2) การรูจัก
ปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การใหความชวยเหลือ 5) การโนมนาวจิตใจ  
6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี สอดคลองกับแนวความคิดพฤติกรรมผูนำเปน 
เคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของความเปนผูนำท่ีดีที่เหมาะกับทุกสถานการณนั้นไมมี แตจะมี
เฉพาะสถานการณเฉพาะอยางท่ีทำใหเกิดภาวะผูนำข้ึนมาสำหรับสภาวการณนั้น ดังน้ันผูนำ 
ที่ประสบความสำเร็จตองรูจักปรับพฤติกรรมความเปนผูนำของเขาใหเขากับความตองการของ 
กลุม และสถานการณทีแ่ปรผนัเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมทีเ่ปนอยู (วิเชยีร วิทยาอุดม, 2549: 425) 
จึงเปนปจจัยสำคัญท่ีจะนำไปสูความสำเร็จตามวัตถุประสงคของการพัฒนาได พฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหารสถานศึกษาที่ชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน ทำใหมีความมั่นใจใน 
การทำงาน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรในสถานศึกษา และการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดดีย่ิงขึ้น   
 จากความเปนมาและความสำคัญของพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและการดำเนินงาน
ระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนท่ีกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารมคีวามสำคญั
ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือเปนการพัฒนาพฤติกรรมผูนำ 
ของผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
ผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยคาดหวังวาขอคนพบท่ีไดจะสามารถนำไปเปน
ขอเสนอใหกับโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทำแผนสงเสริมสนับสนุนในดานพฤติกรรม
ผูนำของผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 2.  เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
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สมมติฐานการวิจัย 
  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา  
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร หมายถึง การกระทำหรือกิจกรรมท่ีผูอำนวยการ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แสดงออกมา 
ใหปรากฏ จำนวน 7 ดาน ดังน้ี 
   1.1  การมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารตองมีพฤติกรรมท่ีมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคในดานการงานหรือโครงการใหม ๆ สงเสริมการเรียนรูเพ่ิมเติม ที่ทันตอเหตุการณและ
สอดคลองกับความตองการ มีการสงเสริม กำหนดเปนแผนงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา ตองเสียสละเพ่ือสวนรวมเพ่ือใหงานน้ันบรรลุผลสำเร็จ และตองเปดโอกาสใหสมาชิก
หรือผูรวมงานท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการแกปญหา และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   1.2  การรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมแนะนำ
แนวทางใหผูอื่นในการแกไขปญหา กระตุนผูรวมงานใหมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานดวยวิธี
การท่ีหลากหลาย มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานท่ีมีความเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนและ 
ใหโอกาสผูรวมงานในการปรับปรุงการทำงานใหดีย่ิงขึ้น  
   1.3  การใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมยอมรับผูอื่น
เมื่อเขาทำงานประสบผลสำเร็จ รูจักใหกำลังใจ ยกยองชมเชยเมื่อทำงานบรรลุผล จะเปนส่ิงท่ีสราง
ความประทับใจ มีผลในการกระตุนจูงใจใหทำงานไดดีย่ิงข้ึน มอบหมายงานตามความรูความสามารถ 
และประสบการณ ยอมรับฟงความคิดเห็น และปญหาตาง ๆ และไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงาน
ของผูอื่นมาเปนของตน 
   1.4  การใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
ความหวงใยเมื่อบุคลากรประสบปญหา เอาใจใสดูแลบุคลากรอยางท่ัวถึงและเสมอภาค ชวยเหลือ
บคุลากรในการแกปญหาท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว สรางบรรยากาศใหมอีสิรภาพในการสรางสรรคงาน
จัดสวัสดิการใหบุคลากรตามความเหมาะสม และจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม 
   1.5 การโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถพูด
โนมนาว และสรางความเช่ือถือใหรวมใจกันพัฒนางานดวยวิธีที่หลากหลาย มีการมอบหมายงาน 
ที่ชัดเจนมีความเปนกันเอง เปดเผย และจริงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนการสรางความนาเช่ือถือ
และความศรัทธาตอผูนำหรือผูบริหาร เพ่ือทำใหงานมีผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไว 
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   1.6 การประสานงาน หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีกระตุนใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ สามารถถายทอดความตองการของตนเองใหผูอื่นรับ
ทราบได สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน ประสานงานใหบุคลากรและ
หนวยงานอ่ืนปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกันเพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดี 
   1.7 การเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีสามารถรวมงาน
กับผูอื่นไดทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีความสุภาพออนโยน และมีอัธยาศัยดี มี 
การเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเหมาะสมจนเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา   
 2.  การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานท่ี
เปนระบบ และมีขั้นตอนโดยมีการประสานงาน หรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครู และผูปกครอง
ในการพัฒนา ปองกัน และการแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมี
กระบวนการการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการ และเคร่ืองมือ
ที่มีมาตรฐานมีคุณภาพ และมีหลักฐานในการทำงานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจำช้ันหรือครู 
ทีป่รกึษาเปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง คนในชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคนมีสวนรวม กระบวนการ
ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีองคประกอบ ดังน้ี 
   2.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง วิธีการท่ีครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว
จะตองศึกษานักเรียนในความรับผิดชอบของตน เก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ตามบทบาท
หนาท่ีภาระงานของครูและผูเก่ียวของ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดทำเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ระเบียบสะสม และการเย่ียมบานนักเรียน เพ่ือเปนประโยชน 
ในการสงเสริม การปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน  
   2.2 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาวิเคราะหขอมูลของครูที่ปรึกษา
หรือครูแนะแนวท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนมีการศึกษาเปนรายบุคคล บันทึกผลการศึกษา และรายงานผล 
การศึกษา เพ่ือการจัดกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา เพ่ือครู
ที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวจะไดหาวิธีดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยมีการคัดกรองนักเรียน
จากระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การเย่ียมบานนักเรียน และแบบประเมิน 
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) แลวนำผลการคัดกรองมาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แกไขหรือ
สงเสริมนักเรียน 
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   2.3 การสงเสริมและพัฒนา หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวสงเสริมพัฒนา
สนับสนุนใหนักเรียนท่ีอยูในความดูแลของครู มีนักเรียนกลุมปกติ กลุมพิเศษ และกลุมเสี่ยง มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค สามารถ
พัฒนาตนเอง สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น และควบคุมตนเองใหมีความมั่นคงทางอารมณ   
   2.4 การปองกันชวยเหลือและแกไข หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวใหคำ
ปรึกษาเบื้องตน การเตรียมความพรอมของนักเรียน การประสานงานและสนับสนุนจากครูที่ปรึกษา
และผูปกครองมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง เพ่ือสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมปองกัน 
และการชวยเหลือแกปญหาของนักเรียน มีกิจกรรมในหองเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การแกไขปญหา กิจกรรมตามความถนัดของตนเอง กิจกรรมใหรูจักจุดเดน และจุดดอยของตนเอง 
เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ครูมีการบันทึกผลการดำเนินงาน การประเมินผล และรายงานผล 
การประเมินเพ่ือประสานงานผูเก่ียวของในการจัดกิจกรรม เพ่ือปองกันและแกไขปญหานักเรียน    
   2.5 การสงตอ หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวชวยเหลือนักเรียนในกรณีที่มี
ปญหายากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแตนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น หรือกรณีนักเรียนมี
ความสามารถพิเศษ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และนักเรียนดอยโอกาสควรสงตอผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยาง
เหมาะสม กำหนดแนวทางในการสงตอไว 2 แบบ คือ การสงตอภายใน และการสงตอภายนอก 
สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม การบันทึกผล การประเมินผล และรายงานผลอยางเปนระบบ และ
ดำเนินการอยางตอเน่ือง 
 
วิธีดำเนินการ 
 การศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะหในการดำเนินการวิจัย ไดเสนอ 
ตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 
 1.  ประชากร ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา
ฝายท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครู 
ท่ีปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 
2556 จำนวน 1,713 คน ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน 
 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือ
หัวหนาฝายท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำช้ันหรือ
ครูท่ีปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 
2556 โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 
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1970: 608-610 อางถึงใน สุชาติ สงาแสง, 2551: 68) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
ตามสัดสวนของอำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และได
จำนวนกลุมตัวอยาง 317 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
 

 
 

 

                        

.  /
 

 
   .  /

 
 

   

 
51 51 51 490 643 9 9 9 92 119 

 51 51 51 567 720 9 9 9 106 133 
 25 25 25 275 350 5 5 5 50 65 

 127 127 127 1,332 1,713 23 23 23 248 317 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนด 
รูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถาม 
ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่
มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป เพ่ือหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหาคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดเทากับ 0.98  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจยันำแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบบั สงเพ่ือดำเนินการเก็บขอมลู ไดรบัแบบสอบถาม 
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 312 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.42 ทำการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลและนำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ แลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรปู โดยการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใชการหาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบข้ันตอน 
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ผลการวิจัย 
            ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ  

ดานการเขาสังคมไดดี ( x̄ = 4.41, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ดานการมีความคิดริเร่ิม ( x̄ = 4.39,  

S.D. = 0.44) ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ( x̄ = 4.36, S.D. = 0.45) ดานการใหการยอมรับนับถือ  

( x̄ = 4.32, S.D. = 0.49) ดานการประสานงาน ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.41) ดานการโนมนาวจิตใจ  

( x̄ = 4.30, S.D. = 0.49) และดานการใหความชวยเหลือ ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.46) ตามลำดับ  
ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 
 

(n=312) 
  X  S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
 

 
 

 
 
 

4.39 
4.36 
4.32 
4.23 
4.30 
4.30 
4.41 

0.44 
0.45 
0.49 
0.46 
0.49 
0.41 
0.49 

 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 
7 
6 
5 
1 

  4.33 0.39   
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.51) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

จากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานการสงเสริมและพัฒนา ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.50)  

รองลงมา คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.55) ดานการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.52) ดานการคัดกรองนักเรียน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.58) และ

ดานการสงตอ ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.71) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
  (n=312) 

 
 

 X  S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

 
 

 

4.23 
4.18 
4.27 
4.24 
4.13 

0.52 
0.58 
0.50 
0.55 
0.71 

 
 
 
 
 

3 
4 
1 
2 
5 

  4.21 0.51   
 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมผูนำของผู
บริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 1 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
         (n = 312) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

2 
309 
311 

41.87 
41.92 
83.80 

20.93 
0.13 

154.28** 0.00 

 b SE.b Beta t Sig. 

 
 (X1) 

 (X6) 

0.18 
0.51 
0.41 

0.23 
0.06 
0.06 

 
0.43 
0.33 

0.81 
8.04** 
6.10** 

0.41 
0.00 
0.00 

**  .01 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร  
ดานการมีความคิดริเร่ิม (X

1
) และดานการประสานงาน (X

6
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือก 

เขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.50 ซึ่งแสดงวา พฤติกรรม
ผูนำของผูบริหาร ดานการมีความคิดริเร่ิม และดานการประสานงานสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและสามารถทำนายการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 50 
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
 
 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
 
 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 

totŶ  = 0.18 + 0.51 (X1) + 0.41 (X6) 

tot
ˆ  = 0.43 (Z1) + 0.33 (Z6) 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล เร่ือง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นสำคัญท่ีคนพบจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของ 
การวิจัยไดดังน้ี 
 1.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรม
ผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานการเขาสังคมไดดี มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ การมี
ความคิดริเร่ิม การรูจักปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การประสานงาน การโนมนาวจิตใจ 
และการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ พฤติกรรมผูนำโดยสวนรวมจะมีแนวคิดจากลักษณะวิธีการใช
อำนาจ และลักษณะวิธีการทำงานท่ีจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ของผูนำท่ีแสดงออกมาใน 
การปฏิบัติงาน โดยยึดบุคลากรในสถานศึกษาประสานประโยชนของสถานศึกษา หรือยึดสถานการณ 
เปนหลักพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูนำจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดริเร่ิม การใหการชวยเหลือ 
การปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การพูดโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การเปล่ียนแปลง 
และการเขาสังคมไดดี โดยตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือประโยชนสวนรวมของ 
สถานศึกษา ซึง่สอดคลองกับวนิยั ทมิยายงาม (2549: 61) ศกึษาพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก 
ไปหานอย ดังน้ี การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับนับถือ การมีความคิดริเร่ิม การโนมนาวจิตใจ  
การประสานงาน การใหความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไข จากท่ีกลาวมาน้ันผูบริหารควรจัด
ใหผูรวมงานไดพบปะสังสรรคกันเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และผูบริหารสามารถรับรู 
ความรูสึกของผูรวมงานได สามารถถายทอดความรูสึกของตนเองใหผูอื่นไดรับทราบ จนทำให
สามารถถายทอดความคิดริเร่ิมสรางสรรคตาง ๆ เชน การสงเสริมใหบุคลากรทำงานตามโครงการ
หรือแผนงานใหม ๆ การสงเสริมการฝกอบรม และการมีแนวคิดใหม ๆ ที่จะทำใหเกิดประโยชน 
ตอสถานศึกษา นักเรียน และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับวสันต ชางนาค (2554: 88) ศึกษาพฤติกรรม
ของผูนำของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
ซึ่งผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถม
ศึกษา อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดานการมีความคิดริเริ่ม ดานการเขาสังคม ดานการรูจักปรับปรุง
แกไข ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการใหการชวยเหลือดานการโนมนาวจิตใจ และ 
ดานการประสานงาน อยูในระดับมาก  
 สวนพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานท่ีอยูในระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 
คือ ดานการใหความชวยเหลือ เปนเพราะผูนำหรือผูบริหารจะไมกลาแสดงออกถึงความหวงใย 
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การใหคำปรึกษา และการใหความชวยเหลือผูรวมงาน มีการใหความชวยเหลือในการทำงาน แตใน
เร่ืองการดำเนินชีวิต ดานสุขภาพ และครอบครัว จะมีการใหความชวยเหลือนอยมาก เพราะคิดวา 
เปนเร่ืองสวนตัวไมกลาท่ีจะไปแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับวินัย ทิมยายงาม (2549: 61-62)  
ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาในดานการใหความชวยเหลือ อยูในระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาชวยเหลือใหคำแนะนำแกครูในการพัฒนางานเพ่ือเล่ือนตำแหนงใหสูงขึ้น ผูบริหาร 
สถานศึกษาแสดงออกถึงความหวงใยเม่ือครูประสบปญหาหรือมีความเดือดรอน และผูบริหาร 
สถานศึกษาจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำงานใหผูรวมงานอยางเหมาะสม สวนอันดับที่มี
พฤติกรรมต่ำสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหผูรวมงานดวยความเอาใจใส 
ตามความเหมาะสม จึงทำใหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการใหความชวยเหลือมีคาเฉล่ียต่ำ 
 2.  การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีระดับปฏิบัติมากทุกดาน  
โดยการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนา มีระดับ
ปฏบิตัสิงูสดุ รองลงมา คอื การปองกันชวยเหลือและแกไข การรูจกันักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน และการสงตอ ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐานเพ่ือ 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนจึงมคีณุคาและความจำเปน
ที่สถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับเด็กอยางเปนระบบตอเนื่องและยั่งยืน ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน จึงเปนระบบท่ีสามารถดำเนินการเพ่ือใหมีกระบวนการทำงานเปนระบบ  
มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งดานปจจัย ดานผลผลิต และดานกระบวนการ กระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบาย ใหโรงเรียนในสังกัดเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางเปนระบบมีกระบวนการทำงานท่ีมีคุณภาพ 
และการดำเนินงานอยางตอเน่ือง สงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
และมีศักยภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่พรอมสมบูรณทั้งรางกายสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มชีวิีตท่ีสงบสขุใหสมกบัขอความท่ีวา “เกง  ดี  มสีขุ” โดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรวมมอืกัน 
ซึ่งสอดคลองกับมธุรดา ดวงจันทร (2553: 89) ทำการวิจัยเร่ือง สภาพและแนวทางการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 ผลวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
วัดไทยาวาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยดานการสงเสริมนักเรียน  
มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน ดานการรูจักนักเรียน 
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เปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน และดานการสงตอนักเรียน และสอดคลองกับเรืองยศ  
ครองตรี (2551: 79) ทำการวิจัยเร่ือง การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสุชาติ สงาแสง 
(2551: 90) ทำการวิจัยเร่ือง การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความคิดเห็นวาสถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 สวนการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ดานท่ีอยูในระดับ 
การปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ดานการสงตอ เปนกระบวนการชวยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปญหาท่ียาก 
ตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแตนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น หรือกรณีเด็กมีความสามารถ
พิเศษ เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาส ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม กำหนดแนวทาง 
ในการสงตอไว 2 แบบ คือ การสงตอภายใน และการสงตอภายนอก แตสำหรับการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สวนมากจะเกิดขึ้นเพียงการสงตอภายในสถานศึกษา เปน 
การสงตอที่ครูประจำช้ันหรือครูที่ปรึกษา สงตอไปยังครูแนะแนวหรือผูที่เก่ียวของท่ีสามารถให 
ความชวยเหลือนักเรียนได เชน ครูพยาบาล ครูประจำชั้น หรือครูฝายปกครอง ก็สามารถดำเนินการ
แกไขปญหาของนักเรียนไดแลว แตถาในกรณีท่ีมีปญหายากตอการชวยเหลือแกไขก็จะสงตอผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน เพ่ือแกไขปญหาตอไป เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทาง
และรวดเร็วข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 111) ใน 
การแกไขปญหาของนักเรียนอาจมีบางกรณีที่มีปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือ
แลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น ก็ควรดำเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพ่ือให
ปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลือยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปลอยใหเปนบทบาทหนาท่ี 
ของครูที่ปรึกษาตอไป ความยุงยากของปญหาอาจมีมาก หรือลุกลามกลายเปนเร่ืองใหญที่ยาก 
แกการแกไข 
 3.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คือ ดานการมีความคิดริเร่ิม และดานการประสานงาน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทำนายการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 
50 โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี     
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   3.1  ดานการมีความคิดริเร่ิม มีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี เน่ืองจาก 
ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาท่ีจะคิดสิ่งใหม ๆ คิดนอกกรอบ 
กลาท่ีจะตัดสินใจ ทั้งในดานดำเนินการงานหรือโครงการใหม ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ใหทันตอเหตุการณและสอดคลองกับความตองการ 
ในปจจุบัน และกำหนดเปนแผนงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปยะพร  
ปอมเกษตร (2550: 57) ที่กลาววานักบริหารการศึกษาท่ีดีมักจะแสดงพฤติกรรมในดานการริเร่ิมงาน
ใหม ๆ ขึ้น และมักจะมีแผนงานท่ีจัดระเบียบขั้นตอนไวเปนอยางดี ผูนำมักจะเปนคนท่ีทำงานหนัก 
อยูเสมอ เพ่ือใหงานที่เขาริเริ่มใหม ๆ เหลาน้ันบรรลุผลสำเร็จ ความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานใหม ๆ 
ของตนใหประสบความสำเร็จ  
   3.2  ดานการประสานงาน มีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่สามารถประสานงานในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาไดอยางดี กระตุนใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนการปรับปรุงนโยบาย 
มีการสนับสนุนใหเกิดการรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนของทุก ๆ ฝาย และมีความกระตือรือรนท่ี
จะปฏิบัติงานตามแผนงานการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว ผูบริหารสามารถประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษา 
ไดเปนอยางดี มีการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมใน 
การประสานงานผูเก่ียวของในกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
เพ่ือรวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหานักเรียน เชน เจาหนาท่ีตำรวจ วัด สถานีอนามัย  
และโรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552: 3)  
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานที่เปนระบบ 
และมีขั้นตอนโดยมีการประสานงาน หรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครู และผูปกครองใน 
การพัฒนา ปองกัน และการแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการดำรงชีวิต 
 ทั้งนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานการใหยอมรับนับถือ 
การใหความชวยเหลือ และการโนมนาวจิตใจ ไมมีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากบุคลากรในสถานศึกษาไดมีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตาม
บทบาทหนาท่ี จรรยาบรรณ และจิตสำนึกของความเปนครูที่มีตอนักเรียน ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552: 3) โดยมีกระบวนการการดำเนินงานดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ  
และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจำช้ันหรือครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักใน 
การดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคนมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาอาจแสดง
พฤติกรรมผูนำท่ีไมเปนท่ีพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา จนทำใหเกิดการไมใหการยอมรับ
นับถือ ไมใหความชวยเหลือ และยังขาดการโนมนาวจิตใจในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หรือเปนการบังคับใหปฏิบัติ แตก็ไมสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพราะบุคลากร 
ในสถานศึกษาไดมีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
   1.1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความสำคัญสนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาใหไดรับ 
การพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรูและความเขาใจในพฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือนำมาพัฒนาระบบ 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   1.2  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
สถานีตำรวจ วัด และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ควรต้ังเปนเครือขายเช่ือมโยงขอมูลขาวสาร ให 
การสนับสนนุ และสงเสริมในดานการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษามากย่ิงขึน้  
   1.3  ผูบริหารควรพัฒนาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารโดยตระหนักถึงความสำคัญ 
ใหการสนับสนุน และรวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรศึกษาอิทธิพลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัย
ที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
   2.2  ควรศึกษาบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
   2.3 ควรศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
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   2.4  ควรศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สรุป 
 ผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ประกอบดวย การมี
ความคิดริเร่ิม การรูจักปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การใหความชวยเหลือ การโนมนาว
จติใจ การประสานงาน และการเขาสงัคมไดด ีอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันชวยเหลือและแกไข และการสงตอ  
อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก 
การมีความคิดริเร่ิม และการประสานงาน โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 50 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง  
การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES PACKAGE ON CONSTRUCTIVISTS 
THEORY INSERTED WITH SONGS FOR MATHEMATICS LEARNING OF 

PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 
  

นภาพร  เขียวแกว/ NAPAPRON  KEAWKAEW 1 

ปราโมทย  จันทรเรือง/ PRAMOTE  CHANRUEANG 2 

เนติ  เฉลยวาเรศ/ NETI  CHALOEYWARES 3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
3) ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง กลุมตัวอยางที่ใชในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัดวังหวา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบวา   
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนระหวางเรียนในชุดกิจกรรม (E

1
) กับประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากการทดสอบ

หลังเรียนชุดกิจกรรม (E
2
) เทากับ 77.13/77.33  

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร.  อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร.  อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ 
แทรกดวยเพลงอยูในระดับมาก  
 
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  เพลง  การสอนคณิตศาสตร 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this experimental research were to: 1) develop a learning 
package based on constructivist theory inserted with songs to teach mathematics problems for 
Prathomsuksa 4, with the efficiency set criterion at 75/75; 2) compare students’ learning 
achievement before and after learning with the package; and 3) study students’ satisfaction 
towards the learning activities. The research sample, derived by simple random sampling, 
was 15 Prathomsuksa 4 students studying in the academic year 2012 at Wat Wang Wa 
School, Suphan Buri Province. The research instruments, constructed by the researcher, 
were 1) a mathematics learning package based on constructivist theory inserted with 
songs, 2) a mathematics achievement test, and 3) a satisfaction questionnaire about 
mathematics learning. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
and t-test. 
 The results were as followed:  
 1.  The efficiency of the developed learning package was 77.13/77.36, which 
was higher than the set criterion 75/75.  
 2.  The students’ mathematics learning achievement after learning with package 

was higher ( x̄ = 25.33) than that of before ( x̄ = 19.20) with statistical significance at .01. 
 3.  The students’ satisfaction towards learning activities was at a high level. 
 
Keywords: learning package, constructivist theory, song, mathematics teaching  
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บทนำ 
 เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา การศึกษาคือปจจัยท่ีหาของชีวิต มีความจำเปนและสำคัญ
อยางย่ิง เมื่อสังคมมนุษยเปลี่ยนจากสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมไปเปนสังคมฐานความรูหรือ
สังคมแหงการเรียนรู ในการดำเนินชีวิตตองใชการเรียนรูและการศึกษาเปนกลไกหรือเครื่องมือเพ่ือให
ชีวิตดำรงอยูรอดปลอดภัยจนถึงข้ันท่ีเรียกวาเกง ดี มีสุข องคการการศึกษาวิทยาศาสตรสหประชาชาติ 
จึงไดกำหนดส่ีเสาหลักของการศึกษาไววา 1) การเรียนรูเพ่ือรู 2) การเรียนรูเพ่ือใหทำหรือปฏิบัติได  
3) การเรียนรูเพ่ือใหดำรงอยูได และ 4) การเรียนรูเพ่ือจะอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข เหลาน้ีเปน 
ขอเนนย้ำใหเห็นถึงความสำคัญและจำเปนของการเรียนรูหรือการศึกษา การศึกษาจึงเปนเหตุปจจัย
สำคัญในการเพ่ิมโอกาสใหกับชีวิตของมนุษย สรางความทัดเทียมของคนในสังคม ชวยแกปญหา 
ตาง ๆ และสำคัญชวยแกความโง (ความไมรู) ความจนและความเจ็บ (สุขภาพกายและจิต) ซึ่งเปน
ปญหาของคนเราไดนั้น คือ ความมหัศจรรยของพลังการศึกษา (พลสัณห โพธ์ิศรีทอง, 2548: 203) 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ทางกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดกำหนดใหมีการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ กลาวคือ เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว ผูเรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความสามารถในการส่ือสาร การคิด 
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและการออกกำลังกาย  
มีความรักชาติ และมีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติ ภูมิปญญาไทย และพัฒนา
สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีจิตสาธารณะทำประโยชนในการสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูในสังคม 
ไดอยางเปนสุข การพัฒนาใหผูเรียนเกิดความสมดุลโดยตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และ 
พหุปญญา ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดใหผูเรียน 
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-8)  
 คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูกลุมหน่ึงที่มีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนา 
ความคิดของมนุษย กลาวคือ ทำใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบแบบแผน 
สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางรอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจ  
และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดำเนินชีวิต 
และชวยพัฒนาชีวิตใหดีข้ึน ชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา 
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และอารมณ สามารถใหคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน ตลอดจนมีความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางเปนระบบ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549: 1) กลาวโดยสรุป กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญหลายประการ ไดแก 
ความสามารถในการรับสงขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
และสังคม ความสามารถในการคิดแกปญหาและอุปสรรคท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมท่ีเกิดข้ึน
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม ความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในชีวิตประจำวัน 
ปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม สามารถเลือกและใชเทคโนโลยี 
ดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสารการทำงาน การแกปญหาอยาง
สรางสรรค ถูกตองเหมาะสม (พัฒนนรี ศิริวารินทร, 2554: 10-11) เน่ืองจากการเรียนกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาความคิดของผูเรียน ผูเรียนจำเปนตองใช
ทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแกปญหา โดยเฉพาะผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 สามารถ 
แสดงจำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร การวิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบ 
ของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตลอดจนใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
สรุปผล และนำเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 66) แตจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 
2552-2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สรุปไดคือ ในระดับ
ประเทศ เฉลี่ยรอยละ 35.88, 34.85 และ 52.40 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 เฉล่ียรอยละ 37.77, 32.63 และ 50.29 ตามลำดับ ดังจะเห็นไดวา ผลจากการจัดสอบ 
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ที่ผานมาท้ัง 3 ป ทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังกลาว มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียไมถึงรอยละ 50 ซึ่งอยูในระดับไมนาพอใจ และหากวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนราย
สมรรถภาพ ยังพบอกีวา สมรรถภาพในการเรียนรูทีน่กัเรียนสวนใหญยังมปีญหาในดานการคิดคำนวณ
ที่คอนขางต่ำก็คือ สมรรถภาพในการแกโจทยปญหา ซึ่งเปนเน้ือหาสวนหน่ึงของสาระจำนวนและ 
การดำเนินการ กลาวคือ ในภาพรวมระดับประเทศ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแกโจทย
ปญหาเฉล่ียรอยละ 36.56, 48.85, และ 48.16 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 เฉลี่ยรอยละ 37.97, 41.87 และ 45.84 ตามลำดับ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2553: 13; 2554: 10; 2555: 9) 
 จากขอมูลดังกลาวเปนตัวชี้ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหาของการเรียนการสอนกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตรที่ผูรับผิดชอบทุกฝายตองรวมมือกันหาวิธีการแกไขปญหาอยางจริงจัง ผูวิจัย
ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตรสมรรถภาพในการแกโจทยปญหาของนักเรียน จึงไดพยายามศึกษาหาสาเหตุของปญหา
จากแหลงวิทยาการตาง ๆ อาทิ เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ วารสารทางวิชาการ สื่อทางอินเทอรเน็ต 
และพบวา สาเหตุท่ีเปนปจจัยสำคัญทำใหคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของชั้นเรียนดังกลาวตกต่ำ คือ ตัวผูเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานในการคิดคำนวณมาจากช้ันเรียนตอนตน
จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนตกต่ำไปดวย ดานกระบวนการ
สอนครสูวนมากนิยมใชตวัอยางท่ีมอียูในคูมอืครู และเขมงวดกับคำตอบท่ีผูเรียนตอบเพียงอยางเดียว
จึงทำใหผูเรียนขาดทักษะ กระบวนการคิดและความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีจะนำไปใชในชีวิต-
ประจำวัน นักเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนคณิตศาสตรเพราะอานโจทยไมเขาใจ ดานครูผูสอน 
ไมพัฒนาวิธีสอนหลังจากไดรับการฝกอบรมมาแลว กลาวคือ ใชเอกสาร และคูมือครูท่ีมีอยูใชประกอบ 
การสอนเพียงอยางเดียวโดยไมคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (บุพผา เจียมสวัสดิ์, 2549: 2) 
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรนักเรียนสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการทำความเขาใจ 
ในเน้ือหาสาระของโจทย รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดในการแกปญหาน้ัน ๆ นักเรียนท่ีมีประสบการณแก
ปญหาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรไดดีมากอนมักเปนผูที่มี โอกาสไดฝกฝนทักษะ 
ในการแกปญหาตาง ๆ เชน การอานและแปลความจากขอความหรือภาษาท่ีกำหนดใหเปนภาษา
ทางคณิตศาสตร เพ่ือใชในการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล เปนตน (สุวร กาญจนมยูร, 2545: 45)    
 จากสภาพสาเหตุของปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดนำมาประมวลเพ่ือพิจารณาแสวงหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบ 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล และตรงกับสภาพความเปนจริงใหมากท่ีสุด โดยไดศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีการแกปญหาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
เร่ืองการแกโจทยปญหา ระดับชั้นประถมศึกษาหลายฉบับและพบวา วิธีการแกปญหาในการจัด 
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองการแกโจทยปญหาในระดับชั้นประถมศึกษา
ที่ยังเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายอยูในปจจุบันอยางไดผล สะดวก และสามารถกระทำไดโดย 
ไมยากประการหน่ึงคือ การใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เพราะชุดกิจกรรม
การเรียนเปนสื่อการเรียนชนิดสื่อประสม โดยมุงท่ีจะใชทำการสอนเฉพาะเร่ือง มีการวางแผนใช 
อยางเปนระบบ ทั้งทางดานวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรม สื่อ ตลอดจนการวัดและประเมินผล  
ครูใชเปนเคร่ืองมือจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลดีของการใชชุดกิจกรรมการเรียน 
คือมีสวนชวยใหผูเรียนและครูผูสอนเกิดความมั่นใจในการเรียนการสอน เพราะชุดกิจกรรมการเรียน
ผลิตไวเปนหมวดหมูสามารถหยิบใชไดทันทวงที ชวยลดเวลาในการเตรียมการสอนไวลวงหนา ทำให
ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความถนัดและตามความสนใจซ่ึงมีความแตกตางกัน ตลอดจน
ชวยเราความสนใจผูเรียนท่ีกำลังเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและสังคม (ชัยยงค พรหมวงศ, 2537: 10) นอกจากน้ี ชุดกิจกรรมการเรียนยังชวยขจัด
ปญหาการขาดแคลนครูชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูผูสอน
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เพียงเล็กนอยและเปนการสอนท่ียึดผูเรียนศูนยกลาง (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2542: 110-111)  
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนยังสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต 
(constructivist) ที่เชื่อวา ความรูเกิดจากการสรางข้ึนดวยตนเองของผูเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง  
รับขอมูลขาวสารและนำเอาขอมูลขาวสารมาสูกระบวนการสรางองคความรู นำความรูท่ีไดไปประยุกต 
ใชแกปญหา หรือสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เรียกวา ปญญา (Intelligence) หรือความฉลาด (wisdom) 
ความรูใหมนี้จะชวยใหเด็กสรางสิ่งที่มีความหมายซับซอนมากขึ้น ทำใหเกิดความรูเพ่ิมมากขึ้นไป
ดวยเปนวงจรเสริมแรงภายในตนเองไปเร่ือย ๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด (พลสัณห โพธ์ิศรีทอง, 2548: 171) 
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (constructivist) เปนการใหผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเอง ครูมีบทบาทในการทำหนาท่ีชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกผูเรียน เพ่ือกระตุนให 
ผูเรียนพัฒนาความรู และสามารถดำเนินกิจกรรมใหเปนไปในทิศทางท่ีสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน 
ใหคำปรึกษา แนะนำ ดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหา และทำการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2549: 8) 
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟ (constructivist) เพ่ือแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของผูวิจัยหลายทาน อาทิ ธานี คำย่ิง (2549: 58) อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 
บทคัดยอ) พรนภา ยุทธไกร (2553: บทคัดยอ) พัฒนนรี  ศิริวารินทร (2554: บทคัดยอ) ไดพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ (constructivist) มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรในเร่ืองที่เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูที่ไดมาใชแกปญหา และวิเคราะหปญหาจากสถานการณได  
มีความสนใจในกิจกรรมท่ีเรียน กระตือรือรนอยากรูอยากเห็น สามารถโตแยงปญหากับเพ่ือนรวมชั้น
ไดดวยความมั่นใจ ตลอดจนชวยใหครูผูสอนเห็นขอบกพรอง สามารถแกปญหาไดทันทวงทีซึ่งเปน 
การชวยใหนักเรียนประสบผลสำเร็จเร็วย่ิงข้ึนและประหยัดเวลาในการสอน จึงถือไดวาชุดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ (constructivist) เปนนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
ที่มีประโยชนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางมาก และเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาที่ผูเรียนตอง
ใชเปนกระบวนการในการเรียนรูอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนแบบสราง
ความรูดวยตนเอง (constructivism) ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม คือเปล่ียนจากใหความรู  
(instruction) ไปเปนการใหผูเรียนสรางความรู (construction) ครูจะตองมีหนาท่ีชวยสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ดำเนินกิจกรรมใหเปน
ไปในทางท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียน ใหคำปรึกษา แนะนำ ทั้งดานวิชาการ และดานสังคมแกผูเรียน ดูแล
ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหา และประเมินผลการเรียนรูตามจุดหมายในลักษณะท่ียืดหยุนกันไป 
ในแตละบุคคลอยางหลากหลายวิธี (ทิศนา แขมมณี, 2554: 95) กิจกรรมประเภทหนึ่งที่ครูสามารถ
นำไปใชเปนเคร่ืองมือสรางแรงจูงใจ เพ่ือเราใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนท่ีเรียนดวย 
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ความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย และชวยสรางบรรยากาศในหองเรียนใหมีชีวิตชีวา กิจกรรมประเภทนี้ 
ไดแก การใชบทเพลงประกอบบทเรียน ดังท่ี สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536: 373-
376) ไดกลาวถึงประโยชนของการนำบทเพลงมาใชในกิจกรรม การเรียนการสอนไวหลายประการ 
เชน นำเขาสูบทเรียน สรางความสนใจของผูเรียน ใชเลาเน้ือหาสาระท่ีเรียนเปนกิจกรรมเสริมบทเรียน 
เปนตน ชัยพร รูปนอย (2540: 12) กลาววา การนำบทเพลงมาใชในการเรียนการสอน ทำใหผูเรียน 
ไมเบื่อหนายตอวิชาที่เรียน แตชวยใหเขาใจในบทเรียนดีย่ิงขึ้น ตลอดจนสงเสริมความสามัคคี 
ในหมูคณะอีกดวย และดวงเดือน จิตอารีย (2546: 20) ไดกลาวเสริมวา ประโยชนของการใชบทเพลง
ประกอบการสอนสามารถสรางบรรยากาศใหหองเรียนแจมใส ราเริง สนุกสนาน นอกจากน้ี  
ผองพรรณ อินทรชัย (2545: 46) ไดทำการศึกษาวิจัยโดยใชเพลงประกอบบทเรียนคณิตศาสตร
นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4 ทำใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรในเร่ืองท่ีเรียนสูงข้ึน 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความกระตือรือรนและสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร
อยางมาก 
 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดมีความคิดเห็นวา ทักษะการคิดคำนวณ 
แกโจทยปญหาเร่ืองการบวก ลบ คูณ และหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นับเปนปจจัยพ้ืนฐาน 
ที่สำคัญตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนเปนอยางย่ิง เพราะนักเรียนจะตองนำไปเชื่อมโยงกับ 
การสรางความรูใหมตามท่ีหลักสูตรกำหนดไวในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนไป แต
เน่ืองจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ ตัวครูเองตองมีหนาท่ี 
ชวยสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนในการเรียนรู สรางบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  
ผู เ รียนเรียนบทเรียนดวยความสนุกสนาน ไมเบ่ือหนาย และสนใจตอการเรียนรูในบทเรียน 
อยางตอเน่ือง ซึ่งผูวิจัยมีความเช่ือวา หากไดนำบทเพลงทางคณิตศาสตรมาประกอบกิจกรรม 
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เพ่ือใชเปนสิ่งเราสรางแรงจูงใจใหเกิดกับตัวผูเรียนใน 
การสรางองคความรูใหมที่จะเกิดข้ึนก็นาจะเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีเหมาะสม ดังน้ันผูวิจัยจึงมี 
ความสนใจในการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
 
วัตถุประสงค  
            การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ 
แทรกดวยเพลงเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และ 3) ศึกษา 
ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองสามชุก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 จำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 259 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดวังหวา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple 
random sampling) ดวยวิธีจับสลากโรงเรียนจากจำนวนท้ังหมด 20 โรงเรียนและไดมา 1 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนวัดวังหวา แตเน่ืองจากโรงเรียนวัดวังหวามีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน  
15 คน จงึใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  
   ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ แทรกดวยเพลง   
   ตวัแปรตาม ไดแก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร 
 3.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาระท่ี 1 
เรื่อง จำนวนและการดำเนินการท่ีเก่ียวกับสมรรถภาพการแกโจทยปญหา ดังน้ี ชุดท่ี 1 เร่ืองโจทย
ปญหาการบวก ชุดท่ี 2 เร่ืองโจทยปญหาการลบ ชุดท่ี 3-4 เร่ือง โจทยปญหาการคูณ ชุดท่ี 5-6 เร่ือง
โจทยปญหาการหาร ชุดท่ี 7 เร่ืองโจทยปญหาการบวกลบคูณหาร 
 4.  ระยะเวลา การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โดยใชเวลา จำนวน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เปนชุดการเรียน 
ที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชหลักการสรางชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ในสมรรถภาพการแกโจทยปญหา 
การบวกลบคูณหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 7 ชุด ซึ่งแตละชุดกิจกรรมการเรียนประกอบดวย 
คูมือครู คูมือนักเรียนหรือคำแนะนำ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (แผนภูมิเพลงประกอบบทเรียน 
แถบโจทยปญหา บัตรกิจกรรมรายบุคคล บัตรกิจกรรมรายกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
ประจำชุด บัตรเฉลย) 
  ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เปนทฤษฎีเก่ียวกับความรูและการเรียนรูที่เชื่อวาบุคคลสามารถเปน
ผูสรางความรูความเขาใจไดดวยตัวเอง โดยเช่ือมโยงประสบการณหรือความรูที่ตนเองมีอยูเขากับ
สิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหม แลวดูดซึมประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของ
สติปญญาเกิดเปนองคความรูใหมทางปญญา ผูวิจัยนำขอตกลงเบ้ืองตนของอันเดอรฮิลลมาประยุกตใช
จัดกิจกรรม รวม 5 ขั้น 1) ขั้นนำเขาสูบทเรียนดวยเพลงในแผนภูมิหนาชั้นเรียน และรวมกันสนทนา
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สาระของเพลง 2) ขั้นสอน (ขัดแยงทางปญญา) ครูแจกบัตรกิจกรรมใหนักเรียนรายบุคคล อาน
วิเคราะหโจทย หาคำตอบ ครูใหคำแนะนำ กระตุนใหคิดและข้ันไตรตรองแบบกลุม โดยแบงกลุมละ 
4-5 คน รวมกันอภิปรายหาขอสรุปแนวเดียวกันแลวพรอมนำเสนอหนาชั้น ขั้นโครงสรางใหม 
ทางปญญา แตละกลุมสงตัวแทนนำเสนอ 3) ขั้นสรุปวิเคราะหโจทย หาวิธีแกเพ่ือหาคำตอบ รวมกัน
รองเพลง 4) ฝกทักษะและนำไปใช นักเรียนทำแบบฝกหัดท่ีครูแจกให และ 5) ขั้นประเมินผล 
นำแบบฝกหัด ตรวจประเมินผล 
             เพลงประกอบบทเรียนเปนสื่อชนิดหน่ึงท่ีครูนำมาใชประกอบการเรียนการสอนใน
ลักษณะตาง ๆ บทเพลงทางคณิตศาสตรมาประกอบกิจกรรมการเรียนตามแนวคอนสตรัคทิฟ เร่ือง
โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยแตงขึ้นเอง และรวบรวม
มาจากแผนการสอน คูมือครูตาง ๆ โดยมาประยุกตใชเปนกิจกรรมแทรกไวในแผนการเรียนรูแตละชุด 
ในขั้นการนำเขาสูบทเรียนหรือขั้นสรุป เพ่ือใชเปนสิ่งเราสรางแรงจูงใจใหเกิดกับตัวผูเรียนในการสราง
องคความรูท่ีจะเกิดข้ึนใหม เรียนดวยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไมเกิดความเบ่ือหนาย มีประสิทธิภาพ/  
เทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนดไวคือ 75/75 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนตามจุดประสงค
การเรียนรูเชิงพฤติกรรมโดยกำหนดเกณฑ หรือจุดตัดคะแนนท่ีเปนท่ียอมรับวาผูเรียนมีความรู 
ความสามารถตามเกณฑหรือมีคุณลักษณะตามท่ีตองการ พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการเรียนชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ระดับคุณภาพทางบวก 5 ระดับ มีเกณฑ
แปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุม ไดแก ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง 
ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด  
   นำแบบสอบถามที่ถูกตองเหมาะสมผานการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว 
วิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคำถามกับประเด็นท่ีตองการวัด (Index of item 
objectivecongruence: IOC) ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00 แลวนำแบบสอบถามไปทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 25 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับโดยวิธีของครอนบาช (Cronbach) และใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - coeffcient)  
ผลการทดสอบไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.859  
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วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 ตามลำดับ ดังน้ี 
 1.  แจงใหนักเรียนทราบและทำความเขาใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คณู หาร  
             2.  ทดสอบกอนเรียน (pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน 
            3.  ดำเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 
 4.  ทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเสร็จสิ้นการเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบ 
ชุดเดิม 
             5.  สอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรม 
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 6. นำคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคะแนนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
แทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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ตารางที่ 1 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของชุด 

 กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก 
 ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบรายบุคคล  
  

 
 

  
21 /        

n = 3 80 60.33 75.42 30 21.33 71.11 75.42 /71.11 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
มีประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 รายบุคคลเทากับ 75.42/71.11 ดานประสิทธิภาพของผลลัพธต่ำกวาเกณฑที่

กำหนด 75/75 
 
ตารางที่ 2  คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหา 
 การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบกลุม  
 

 
  

21 /        
n = 9 80 61.55 76.94 30 22.33 74.43 76.94/74.43 

 จากตาราง 2 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
มีประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 แบบกลุมเทากับ 76.94/74.43 ซึ่งสูงกวาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  

ทั้งนี้เพราะไดนำขอบกพรองของชุดกิจกรรมมาแกไขปรับปรุง แตประสิทธิภาพของผลลัพธ (E
2
)  

ยังคงต่ำกวาเกณฑที่กำหนด 75/75 
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ตารางที่ 3  คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหา 
 การ บวก ลบ คณู หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ภาคสนาม  

 

 
  

21 /        
n = 30 80 61.70 77.13 30 23.21 77.33 77.13/77.33 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง
เรื่องโจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
มีประสิทธิภาพ  ภาคสนามเทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนด 75/75 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่องโจทยปญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกอนเรียนและ 
 หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง  
 เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถม 
 ศึกษาปที่ 4 

 
 จากตารางที่ 4 พบวาผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง  
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง กอนเรียนคะแนน
ที่ไดปรากฏดังน้ี คาเฉล่ีย 19.20 มีสวนเบ่ียงเบนของขอมูล 3.76 แตผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนคะแนนท่ีไดปรากฏ ดังน้ี คาเฉล่ีย 25.33 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.53  
ซึ่งนอยกวากอนเรียน เห็นไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีการกระจายของขอมูลดีกวา  
จึงสรุปไดวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 n   S.D.    D             S.D.D               t 
 15      30 19.20 3.76           6.133         2.133           11.13** 
 15      30 25.33 2.53  

**  .01 
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       S.D.     
    3.91   0.46                   

    4.31   0.60                   
    4.13   0.61                   

    4.04   0.29                   
    4.02   0.53                   

   4.14   2.53         

 3.  แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมการเรียน 
 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรที่เรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ 
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายการประเมินรายดาน พบวา กิจกรรมการเรียนรูที่มีความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด
ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง และความพึงพอใจในระดับมากต่ำสุดดานเน้ือหา  
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลงเร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงเร่ือง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัย
สรางข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 77.13/77.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวในความมุงหมาย 
ของการวิจัย คือ 75/75 จากผลดังกลาว เน่ืองมาจากการดำเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียน ผูวิจัย 
ไดกระทำอยางเปนกระบวนการ โดยเร่ิมศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและทำการรวบรวมขอมูล 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 73

ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการทดสอบวัดผลปลายประดับชาติ (O-NET) 
ในรอบ 3 ป ทีผ่านมา วิเคราะหสาเหตุของปญหา ศกึษาหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
คูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาแนวทางแกไขปญหาหรือกลวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผูเรียน ตลอดจนศึกษา หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการสรางส่ือที่นำมาใชเปนเคร่ืองมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยเนนนักเรียนเปนสำคัญในการเรียนรู 
นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูจัดเตรียม แนะนำกระตุนใหเกิด 
การเรียนรู ซึ่งการดำเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียนดังกลาวสอดคลองกับแนวความคิดของ 
ระพินทร โพธ์ิศรี (2550: 6-12) ที่กลาววา หลักสำคัญในการสรางส่ือหรือชุดกิจกรรมการเรียน 
การสอน วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ หรือความจำเปนท่ีจะนำไปใชกับกลุมเปาหมาย 
ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกำหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสัมพันธกับสภาพปญหา
การเรียนรูอยางมีข้ันตอน ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑการประเมินเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
ที่สรางข้ึน และทำการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีพบในระหวางดำเนินการ เชน เน้ือหา กิจกรรม  
สื่อ เวลา เพ่ือใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น พรอมยึดหลักการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึน
ของชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2540: 100-102) ชุดการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึน ผูสรางจะตองนำ
ไปหาประสิทธิภาพและกำหนดเกณฑเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ (E
2
) ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการเรียนรูเปนกระบวนการเพ่ือชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน

ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกำหนด ไดนำขอบกพรองท่ีมีอยูปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงขึ้น จึงสงผลให 
ไดคาประสิทธิภาพของชุดเทากับ 77.13/77.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คือ 75/75 ผลดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของบัวสอน วรพันธุ (2548: 77) ที่ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรม 
ฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโนนศาลา สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา ชุดกิจกรรมฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว เชนเดียวกันกับชมัยพร  
พุทธิวาณิชย (2553: 53) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑกำหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 76) ไดศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามกลุมมีแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เร่ือง การบวก การลบ 
การคูณ การหารจำนวนนับ มีประสิทธิภาพเทากับ 86.33/86.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑกำหนดเชนเดียวกัน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุด 
กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และ
จากผลการวิจัยดังกลาวอาจสืบเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ กลาวคือ ชุดกิจกรรมการเรียนท่ี 
ผูวิจัยสรางข้ึนน้ันไดสรางตามหลักการ ทฤษฏีและหลักจิตวิทยาพ้ืนฐานของการสรางชุดกิจกรรม 
การเรียน (learning package) ของชัยยงค พรหมวงศ (2537: 119-120) ที่คำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชสื่อการเรียนการสอนประเภท
สื่อประสมอยางหลากหลาย เชน เพลงประกอบบทเรียน เกม บัตรงาน แบบฝกหัด เปนตน การจัด
กิจกรรมไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธในรูปของการปฏิบัติงานเปนกลุมอยางตอเน่ือง  
ตลอดจนใหการเสริมแรงแกผูเรียนท่ีเขามามีสวนรวมกิจกรรมตามโอกาส ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนเกิด 
ความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่ไดแสดงออก ผูเรียนสามารถเรียนรู
บทเรียนไดตามศักยภาพของตนท่ีมอียู นอกจากน้ีชดุกิจกรรมการเรียนท่ีสรางข้ึนไดผานการตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมขององคประกอบในการจัดกิจกรรมจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และผาน 
การทดลอง (tryout) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดตามเกณฑที่กำหนดกอนออกนำไปใชจัดการเรียน
การสอนจริงตอไป สำหรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนน้ัน ผู วิจัยไดนำแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟของอันเดอรฮิลล (Underhill, 1991: 229-248) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนของแตละชุดกิจกรรม โดยใชเพลงประกอบบทเรียนสอดแทรกไวในกิจกรรมขั้นนำเขาสู
บทเรียนและข้ันสรุปของแตละชุดกิจกรรม ซึ่งการสรางแรงจูงใจดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2554: 95) ที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง 
(constructivism) ตอนหน่ึงวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง ครูตองมี
บทบาทสำคัญในการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนใหตรงกับความสนใจ และเปน
ไปในทางเสริมแรงที่สรางสรรค    
 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นั้น ไดสอดคลองกับงานวิจัยของเกศินี ธีรวิโรจน (2549: 68) ที่ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ 
พบวา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑกำหนด ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับธานี  คำย่ิง (2549: 58) ไดศึกษา
วิจัยเร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟโดยเนนประสบการณ
สรางโจทยปญหาท่ีมีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถม-
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ศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟโดยเนนประสบการณสรางโจทยปญหา ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา 
เร่ือง ทศนิยม มีความสามารถในการแกโจทยปญหา เร่ือง ทศนิยม สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามคูมือครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ 
อุษา จันทร (2552: 103) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การหาร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชรูปแบบของทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ ที่เนนทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ืองการหาร ของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชรูปแบบของทฤษฎีคอนสตรัคทิฟเนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  
สูงกวากอนการใชกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับเวด (Wade, 1995: 3411-A) ที่ไดศึกษาวิจัยผลการสอน
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการแกปญหาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึ่ม ที่ใหนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 สรางความรูดวยประสบการณของตนเอง ใชเวลา 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลง ในภาพรวมอยูในระดับมากนั้น เปนเพราะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองบนพ้ืนฐานการเรียน
รูตามแนวคิดของอันเดอรฮิลล (Underhill, 1991: 229-246) 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความขัดแยง
ทางปญญา เปนข้ันระดมสมองเพ่ือสรางทางเลือกในการแกปญหา 2) ขั้นไตรตรอง เปนข้ันท่ี 
ผูเรียนไดมีโอกาสคิดวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาดวยตนเองอยางอิสระ แลวนำคำตอบมา
อภิปรายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมเพื่อนเพ่ือสรุปหาคำตอบ และ 3) ขั้นสราง
โครงสรางใหมทางปญญา ขั้นนี้เปนขั้นนำความรูความคิดที่ไดจากการไตรตรองมาสรางเปน 
คำอธิบายใหมใชแกปญหา อยางไรก็ตามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ผูวิจัยไดนำเพลงประกอบบทเรียนท่ีสอดคลองกับสาระเน้ือหาบทเรียน
มาสอดแทรกไวในกิจกรรมขั้นนำเขาสูบทเรียน และขั้นสรุปของแตละชุดกิจกรรม เพ่ือเปนสิ่งกระตุน
เราใจ ใหผูเรียนเรียนบทเรียนดวยความสนุกสนานร่ืนเริงไมเบื่อหนายสอดคลองกับแนวคิดของ
ละออง จันทรเจริญ (2540: 373-374) ที่กลาววา เพลงประกอบการสอนเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีชวยเรา 
ความสนใจของนักเรียนไดดี เพราะนักเรียนวัยประถมศึกษาเปนวัยท่ีชอบรื่นเริง ชอบรองรำทำเพลง 
จากผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สูงสุด คือ ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ( x̄ = 4.31, S.D.= 0.60) และกิจกรรมที่ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากสุด ไดแก 
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กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางแทจริง ( x̄ =4.73,  
S.D.= 0.59) เปนท่ีประจักษไดวา การใชกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวย
เพลง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นอกจากจะทำใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการแก
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร เพ่ิมข้ึนแลว ยังทำใหผูเรียนเรียนบทเรียนดวยความพึงพอใจ 
อยางมากอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของเกศินี ธีรวิโรจน (2549: 69) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การคูณ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ 
อุไฬวรรณ นามใสย (2553: 76) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
        1.1  การนำกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง 
เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไปใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ครูผูสอนควรศึกษาหลักการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู บทบาทของครูและ
บทบาทของนักเรียนใหเขาใจกอนดำเนินการ 
        1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง 
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง ดังน้ันครูผูสอนควรแจงใหผูเรียนไดเขาใจบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนนำเสนอสถานการณปญหาท่ีอยูใกลตัวหรือ
เปนประสบการณที่ไดประสบในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหผูเรียนไดใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสราง 
องคความรูใหมดวยตนเองไดอยางมั่นใจ 
   1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง ครูผูสอน
ควรสรางบรรยากาศในการเรียนรู โดยการกระตุนชักชวนนักเรียนรวมกันรองเพลง ใชคำถามตาม
เน้ือเพลงคิดตามเพลง เพ่ือใหผูเรียนสบายใจ กลาแสดงออก มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
โดยเฉพาะผูที่เรียนชาควรใหความสนใจชวยเหลืออยางใกลชิด พยายามชวนคิดตามเพลงรวมกัน
รองเพลงซ้ำ ๆ และใหเวลาปฏิบัติกิจกรรมตามโอกาสอันสมควร 
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 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
   ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟ
แทรกดวยเพลง เชน เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตรแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรอยางหลากหลายวิธี 
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลง เร่ือง โจทยปญหา
การบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนระหวางเรียนในชุดกิจกรรม (E

1
) กับประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากทดสอบหลัง

การเรียนชุดกิจกรรม (E
2
) เทากับ 77.13/77.33 สูงกวาเกณฑที่กำหนด 75/75   

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรก
ดวยเพลง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคทิฟแทรกดวยเพลงอยูในระดับมาก 
กิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนมีความพึงพอใจ ระดับมากสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรม 
การเรียนรูที่นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากต่ำสุด คือ กิจกรรมดานเนื้อหา 
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การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน 
THE STUDY OF PROBLEM SOLVING  SKILLS AND GROUP PROCESS 

SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS AFTER LEARNING WITH 
PROJECT-BASED ACTIVITIES ON THE TOPIC OF  

LOCAL WISDOM 
 

นิต  สุวรรณเนตร / NIT  SUWANNET1  
สมจิต  จันทรฉาย / SOMCHIT  JANJAI2  

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 2) ศึกษาทักษะ

กระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหลมบัว-

วิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน ที่ไดมาจาก

การสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดทักษะการแกปญหา  

2) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ทักษะการแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย ดร., อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2.  ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยู

ในระดับดี 

 3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยูในระดับมาก 

 
คำสำคัญ:  ทักษะการแกปญหา ทักษะกระบวนการกลุม กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) compare the problem solving skills of 
high school students before and after learning with project-based learning activities  
2) study the group process skills after learning with project-based learning activities and  
3) study students’ satisfaction with project-based learning activities. The sample, derived 
by cluster random sampling, were 40 high school students studying in the second semester  
of the academic year 2013 in Laembuawittaya School, Nakhon Chai Si District  
Nakhon Pathom Province. The research instruments constructed by the researcher were  
1) a problem solving skill test, 2) a group process skill test, and 3) a satisfaction questionnaire 
about project-based learning activities. The obtained data were analyzed by mean, standard 
deviation and t-test dependent. 
 The findings of this research were: 
 1.  The students’ problem solving skills after taught by project-based learning 
activities was higher than that of before with statistical significance at .01. 
 2.  The students’ group process skills after learning with project-based learning 
activities was at a high level. 
 3.  The students’ satisfaction with project-based learning activities was at a high 
level. 
 
Keywords : problem solving skill, group  process  skill,  project learning activity 
 
บทนำ    
 ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนสิ่งสำคัญในการท่ีจะพัฒนาประเทศไปสูความเจริญใน 
ดานตาง ๆ ประเทศใดมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ประเทศน้ันจะมีความเจริญท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคม หัวใจหลักท่ีจะทำใหมนุษยมีคุณภาพท่ีดี มีความสามารถในการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับ
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การศึกษา ดังน้ันในแตละประเทศจึงพยายามท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับท่ีดี  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) หมวด 1 มาตราที่ 6  
ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 5) นอกจากน้ันยังกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาใหเด็กเยาวชนและคนไทยในอนาคตเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทำงานไดดี  
มีคุณภาพ มีความเปนไทย ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง แตดวย
โครงสราง วิธีคิด กระบวนการ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี ตลอดจนคุณภาพการจัดการ
ศกึษาท่ีมอียูในปจจบุนัไมมปีระสทิธิภาพเพียงพอ ไมชวยแกปญหาสังคม (สำนักงานปฏิรปูการศกึษา, 
2545: 1-3)   
 เน่ืองจากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเยาวชน 
ไมสามารถปรับตัวใหรับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางถูกตอง จึงเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน 
ปญหาการม่ัวสุมติดเพ่ือน ติดยาเสพติด รวมกลุมแขงรถบนถนนทางหลวงทำใหผูอื่นเดือดรอน  
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรท่ีจะนำไปสูปญหาการทำแทงหรือตองหยุดเรียนกลางคัน ซึ่งจะ 
สงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) มุงพัฒนาโดยยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และยังมุงพัฒนาประเทศสู 
“สังคมอยู เย็นเปนสุขรวมกัน” ซึ่งเนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรู 
อยางเทาทัน โดยใหไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบ
อาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ี ควรสงเสริมใหเด็ก 
และเยาวชนไดรูจักใชความคิด รูจักการแกปญหาและเติบโตไปเปนอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ  
โดยการจัดการศึกษาที่เนนทักษะการแกปญหา เพ่ือนำไปใชในการดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  
การจัดการศึกษาจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพียงใด ตองอาศัยองคประกอบหลาย
ประการ ทั้งความพรอมของตัวผูเรียน ครูผูสอน สื่อการเรียนรู และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบตาง ๆ ในการชวยสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู เนนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากสภาพจริง เนนการแกปญหาดวยตนเอง โดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนตามแนวการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง การฝกใหผูเรียนมี 
ความสามารถในการแกปญหามีอยูหลายวิธี เชน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูโดย
กระบวนการกลุม และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะนำไป 
สูความสำเร็จตามแนวทางการจัดการศึกษา จึงจำเปนตองปรับวิธีการและเทคนิคการสอนใหเหมาะสม 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนแนวทางเลือกหน่ึงท่ีมีความสำคัญและจำเปนท่ีจะ 
ชวยใหการปฏิรูปการเรียนรูสูความสำเร็จ เพราะกิจกรรมโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู 
ตามความสนใจและไดมีโอกาสศึกษาอยางลุมลึกดวยตนเอง สุทธิพร ศิรประภา (2547: 28)  
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กลาววา โครงงานเปนการสอนท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและไดรับประสบการณตรง มีการวางแผน
การทำงาน มกีารแบงงานกันทำภายในกลุม มกีารแกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดขึน้ระหวางการทำโครงงาน 
รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานเปนการพัฒนานักเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณ และมีความสมดุลทั้งดาน
รางกาย จติใจ สติปญญา และสังคม 
 จากการสัมภาษณครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โดยใชแบบสัมภาษณเปนรายบุคคล พบวา จากการท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนทำโครงงานประเภท
ตาง ๆ สวนใหญนักเรียนทำโครงงานไมเปน ขาดทักษะในการแกปญหา และไมมีทักษะการทำงาน
กลุม ทำใหการทำงานไมประสบผลสำเร็จ ดังน้ันวิธีการแกปญหาดังกลาว จึงควรจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือฝกทักษะการแกปญหาและการทำงานกลุมใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนดานทักษะการแกปญหาและการทำงานกลุม โดยใชแหลงเรียนรู 
ดานภูมิปญญาชุมชน เพราะกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
และลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัย 
ในการศึกษาหาคำตอบ ซึ่งจะทำใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด โดยมีครูผูสอนเปนท่ีปรึกษา แนะนำให 
ผูเรียนทำดวยความสนุกสนานเปนธรรมชาติ (เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ, 2546: 9) และ 
การท่ีบุคคลมีโอกาสมารวมกลุมกันทำงานเปนทีมนี้ชวยใหบุคคลน้ันไดเรียนรูจากผูอื่น เกิดเปน 
ความเจริญงอกงามแหงตนข้ึน ในขณะเดียวกันความเจริญ สวนบุคคลก็จะสงผลใหกลุมเจริญ
งอกงามตามไปดวย (ทศินา แขมมณ,ี 2545: 12) ดงัน้ันผูวิจยัจงึไดนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
มาใชพัฒนาทักษะการแกปญหาและทักษะการทำงานกลุมของนักเรียน  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน 
 2.  เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 2.  ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในระดับมาก 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน คือ กิจกรรมที่ผูเรียนไดคนควาหาขอมูล 
ตามความถนัดและความสนใจเพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบ โดยการวางแผน ออกแบบ และลงมือปฏิบัติ 
สรางผลงานอยางมีกระบวนการลำดับข้ันตอน และดำเนินการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจน
สามารถบรรลุเปาประสงคที่ตั้งเอาไวซึ่งประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 1) ขั้นเตรียมความพรอม/ 
ศกึษาขอมลูเบือ้งตน 2) ขัน้กำหนดวัตถุประสงคและเลือกเร่ืองท่ีศกึษา 3) ขัน้วางแผน 4) ขัน้ดำเนินการ
ตามแผนงาน 5) ขั้นสำรวจชุมชน 6) ขั้นรวบรวมและสรุปขอมูล และ 7) ขั้นนำเสนอ วัดผล 
และประเมินผลงาน 
 2.  ทักษะการแกปญหา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการนำความรู  
ความคิดและประสบการณเดิมมาใชประกอบในการคิด การตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจำวันได 
วัดไดจากแบบทดสอบที่สรางข้ึน ที่จำแนกความสามารถการคิดแกปญหาออกเปน 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นท่ี 1 
ขั้นต้ังปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาภายในขอบเขตท่ีกำหนด ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห
ปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุท่ีจริงหรือสาเหตุท่ีเปนไปไดของปญหาจากสถานการณ
ที่กำหนดให ขั้นท่ี 3 ขั้นเสนอแนะวิธีการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา
ใหตรงกับสาเหตุของปญหา ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ 
 3.  ทักษะกระบวนการกลุม หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
ตั้งแตเร่ิมวางแผนการทำงานจนส้ินสุดกระบวนการทำงาน เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
ที่วางไว ประกอบดวยพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก 1) การวางแผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบตองาน
กลุม 3) การใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 4) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  
5) การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม และ 6) การนำเสนอผลงาน การวัดทักษะกระบวนการกลุม
ทำไดโดยการสังเกตโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุม โดยใชเกณฑประเมินคุณภาพ
แบบรูบริค (rubric)  
 4.  ภูมิปญญาชุมชน หมายถึง องคความรูหรือเทคนิควิธีซึ่งชาวบานคิดคนไดเอง โดย
อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู เพ่ือใชแกปญหาการดำเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาภูมิปญญาชุมชน ณ วัดใหมสุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยแบงภูมิปญญาชุมชนออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) การแทงหยวกกลวย  
2) การทำพลุ ตะไล 3) การทำขนมพ้ืนบาน และ 4) อาหารพ้ืนบาน 
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 5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชื่นชอบ หรือพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชนที่มีตอกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู ผลงานและประโยชนหรือ
คุณคาท่ีไดรับ วัดไดจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
 
วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
แหลมบวัวิทยา อำเภอนครชัยศรี จงัหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 3 หองเรยีน 
จำนวน 85 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม  
จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 40 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการแกปญหา ทักษะกระบวนการกลุม และความพึงพอใจ   
 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สปัดาหละ 2 คาบ 
เปนเวลา 8 สัปดาห รวมจำนวน 16 คาบ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกเวลาเรียน และได 
ทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา จำนวน 40 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก 
 3.  แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม โดยใชแบบประเมินเชิงคุณภาพตามสภาพจริง 
(rubrics) 
 4.  แบบประเมนิความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงาน 
จำนวน 15 ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา (rating scale) มี 5 ระดับ 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  มีขั้นตอนดังน้ี 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ 
มาตรฐานการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาเอกสาร 
ที่เก่ียวของกับทักษะการแกปญหา และกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
   1.2 วิเคราะหสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดเพ่ือกำหนดเน้ือหา  
ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล เพ่ือนำมาสรางแผนการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน 
   1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยกำหนดเวลา 8 สัปดาห จำนวน  
16 คาบ คาบละ 50 นาที   
   1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   1.5 นำแผนการจัดการเรียนเรียนรูเสนอผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (validity) และสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงโดย 
พิจารณาจากคาความสอดคลอง (IOC = Index of Item Objective Congruence) ระหวาง 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการวัดผลประเมินผล ไดคาดัชนี
ความสอดคลองต้ังแต 0.80-1.00   
   1.6 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
   1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือหาความเหมาะสม 
ของเวลา กิจกรรมการเรียนรู เน้ือหาสาระ สื่อการเรียนรูและการวัดผลและประเมินผล 
   1.8  นำแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนแหลมบัววิทยา จำนวน 40 คน 
 2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 
   2.1  ศึกษาวิธีการเขียนและสรางแบบวัดทักษะการแกปญหาตามแนวคิดของเวียร  
(Weir, 1974: 16-18)  
   2.2  สรางแบบวัดทักษะการแกปญหา จากสถานการณที่เปนปญหา เปนคำถาม 
ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ไดแก 1) ขั้นต้ังปญหา 17 ขอ 
2) ขั้นวิเคราะหปญหา 15 ขอ 3) ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา 14 ขอ และ 4) ข้ันตรวจสอบผลลัพธ  
14 ขอ ซึ่งบางสถานการณอาจมีไมครบ 4 ขั้นตอน จึงทำใหแตละข้ันตอนมีสัดสวนท่ีไมเทากัน 
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   2.3  นำแบบวัดทักษะการแกปญหาท่ีสรางเสร็จเรยีบรอยแลว เสนอตออาจารยทีป่รกึษา 
วิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแบบวัดทักษะการแกปญหาตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
   2.4  นำแบบวัดทักษะการแกปญหา เสนอผู เชี่ยวชาญ 3 คน คือ ผู เชี่ยวชาญ 
ดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานภาษา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ 
ดานการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา และความสอดคลองระหวางขอคำถามกับคุณลักษณะ 
ที่ตองการวัด ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 และปรับปรุงแกไขแบบวัดทักษะ 
การแกปญหาตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
   2.5  นำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 45 คน   
   2.6  นำผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p) และ 
คาอำนาจจำแนก (r) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 78-89) ไดขอสอบ 40 ขอ ที่มีคาความยากงาย (p)  
อยูระหวาง 0.31 – 0.78 และคาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.24 – 0.63 
   2.7  นำแบบวัดทักษะการแกปญหา จำนวน 40 ขอ ที่มีคาความยากงาย (p) และ 
คาอำนาจจำแนก (r) อยูในเกณฑที่ครอบคลุมเน้ือหา และพฤติกรรมท่ีตองการวัดมาหาคา 
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตร (KR-20) ของคูเดอร ริชารดสัน 
(Kuder-Richardson) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 
 3. การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม 
   แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมเปนแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุมของ
นกัเรียน จำนวน 6 ขอ โดยมีขั้นตอนการสราง ดังน้ี   
   3.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม  
   3.2  สรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมประกอบดวยพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก 
1) การวางแผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบตองานกลุม 3) การใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 
4) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 5) การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม และ  
6) การนำเสนอผลงาน โดยใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมการทำงานกลุม (rubric) 
ของเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993: 247)   
   3.3 นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมทีส่รางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
   3.4  นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของประเด็นการประเมินและเกณฑการใหคะแนนไดคา 
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80-1.00   



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 89

   3.5  นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมที่สรางข้ึนมาหาคาความเช่ือมั่นของ 
แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูประเมิน ไดคาความเช่ือมั่น 
เทากับ 0.74 แลวนำเคร่ืองมือไปใชในการวิจัยตอไป  
 4.  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน 
   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
จำนวน 1 ฉบับ สรางเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ และขอเสนอแนะ 
ปลายเปดท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   
   4.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานจากเอกสารและตำราตาง ๆ 
   4.2  สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน จำนวน 1 ฉบบั เปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) ม ี5 ระดับ (พิชติ ฤทธ์ิจรญู, 
2549: 224-226)  
   4.3  เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุง
แกไขแบบประเมินความพึงพอใจตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
   4.4  เสนอแบบประเมินความพึงพอใจแกผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองเหมาะสมของขอคำถาม และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 
ในการถาม ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 จำนวน 15 ขอ 
   4.5  นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ซึ่งไมใช 
กลุมตัวอยาง จำนวน 45 คน 
   4.6  หาคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการของ
ครอนบัค (Cronbach) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2549: 248) ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.85 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขั้นกอนการทดลอง เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
   1.1  สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน ซึง่เปนแผนการจดัการเรียนรูทีฝ่กทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการ
กลุมแบบวัดทักษะการแกปญหา แบบวัดทักษะกระบวนการกลุม และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
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   1.2  ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหากอนการจัดการเรียนรูดวย 
กิจกรรม การเรียนรูแบบโครงงาน (pre-test) จำนวน 40 ขอ   
 2.  ขั้นทดลอง ดำเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน จำนวน 16 คาบ ตามลำดับขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
   2.1  เตรียมความพรอมของนักเรียนในการทำโครงงานโดยการสอนพ้ืนฐานการทำ 
โครงงาน 
   2.2  ขั้นดำเนินการสอน ประกอบดวย การนำเขาสูบทเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู 
การฝกปฏิบัติ โดยครูตั้งประเด็นคำถาม นักเรียนฝกคิด นักเรียนกำหนดวัตถุประสงคและเลือกเร่ือง 
ที่ศึกษาโดยรวมกันวิเคราะหประเด็นการศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาในชุมชน นักเรียนรวมกันวางแผน
การจัดทำโครงงาน ดำเนินการตามแผนงาน สรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติภาคสนามโดยสำรวจและรวบรวมขอมูลจากชุมชนตำบลแหลมบัว และตำบลวัดละมุด แตละ
กลุมรวบรวม วิเคราะหและสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณ จากบุคคลผูทรงภูมิปญญา 
ในชุมชน นักเรียนนำเสนอผลงานโดยการรายงานดวยวาจาหนาชั้นเรียน เก่ียวกับผลการดำเนินงาน
และการปฏิบัติตามโครงงานในรูปแบบที่นาสนใจ และรวมกันอภิปรายและประเมินโครงงาน และ 
ในระหวางการจัดกิจกรรม ผูวิจัยประเมินทักษะการทำงานกลุมโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กลุมตัวอยาง และใหคำปรึกษาตลอดทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรู   
 3.  ขั้นหลังการทดลอง 
   3.1  ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาใหกลุมตัวอยางทำเพ่ือวัดทักษะ 
การแกปญหา มาทดสอบหลังการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน (post – test)   
   3.2  ผูวิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน ไปสอบถามกลุมตัวอยาง 
   3.3  นำคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห  
โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา ใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย  

( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 2.  การเปรียบเทียบผลคะแนนวัดทักษะการแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยการทดสอบ 
คาที (t-test แบบ dependent) 
 3.  วิเคราะหผลการศึกษาทักษะกระบวนการกลุม โดยใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลคาเฉล่ียตามเกณฑของเบสท (Best, 1981: 182) 
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 4. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวย 
กิจกรรมแบบโครงงาน โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของคะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
เฉลี่ยตามเกณฑของเบสต (Best, 1981: 182) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง จำแนกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน   
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน     
 ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีตอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน   
 
 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน   
 ผลการวิเคราะหทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน มีรายละเอียดดังน้ี 
 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของทักษะการแกปญหาของกลุมตัวอยางกอนและ 
 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
 
 

 

 n X  .D.S  D  ..DS
D

 t 
 
 

40 
40 

18.35 
34.38 

1.87 
1.73 

16.03 2.13 47.58* 

*  .01 
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          จากตารางท่ี 1 แสดงวา คะแนนเฉล่ียของทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ทักษะการแกปญหาหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ( x̄ = 34.38) สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

เร่ืองภูมิปญญาชุมชน ( x̄ = 18.35) 
 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน     
      ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรับ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
 
 

(n=40)  
 

 X  .D.S   
 

1.  4.52 0.51  
2.        5.00 0.00  
3.       5.00 0.00  
4.       4.68 0.48  
5.  
6.  ( )    

4.52 
4.32 

0.51 
0.48 

 
 

 4.67 0.47  

  
 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ทกัษะกระบวนการกลุมของนักเรียนท่ีไดรบัการจดักิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ในภาพรวม มีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมากท่ีสุด  

( x̄ = 4.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนอยูในระดับ 
มากท่ีสุดทุกดาน ยกเวนดานการนำเสนอผลงานอยูในระดับมาก 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 93

 สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนแบบสอบถามปลายเปดที่นักเรียนไดเขียนเสนอแนะ 
พบวา การทำงานกลุมทำใหนักเรียนไดรูบทบาทและหนาท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
ทำใหอยูรวมกับผูอื่นได และขอใหใชกระบวนการกลุมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาอื่น ๆ ดวย 
 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเรื่อง ภูมิปญญาชุมชน  
 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
 โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
 
 
 

 
 

 X  .D.S   
 

 

 

 
1.    
          

 
4.13 

 
0.62 

 
 

 
2 

2.  
     

4.29 0.57    1        

3.  
     

4.29 0.69  1 

 4.24 0.63  3 
 

4.  
    

 
4.45 

 
0.55 

 
 

 
2 

5.  
     

4.18 0.69  7 
 

6.  
     

4.21 0.62  5 

(n=40) 
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ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
 โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน (ตอ) 
 
  

 X  .D.S   
 

 

 

7.  
    

4.39 0.68  3 
 

8.       4.21 0.74  5         
9.               4.47 0.60  1 
10.        4.34   0.71  3 

 4.32      0.66       2 
 

11.     
      

 
4.58 

 

 
0.55 

 
 

 
1 

12.    
       

  4.29 0.61  4 

13.    
        

4.37 0.63  2 

14.   
      

4.32 0.62  3 

15.     
           

4.19   0.63  5 

 4.34 0.43  1 
         4.30 0.57  - 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมนักเรียนความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x̄ = 
4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานชวยทำใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา ( x̄ = 4.58) รองลงมาคือ

(n=40) 
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นักเรียนไดฝกการทำงานเปนกลุม ( x̄ = 4.47) ขอที่ต่ำท่ีสุดคือนักเรียนรูสึกสนุกสนานเม่ือเรียนรูดวย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( x̄ = 4.13)  
 สวนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เปนแบบสอบถามปลายเปดท่ีนักเรียนไดเขียนเสนอแนะพบวา 
นักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น ไดรับประสบการณตรง มีผลงานท่ีแปลกใหม ไมซ้ำ 
กับใคร  
 จากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา 
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทุกข้ันตอนเปนอยางดี มีความกระตือรือรน มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันภายในกลุมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุม นักเรียนกลาแสดงออกมากข้ึน 
มีความสนุกสนานในการเรียนมีการวางแผนการทำงานทุกข้ันตอน เมื่อประสบปญหาสามารถแกไข
ปญหาได นอกจากนี้ยังมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูผูสอนมากขึ้น เปนผลให
เรียนอยางมีความสุข และสงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนพัฒนาข้ึน  
การทำงานเปนกลุมของนักเรียนประสบผลสำเร็จ จากการทดสอบหลังเรียนและการตรวจผลงาน  
พบวา นักเรียนมีพัฒนาการดานการคิดแกปญหาเพ่ิมขึ้น และผลงานอยูในระดับดีจากการประเมิน
ผลงานนักเรียน และการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนระหวางทำกิจกรรมตาง ๆ ที่จัด
ตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสามารถบูรณาการไดกับทุกกลุมสาระการเรียนรู จึงพอสรุปไดวา  
ควรนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา
และทักษะกระบวนการกลุมของนกัเรียนตอไป 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาทักษะการคิดแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนกัเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน 
พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน มีความแตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุก 
ขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปญหา โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลการทดลองเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน 
ทำใหความสามารถคิดแกปญหาของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งน้ีเปนเพราะวา แผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชนไดแบงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปน 
ขั้นตอนโดยเร่ิมจากขั้นวางพ้ืนฐาน การดำเนินกิจกรรมโครงงาน การจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน  
ซึ่งเปนกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานท่ีเต็มรูปแบบ อีกท้ังในระหวาง
ดำเนินกิจกรรมโครงงาน ผูเรียนยังไดเลือกเน้ือหาท่ีจะศึกษาเรียนรู เลือกประเด็นปญหาเพ่ือแสวงหา
คำตอบดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงในการจัดการศึกษาโดยเนน 
ผูเรียนเปนสำคัญ (Child Center) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 โดยผูเรียน 
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ไดศึกษาเรียนรูคนพบความรูซึ่งเปนคำตอบของปญหาจากกระบวนการคิดวิเคราะห ใหไดมา 
ซึ่งองคความรู เ พ่ือตอบคำถามของประเด็นปญหาตาง ๆ ที่ตองการผานประสบการณตรง 
จากการศึกษาสถานที่จริงโดยการเรียนรูสภาพแวดลอมในชุมชน เรียนรูจากผูมีความรูในชุมชนหรือ
ปราชญชาวบาน ไดวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากการสำรวจ สัมภาษณเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล ออกแบบการทดลอง การคาดคะเนคำตอบในการนำไปสูการต้ังสมมติฐาน  
การกำหนดตัวแปรท่ีเหมาะสม บันทึกผล เพ่ือสามารถสรุปผลการดำเนินการใหตรงกับจุดมุงหมาย 
ในการศึกษาอยางมีลำดับขั้นตอนทั้งหมดดวยตัวเอง มีโอกาสไดเผชิญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
จากสถานการณจริง และมีโอกาสแกปญหาในระหวางดำเนินกิจกรรมในทุก ๆ ขั้นตอน ผูเรียน
สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิ ชิ้นงาน คุณภาพของงานในแตละกิจกรรมที่ดำเนินการทำโครงงาน  
เพ่ือประเมินระดับความสามารถ ตัดสินใจไดวาคุณภาพของงานน้ันควรมีการลดปริมาณหรือ 
เพ่ิมคุณภาพตามศักยภาพของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงผลงานท่ีสรางสรรคขึ้นไดเมื่อเห็นวายัง 
ไมเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลองกับแนวคิดของกาเย (Gagne, 1970: 63) ที่ศึกษา
ความสามารถในการคิดแกปญหาจะตองอาศัยการมองเห็นลักษณะรวมของส่ิงเราท่ีมีความเก่ียวของ
กัน ทำใหนักเรียนเกิดความสงสัย อยากรูวาส่ิงใดคือปญหาเพ่ือตองการหาคำตอบหรือทางออกของ
ปญหาท่ีเหมาะสม มีกระบวนการเรียนรูอยางเปนลำดับขั้น มีการคาดคะเนการเดาคำตอบในการต้ัง
สมมติฐาน การกำหนดและควบคุมตัวแปร ออกแบบการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง และสรุป
ผลการทดลองจากแนวคิดที่ไดรับการออกแบบไว ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการในการแก
ปญหาน่ันเอง สอดคลองกับพิมพพันธ เดชะคุปต (2547: 46) ที่กลาววาการทำโครงงานเปนวิธีการ
พัฒนาการคิด โดยเนนการคนพบความรูดวยวิธีการคนพบ (discovery) คนพบความรูดวยวิธีสืบสอบ 
(inquiry method) การย่ิงเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบตัเิอง ไดเรียนรูเอง ย่ิงทำใหเขาใจและรูอยางลึกซ้ึง
ซึ่งแสดงวาผูสอนตองใหเวลาเรียนกับผูเรียนในการทำกิจกรรม ซึ่งสงผลใหผูเรียนเขาใจส่ิงท่ีเรียนรู
ใหม ๆ ไดอยางแมนยำและตรึงใจ และเม่ือทำแบบทดสอบผลที่ไดยอมบรรลุตามวัตถุประสงคขอ 1 
สอดคลองกับกรมวิชาการ (2544: 30) ที่กลาววา การทำโครงงาน คือการท่ีผูเรียนไดคิดเลือกปญหา 
ที่จะศึกษา เปนผูกำหนดปญหา แนวคิด วิธีการท่ีจะแกปญหาตามความสนใจ อยากรูของตนเอง 
ทั้งน้ีตองคำนึงถึงความเหมาะสมในเร่ืองของเวลา ผูเรียนตองนำเสนอผลท่ีไดจากการศึกษาคนควา
เปนเอกสาร อธิบายใหผูอื่นเขาใจและทราบถึงปญหา วิธีการ และสรุปผลที่ไดจากการศึกษา พรอม
อภิปรายและใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ
นัยนา จันทมิตร (2547: 62) ที่ศึกษาผลการสอนแบบกิจกรรมโครงงานในวิชาภาษาไทย ที่มีตอ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคสวนหน่ึงเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนกอนและหลังการเรียนแบบกิจกรรมโครงงาน พบวานักเรียนท่ีเรียนแบบ
กิจกรรมโครงงาน มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมนียัสำคญั
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ทางสถิตทิีร่ะดับ .05 แสดงวาโครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดดี แตการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมแบบโครงงาน เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยเวลา และความรับผิดชอบเปนอยาง
มากจึงจะไดผลสัมฤทธ์ิที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549: 59-60) 
ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาและพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหา 
และพฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยผานกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงานไดคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุมที่เรียนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เน่ืองจากการเรียนแบบโครงงานชวยพัฒนานักเรียนใหมีทักษะ
การแกปญหาอยางเปนลำดับขั้นจากการเปนผูคิดผูทำ ฝกคนควาพรอมกับดำเนินการแกปญหา 
ที่เกิดข้ึนดวยตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของวิไล เดชตุม (2551: 114) ที่ศึกษาความสามารถ
ในการทำโครงงานโดยใชแหลงเรียนรูในวัดโพธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียน 
มีความสามารถในการทำโครงงานสูงกวาเกณฑที่กำหนดคือรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนอยูในระดับดี 
 ทกัษะกระบวนการทำงานกลุมของนกัเรียนท่ีไดรบัการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน พบวา โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 มีพฤติกรรมการทำงานกลุมอยูในระดับ 
มากท่ีสุด เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวา ระดับทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนอยูในระดับ 
มากท่ีสุดทุกดาน ยกเวนดานการนำเสนอผลงานมีระดับทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก  
เปนผลมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน ไดผานข้ันตอน 
กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ โดยการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนและยึดผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งเปนการกระตุนการเรียนรูของนักเรียนไดดี 
เน่ืองจากผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง มีการทำงานกันเปนกลุม ผูเรียนทุกคน 
มีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรม โดยครูคอยช้ีแนะแนวทางและใหคำปรึกษาเม่ือมีปญหา 
ในการปฏิบัติกิจกรรม ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการฟงคำบรรยายภายในหองเรียน 
เพียงอยางเดียวจึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของริชมอนดและสตริลเลย (Richmond and Striley, 1994: 278-A) ไดทำการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง คลอเลราและจุลินทรียชนิดซิสติก ไฟโบรซิส (cystic 
fibrosis) ของนักเรียนเกรด 10 ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนสวนใหญเห็นดวยวา การเรียนบทเรียนท่ี
บูรณาการข้ึนใหมน้ีสนุกกวาการเรียนวิทยาศาสตรแบบเดิม และไดเรียนรูวาทำไมตองเรียนวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรสำคัญอยางไร และมีความสัมพันธในแตละสาขาวิชาอยางไร สามารถออกแบบ 
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การทดลองดวยตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของบทเรียนตอคุณภาพชีวิต เรียนรูวิธีการทำงาน
เปนกลุม มีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักด์ิ พาหะมาก (2550: 45) ไดศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมเรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ำ ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.30/82.50 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน พฤติกรรมการทำงาน
กลุมอยูในระดับดีมากและความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ำของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียน 
 จากการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับพอใจมากทุกดาน (x̄ =4.30) เมื่อพิจารณา 
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบโครงงานชวยทำใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา ( x̄ =4.58) รองลงมาคือ นักเรียนมีความพึงพอใจ

ท่ีไดฝกการทำงานเปนกลุม ( x̄ =4.47) และขอที่ต่ำท่ีสุดคือ นักเรียนรูสึกสนุกสนานเม่ือเรียนรูดวย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( x̄ =4.13) ทั้งนี้เปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน มีการทำกิจกรรมเปนกลุม แหลงเรียนรูเปนของชุมชน นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน  
เปนการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน ไดรับประสบการณตรงจากภายนอกหองเรียนสัมผัสกับ
ของจริงในแหลงเรียนรู ซึ่งจากการสังเกตการณการทำโครงงาน พบวานักเรียนมีความกระตือรือรน 
ในการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง และ
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของวิไล เดชตุม (2551: 111) ที่ไดทำ 
การศึกษาความสามารถในการเรียนรูดวยการทำโครงงาน โดยใชแหลงเรียนรูในวัดโพธ์ิของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 ทีม่ตีอการจดัการเรียนรู
ดวยการทำโครงงาน โดยใชแหลงเรียนรูในวดัโพธ์ิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
  
ขอเสนอแนะ   
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 
   1.1 กอนการจัดการเรียนรูผูสอนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู 
แบบโครงงานโดยละเอียด ทำความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนใหถองแท เพ่ือจะไดจัดกิจกรรม 
การเรียนรูอยางเหมาะสม   
   1.2  ทักษะการแกปญหาของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
สูงขึ้น ดังน้ันครูควรใชเวลาในการฝกทักษะการแกปญหาใหมากขึ้นและทำอยางตอเนื่องเพื่อชวย 
พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนใหดีขึ้น และเกิดความคงทน โดยครูผูสอนตองมีเวลา 
ในการเอาใจใสตอการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการทำ 
โครงงานไดเต็มศักยภาพ   
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   1.3  ในขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมกลุม ครูผูสอนควรใหคำปรึกษาและคำแนะนำกับผูเรียน 
คอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา พรอมทั้งคอยกระตุนใหกำลังใจเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
ที่จะเรียนรู จึงจะทำใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   1.4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  
ดานการสรางบรรยากาศในการเรียนในประเด็นท่ีนักเรียนรูสึกสนุกสนานเม่ือเรียนรูดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากแตมีคาเฉล่ียต่ำกวา 
ความพึงพอใจขออื่น ๆ ดังน้ันครูผูสอนควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีใหเกิดขึ้นในระหวาง 
การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นและไมเครียดในการทำงานกลุม  
ครูควรสอดแทรกเทคนิคการสอนอื่น ๆ เพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนาย และเกิดความกระตือรือรน 
และสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเวลา 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมกีารศึกษาและพัฒนาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมโดยจัด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในระดับชัน้อืน่ ๆ เชน ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน และในรายวิชาอืน่ ๆ  
   2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรูอื่น ๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือกัน และการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการแกปญหาอนาคต ในการพัฒนาทักษะ 
การแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุม เพ่ือคนหาวิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
สรุป 
 การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน เปนการจัด 
การเรียนรูที่ทำใหเด็กไดรูจักคิดแกปญหาอยางเปนระบบ รูจักวางแผนในการทำงานและทำงาน 
เปนกลุมได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนควรนำเร่ืองราวหรือสถานการณที่ใกลตัว มาเปนสื่อ 
ประกอบการเรียนการสอน และหากมีเวลาพอสมควรจะทำใหการคิดมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสงผล
ใหทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานยังสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะหได 
โดยดูจากการนำเสนอผลงานของนักเรียน ซึ่งสามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ได
อีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

DEVELOPMENT OF BASIC SCIENCE PROCESS SKILLS FOR GRADE 2 
STUDENTS USING PROJECT BASED LEARNING ACTIVITIES 

 
พฤกษา  ปญญาธงชัย / PRUKSA  PANYATHONGCHAI 1 

อัมรินทร  อินทรอยู / AMMARIN  INYOO 2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน และ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2556 จำนวน 31 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเร่ือง ดิน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนหลังสูงกวากอนการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัย 
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ:  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการ 
 ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  ประถมศึกษา 
 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร., อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare students’ learning achievement 
and basic science process skills before and after learning with project-based learning  
activities on the topic “soil”. The sample, derived by cluster random sampling, was 31 
grade 2 students studying in the second semester of the academic year 2013 at Tesaban 
Wat Donkaidee School, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. The data collection 
instruments consisted of 1) project based learning lesson plans, 2) a learning achievement 
test, and 3) a basic science process skills test. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and dependent t-test.  
 The findings of this research showed that: 
 The students’ learning achievement on the topic “soil” and basic science 
process skills after learning with the project-based learning activities were higher than that 
of before with a statistical significance level at .05. 
 
Keywords: project-based learning activity, learning achievement, basic science process 
skills, primary education 
 
บทนำ 
 วิทยาศาสตรนั้นมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร 
เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพตาง ๆ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร 
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรค และศาสตรอื่น ๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยมีความรู 
และความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ อยางมากมาย รวมท้ังส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรธรรมชาติไดมีการพัฒนาอยางสมดุลและย่ังยืน มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
อยางมาก วิทยาศาสตรทำใหคนไดพัฒนาความคิดท้ังความคิดเปนเหตุ เปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ มีทักษะสำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง 
เปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร 
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ทุกคนจึง 
จำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี 
การท่ีจะสรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรนั้น องคประกอบสำคัญประการหน่ึงคือ การจัด 
การศึกษาเพ่ือใหนักเรียนอยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งผูผลิตและผูบริโภคไดอยางมี



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 104

ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) การจัดการศึกษาในปจจุบันยึดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
จริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและไดกำหนดแนวการจัด 
การศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24  
ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูจะตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรม 
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ทำได คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน  
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 14) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กประถมศึกษาไมควรเนนวิชาการเพียงอยางเดียว แตควรเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานซึ่งเปนรากฐานสำคัญในการเรียน ดังน้ันจึงควรใหนักเรียนไดมีทั้งความรู 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญาท่ีนักวิทยาศาสตรนำมาใชใน 
การศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูและแกปญหาตาง ๆ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คือ เคร่ืองมือในการนำมาซ่ึงความเขาใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียน (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2540: 1) ซึ่ง 
การนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาสูชั้นเรียนจะตองมีกิจกรรมท่ีทำใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือฝกนิสัยในการทำงานเปนระบบเปนกระบวนการ นั่นคือ ใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ 
ตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีจะนำไปสูการทำงานท่ีพึงประสงคซึ่งจะเปนประโยชนตอตัวผูเรียน 
ในอนาคต และสามารถนำไปใชในชีวิตจริงได (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2539: 138) 
 จุดมุงหมายของการเรียนวิทยาศาสตร นอกจากตองการใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ 
ในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตรแลว ยังตองการใหนักเรียนมีทักษะในการศึกษาคนควาและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรมีความใฝรู ซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง มีความเพียร พยายาม ละเอียดรอบคอบกอน
ตัดสินใจ (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2531: 3) ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึง
ควรสอนท้ังในสวนความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกันไป เพราะทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งจำเปนท่ีจะตองฝกฝนใหเกิดขึ้นกับทุกคน เพราะไมพียงแตจะเปนแนวทางใน
การคนหาความรูและหาคำตอบสำหรับปญหาตาง ๆ เทาน้ัน แตยังเปนประโยชนและเก่ียวของกับ
ชีวิตประจำวันของเราอยางใกลชิดดวย (จงดี แสงเพชร, 2539: 1) แตจากสภาพการเรียนการสอน 
ในปจจุบันพบปญหาหลายอยางท่ีทำใหการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรไมมีประสิทธิภาพ ดังเห็น 
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคกรสวนปกครองทองถ่ิน 
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ปการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี พบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสาระท่ี 6 เร่ือง ดิน ต่ำกวาสาระอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 
0.52 จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน และในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเนนเฉพาะเน้ือหา 
ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู แนวคิดในการแกปญหาคือ ตองจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันเก่ียวกับ
หัวขอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ที่ผูเรียนตองการศึกษา แลวดำเนินการศึกษาคนควาภายในเวลาท่ีตกลงกันไว
จนไดผลออกมาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีผลทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นครูจำเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา คือ เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีลักษณะเปนคนดี  
คนเกง และ มีความสุข (สุชาติ  วงคสุวรรณ, 2542: 12)   
 จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ พบวา การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีสอนที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งเปนประสบการณ 
ที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทำใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสอดคลองกับความสนใจ 
ของผูเรียนและทำใหผูเรียนกระตือรือรนอยูเสมอ (พันธ ทองชุมนุม, 2547: 253-254) วิธีสอนแบบนี้
ยังสอดคลองตามกรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 8 สาระการเรียนรู เปนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
มีความสำคัญท่ีสุดเพราะเปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีการคิดวิเคราะห 
อยางมีเหตุผล (สุพล วังสินธุ, 2543: 9) โครงงานเปนเหมือนสะพานเช่ือมโยงระหวางหองเรียนกับโลก 
ภายนอกท่ีชวยใหผูเรียนไดนำความรูในชั้นเรียนมาบูรณาการกับกิจกรรมที่จะนำไปสูความรูใหม  
(สุชาติ วงศสุวรรณ, 2542: 6) การเรียนรูโดยโครงงานเปดโอกาสไดศึกษาอยางลุมลึกดวยผูเรียนเอง 
โดยมีครูคอยใหความชวยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ  
ยังมีจุดเนนใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรูดวยตนเอง และ 
นำทักษะกระบวนการเหลาน้ันมาใชในสถานการณของชีวิตจริงไดอยางคลองแคลวและผูเรียนจะ
สามารถนำไปใชไดโดยไมตองทองจำ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนท่ีการปฏิบัติจริง ซึ่งแนวคิด 
ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดทางการศึกษาของ Dewey, Piaget และ Vygotsky (วิมลรัตน  
สุนทรโรจน, 2553: 231) คือมุงเนนการเรียนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติและชวยฝกทักษะ
พ้ืนฐานในการเรียนรูใหแกผูเรียนในดานการคิดอยางมีระบบ รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู 
ที่หลากหลาย มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ตลอดจนรูจักคิด ตัดสินใจในการสรางทางเลือก
อยางมีเหตุผล นอกจากน้ีผูเรียนเขาใจดวยวิธีการปฏิบัติไมใชดวยทฤษฎี (ก่ิงทอง ใบหยก, 2537: 6) 
เพราะผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเองทำใหเกิดการจดจำส่ิงตาง ๆ ติดตัวไปตลอดชีวิตไมมีวันลืม (ลัดดา  
ภูเจริญ และคณะ, 2543: 48) และท่ีสุดของการทำโครงงานวิทยาศาสตรก็คือ ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งอาจกลาวไดวาการทำโครงงานเปนวิธีที่ผู เรียนไดใชทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรทุกทักษะ ทั้งแยกแตละทักษะและประยุกตทักษะตาง ๆ มาใชดวยกัน (ก่ิงทอง  
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ใบหยก, 2537: 5) การสอนแบบโครงงานตามขั้นตอนการสอนของวัฒนา มัคคสมัน คือ ระยะท่ี 1  
เร่ิมตนโครงงาน ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงงาน ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุป เปนรูปแบบการสอนท่ีสอดคลอง
กับบริบทของสังคมไทยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คำนึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียน
ไดเรียนรูตามลักษณะความสนใจ มุงใหเด็กมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษา (วัฒนา มัคคสมัน, 
2550: 20) นอกจากนี้ สายพิน กองกระโทก (2552: 87) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร พบวา การสอนแบบโครงงาน
ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค 
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยุพา กองเปง 
(2552: 76) ไดศึกษา พบวา นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเบญญา ศรีดารา (2545: 118) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร พบวานักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากเหตุผลและความสำคัญดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นวา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการท่ีจะสรางประสบการณตรงใหกับผูเรียนไดสราง
องคความรูดวยตนเองและครูก็ควรมีแนวทางพัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กจึงไดพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานเร่ือง ดิน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
  
วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานตามแนวคิดของวัฒนา  
มัคคสมัน (2550: 46) ซึ่งแบงการสอนออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเร่ิมตนโครงงาน ระยะพัฒนา 
โครงงาน และระยะรวบรวมสรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง สงผลใหนักเรียนมีความคิดและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งนำมาใชเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยคร้ังน้ี ดังแสดงในแผนภูมินี้ 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ
กลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design) 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนแผนการจัดการ 
เรียนรูแบบโครงงาน จำนวน 6 แผน ซึ่งแบงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 เร่ือง สมบัติทางกายภาพ 
และประเภทของดิน จำนวน 9 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6 เร่ือง ประโยชนของดิน  
จำนวน 9 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง ไดผานการทดสอบเพ่ือหาดัชนีความสอดคลองไดคา IOC 
ตั้งแต 0.67-1.00  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
เปนแบบทดสอบวัดความรู-ความจำ จำนวน 6 ขอ ความเขาใจ จำนวน 6 ขอ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู จำนวน 4 ขอ และการนำความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช จำนวน 4 ขอ ซึ่งเปน 
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ไดผานการทดสอบเพ่ือหาดัชนีความสอดคลองได
คา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 คาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.34-0.78 คาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.20-
0.52 และคาเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder-Richarson เทากับ 0.79  
 3.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดทักษะการสังเกต จำนวน 4 ขอ ทักษะการจำแนกประเภท 
จำนวน 4 ขอ ทักษะการวัด จำนวน 4 ขอ ทักษะการคำนวณ จำนวน 4 ขอ และทักษะการลง 
ความเห็น จำนวน 4 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ไดผาน 
การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00 คาความยากงาย (p) ตั้งแต 0.46-0.68  
คาอำนาจจำแนก (r) ต้ังแต 0.20-0.47 และคาเช่ือม่ันท้ังฉบับโดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder-Richarson 
เทากับ 0.81  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
            1.  กอนการทดลอง ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง ดิน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน           
    2.  ระหวางการทดลอง ดำเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
                 2.1 ระยะเร่ิมตนโครงงาน 
                    2.2 ระยะพัฒนาโครงงาน 
                    2.3 ระยะรวบรวมสรุป        
 3.  หลังการทดลอง ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบ 
วัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนเรียน 
(pretest)  
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
            1.  นำคะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองดิน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาหา 

คาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
           2.  เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานโดยการทดสอบที (t-test dependent) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
             1.  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน กอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
            2.  ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
          ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน กอนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
             ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดนิ กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรูแบบโครงงาน 
                                                                                  (n = 31) 

       S.D.               S.D. t 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 12.06 สูงกวากอนไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 5.87 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเร่ืองดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  
 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกอนและหลังการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
                                                                                                                                                      

 จากตารางท่ี 2 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 
12.51 สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 6.70 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานเร่ืองดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 2  
 

                                                                                                                                            (n = 31) 
           S.D.                  S.D. t 
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อภิปรายผล 
           การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียน 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรูสูงกวากอนเรียนรู
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ที่เปนเชนน้ี 
เน่ืองมาจากกอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานนักเรียนไมเคยมีความรูเร่ืองดินมากอน 
แตหลังปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานนักเรียนทำขอสอบไดเพราะจากการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจึงทำใหนักเรียนทำขอสอบขอน้ันไดถูกตอง 
ดังนั้นนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ นักเรียนจะไดเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันท่ีสงเสริม
ใหนกัเรียนสรางความรูดวยตนเองผานกระบวนการตามข้ันตอนอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยระยะ
ของโครงงาน 3 ระยะ คือระยะเร่ิมตนโครงงาน ระยะพัฒนาโครงงาน และระยะรวบรวมสรุป  
จากข้ันตอนดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จะมีขั้นตอนเช่ือมโยง 
ซึ่งกันและกัน ชวยสงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีสอนท่ีเหมาะสม
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดเรียนรูจากส่ิงท่ีนักเรียนชอบ คนหาคำตอบจากส่ิงท่ี
ตนเองสงสัยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ไดคำตอบจากประสบการณจริงและตอบสนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคลอยางเหมาะสม  
 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทำใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
สามารถเขาใจเรื่องที่เรียนไดมากข้ึน ซึ่งทำใหเกิดทักษะการเรียนรูสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของภพ เลาหไพบูลย (2540: 253-254) ที่กลาววาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีสอนท่ีมุงใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงซึ่งเปน 
ประสบการณที่ผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทำใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายสอดคลอง
กับความสนใจของผูเรียนและทำใหผูเรียนกระตือรือรนอยูเสมอ สอดคลองกับรัชนี ภูระหงษ (2549: 
64) พบวา ผูเรียนท่ีเรียนรูดวยแผนการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร สาระ
ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมเรื่อง พืชสมุนไพร หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับจันทนา สอนกองแดง (2550: 69) ทำการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญท่ี .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสายพิน กองกระโทก (2552: 87) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
มีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค 
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ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยุพา กองเปง 
(2552: 76) ทำการศึกษาพบวา นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             2. จากผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน พบวา นกัเรียนท่ีไดรบั 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนเปนไปตามสมมุติฐานในขอ 2 ท่ีต้ังไว ท้ังน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนไดนำทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรไปใชในการแสวงหาความรูซึ่งแทรกอยูในทุกข้ันตอนของการเรียนรู คือ ระยะท่ี 1 
เร่ิมตนโครงงาน นกัเรียนจะไดทกัษะการสังเกตและลงความเห็นวาเราจะเลือกหัวขอเรือ่งใดในความสนใจ
ของตัวนักเรียนเอง ระยะท่ี 2 ระยะพัฒนาโครงงาน คือ นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ความสนใจ ทำใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน เชน การสังเกต การจำแนก
ประเภท การวัด การคำนวณ และการลงความเห็นขอมูล ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุป นักเรียนสรุปความรู
ที่ไดจากความคิดของนักเรียนซึ่งในการแสวงหาความรูในดานตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรนักเรียนมีการพัฒนาดานน้ีเพ่ิมมากข้ึนเพราะฝกปฏิบัติหลาย ๆ คร้ัง จนเกิด 
ความชำนาญในการแสวงหาความรู จากกอนการปฏิบัติกิจกรรมมีการอานจากหนังสืออยางเดียว 
เรียนแตทฤษฎี ครูแนะแนวตลอดในการทำกิจกรรม ไมไดลงมือปฏิบัติจริง ขาดทักษะในการแสวงหา
ความรู จึงไมไดคำตอบดังท่ีคาดหวังไว แตพอไดทำกิจกรรมโครงงานนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูเพ่ิมมากขึน้ 
 จากการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ไดแก 
ทักษะการสังเกต มีการใชประสาทสัมผัสท้ังหาในการบันทึกขอมูล ทักษะการจำแนกประเภท บอก
ความแตกตางของดินไดอยางถูกตอง ทักษะการวัด ใชเคร่ืองมือในการทดลองไดเหมาะสม ทักษะ
การคำนวณ นกัเรียนนับจำนวน บวก ลบ ไดถูกตอง และทักษะการลงความเห็น อธิบายถึงสิง่ท่ีเกิดข้ึน
อยางสมเหตุสมผลในกิจกรรมที่ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญญา 
ศรีดารา (2545: 118) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 
เชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
และการเรียนตามคูมือครู พบวา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของมนัสชนก อุดมดี (2548: 83) พบวา 
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานผูวิจัยไดเลือกนักเรียนจาก 1 หองเรียน จำนวน 31 คน  
ซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการท่ีนักเรียนเลือกกิจกรรมตามสนใจ 
ของนักเรียน ลงมือทำกิจกรรมผานประสบการณจริง และสรุปความรูที่ไดสามารถเขาใจในสิ่งตาง ๆ 
ไดดวยตนเอง ครูผูสอนในวิชาวิทยาศาสตรสามารถนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปใชใน 
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การจัดการเรียนรูไดเพ่ือใหนักเรียนหองอื่น ๆ ในระดับชั้นเดียวกันไดทำกิจกรรมน้ีอยางสนุกสนาน 
ไดความรู รวมท้ังไดพัฒนาทักษะกระบวนการข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมสูงข้ึนอีกดวย ครูผูสอนสามารถนำ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชสอนนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรูที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ
การทดลองมาใชในการทำกิจกรรมนี้ได ดังท่ีดิวอี้ (Dewey, 1993: 96 อางถึงใน อำพวรรณ เนียมคำ, 
2545: 98) กลาววา เด็กท่ีเรียนรูไดดีเมื่อประสบการณที่จัดใหเด็กเปนประสบการณตรง ซึ่งจากงาน
วิจัยพบวา เด็กท่ีเรียนรูผานประสาทสัมผัสตาง ๆ จะทำใหเด็กเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไดดี และสอดคลองกับเพียเจท (Piaget, 1999: 124 อางถึงใน อำพวรรณ  เนียมคำ, 
2545: 98) กลาวถึงพัฒนาการและธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กในวัย 2-7 ป วาเปนข้ันท่ีเด็กใช
พัฒนาการและเรียนรูสิ่งแวดลอม โดยการดูดซึมและรับเขาไปในโครงสรางของสติปญญา เปนวัย
อยากรูอยากเห็นชอบซกัถามและสำรวจส่ิงใหม ๆ กิจกรรมท่ีจดัใหควรสงเสริมใหเด็กไดลงมอืปฏิบตัเิอง
จะกอใหเกิดความรูความเขาใจเพราะเด็กวัยน้ีมีพัฒนาการการเรียนรูไดดีจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรม  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมีกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายทำใหผอนคลายความตึงเครียด  
สรางความสนุกสนาน กระตือรือรนเพราะเด็กไดรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน
ผานกิจกรรมและส่ือการเรียนรู ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมสูงขึ้น 
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนใฝรู รูจักคิด แกปญหา วิเคราะหและสังเคราะหความรูดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรจากการปฏิบัติกิจกรรมไดเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียนตองสืบคนเสาะหา 
สำรวจ ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทำใหนักเรียนเกิดองคความรู และคนพบในสิ่งท่ี
เปนประสบการณตรงจากส่ิงแวดลอมรอบตัว เกิดความสุขและรักในการเรียนวิทยาศาสตรทำให
เชื่อมโยงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีขอเสนอแนะดังน้ี  
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช 
   1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองมีการเตรียมกิจกรรม สถานท่ีรวมทั้ง 
ตองควบคุมเวลา กำหนดข้ันตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน การวางแผนทุกอยางดวยความรอบคอบ
กอนท่ีจะทำการสอน และจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัย ทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใหเกิดทักษะและ 
ความคลองแคลวในการทำกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
จากเดิม 
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   1.2  ครผููสอนควรใชคำถามกระตุนใหนกัเรียนทำกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   1.3  ควรจัดนักเรียนใหปฏิบัติจริงและจัดกลุมคละความสามารถ นักเรียนเกงชวยเหลือ 
เด็กออน และควรมีการกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกันอยูเสมอ 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกับวิธีสอนอื่น ๆ เชน  
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การสอนแบบวิจัยเปนฐาน การสอนแบบสมองเปนฐาน เปนตน 
   2.2  ควรนำการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปทดลองใช เ พ่ือพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานกับระดับชั้นอื่น 
   2.3  ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ควบคูกับกระบวนการคิดริเร่ิม คิดอยางมีระบบ คิดสรางสรรค เปนตน 
 
สรุป 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ดิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเร่ือง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง ดิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน 
ขอที่ 2 ที่ตั้งไว 
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การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER 
THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 

AREA OFFICE 1 
 

พิชญสินี  จิตตวองไว / PITSINEE  JITWONGWAI1  
จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2   

ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค / THEERAWOOT  THADATONTICHOK3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาระดับการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอมในสถานศกึษา 
2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาด
ของสถานศึกษาท่ีสังกัดและทำเลท่ีต้ัง และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ในสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน และผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 
20 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนและการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน 
ทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารจดัการส่ิงแวดลอมในสถานศกึษา อยูในระดับมากท่ีสดุท้ังภาพรวมและรายดาน 
 2.  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ี และประสบการณ 
ในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา 
ที่สังกัด และทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  

 1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  ผูบรหิารและครูในสถานศึกษา ควรมสีวนรวมในการวางแผนการดำเนินการบริหารจดัการ 
สิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงปจจัยสำคัญในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ที่ชวยสงเสริมใหสิ่งแวดลอม  
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานศึกษา สรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ  สิ่งแวดลอม  การประถมศึกษา  
 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study implementation level of environmental  
management in educational institutions; 2) compare environmental management in  
educational institutions as classified by personal factors, school size, and location; and  
3) study the development guidelines on environmental management in educational institutions. 
The research samples were school administers and teachers of educational institutions 
under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, 
consisting of 317 respondents and 20 interviewers, derived by proportional stratified 
random sampling and purposive sampling. The research instruments were a questionnaire 
and an interview form constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance 
and content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Environmental management in educational institutions was at a highest level 
in both overall and specific aspects. 
 2.  There was no significant difference in opinion of environmental management 
among administrators and teachers with differences in sex, age, position and work experience, 
both overall and specifics aspects. Additionally, there was no significant difference in  
opinion of environmental management between those who differed in educational background, 
school size, and school location in overall aspect. When considering each aspect, there 
were significant differences at .05 level.  
 3. Administrators and teachers should participate in environmental 
management planning and concerned with important factors of environmental management 
that encouraged sufficiently and appropriately school environment. In addition, they 
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should create a school climate for enhancing performance of administrators, teachers, 
student, parent and community. 
 
Keywords:  management, environment, primary education 
 
บทนำ 
 สิ่งแวดลอมเปนแหลงกำเนิดปจจัยส่ีซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย  
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนการใชสิ่งแวดลอมที่มีอยูเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอมนุษยและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมไมใหเกิดปญหาข้ึนในสังคม ดังท่ี สำเริง วงษเจริญ (2549: 1) ไดกลาวไววา 
มนุษยและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ตลอดระยะเวลาที่ผานมามนุษยใชสติปญญา
และความสามารถในการท่ีจะใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
ชีวิต เน่ืองจากการนำส่ิงแวดลอมมาใชโดยไมรู ไมเขาใจ ไมอนุรักษ ประกอบกับการเพ่ิมจำนวน
ประชากรอยางรวดเร็ว ทำใหความตองการใชทรัพยากรมีมากข้ึน จึงทำใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม
ความเสื่อมโทรมความสกปรก มลภาวะตาง ๆ กลายเปนปญหาใหญที่นับวันจะเพ่ิมทวีความรุนแรง
ขึ้นเร่ือย ๆ ในระดับประเทศมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นำเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชอยางมาก จนทำใหขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ทำใหเกิดสภาวะส่ิงแวดลอมเปนพิษตาง ๆ 
ขึ้น เชน อากาศเสีย น้ำเสีย ปาไมลดนอยลง เปนตน เปนท่ียอมรับกันวา “มนุษย” เปนตัวการอัน
สำคัญท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมอันเปนพิษดังกลาว จนสงผลใหสิ่งแวดลอมไมสามารถปรับตัว
ไดทัน จึงทำใหเกิดการเส่ือมโทรมของสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ตามมา มนุษยเปนตัวการสำคัญ
ที่สุดในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมปญหาเหลาน้ีนับวันจะทวีมากข้ึน หากไม
รวมมอืกันและแกไข วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยใหประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปน
ของการอนุรักษและการพัฒนาส่ิงแวดลอมคือ การใหการศึกษา โดยเร่ิมจากเด็กในวัยเรียนจนถึง
ประชาชนท่ัวไป  
 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาเปนเร่ืองสำคัญย่ิง สำหรับผูมีสวนเก่ียวของ 
กับการพัฒนาการศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู-อาจารย นักเรียนและบุคคลในชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือให 
เอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของนักเรียนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 23 (2) 
ระบุวา ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณ
เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลย่ังยืน และมาตรา 24 (5) ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
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เรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ และ มาตรา 24 (6) ที่ระบุวา การจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมี 
การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนา 
ผูเรียนตามศักยภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 9-10) 
 จากขอมูล ดังกลาวมาน้ันจะเห็นวาการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายน้ัน การบริหาร 
จัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาเปนสิ่งสำคัญประการหน่ึง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอแนวคิด 
เร่ืองการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาไวในทิศทางการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนสงเสริมการรักษาส่ิงแวดลอม 
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2554: 60-65)  
ไดกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก กลุมตัวอยางพ้ืนฐาน ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ขอท่ี 3 บรรยากาศและสภาพแวดลอมของ 
สถานศึกษา คือ สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม ประกอบดวย 1) สะอาด คือ 
ไมรก มรีะเบียบ รกัษางาย ใชสะดวก 2) สขุลกัษณะ คอื สะอาด ปลอดภยั ไรมลภาวะ สขุกาย สบายใจ 
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 3) สวยงาม คือ มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลอง 
กับพ้ืนท่ีแวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม ขอมูลดังกลาว  
จึงสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่กำหนดใน มาตรฐาน ที่ 11 ไววา  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
โดยสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง ใชการไดดีนำไปสู 
การพัฒนาผูเรียนทุกดาน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแก  
หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรู การบริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน ทั้งน้ีในตัวบงชี้ 11.1 ระบุไววา 
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสำหรับผูเรียน (สำนักทดสอบ 
ทางการศึกษา, 2554: 112)   
 จากการศึกษางานวิจัยของสมฤทัย รอดพูนพงศ (2553: 7-8) เรื่อง การศึกษา 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา มี 4 ดาน ประกอบดวย 
1) ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดานกลุมเพ่ือน  
4) ดานการบริหาร ดังน้ัน สถานศึกษาจึงจำเปนตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ในสถานศึกษา และสกุณา บุญธรรม (2551: 102-109) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน 
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  
เขต 1 ในภาพรวม พบวา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1  
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มีปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมครูสถานภาพ 
สวนบุคคล และขนาดของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา สภาพแวดลอมเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคงและสะอาด มีแหลง
เรียนรูเพียงพอทำใหนักเรียนดำเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ซึ่งจะสงผลถึงความสำเร็จในการเรียนดวย การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาจึงมี
ความสำคัญตอการบริหารงานภายในสถานศึกษา ผลการประเมินท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาที่มีความสัมพันธกันจะทำใหเกิดการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยคาดหวังวาผลจากการวิจัยคร้ังน้ีจะทำให ผูบริหาร 
ครูและผูที่เก่ียวของในสถานศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม สามารถนำไปเปนแนวทางในการสงเสริม พัฒนาและแกปญหา การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม หมายถึง การกำหนดกระบวนการวางแผนสงเสริม 
สนับสนุน นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม แกไข และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานส่ิงแวดลอม 
ใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงอยางเปนระบบ 
 สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูหรือเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
ที่แสดงถึงลักษณะทางรูปรางและโครงสรางทั้งที่เปนวัตถุ สิ่งของ ตัวบุคคล วิธีการ หรือกระบวนการ
ตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอครูนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1     
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของ 
สถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
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สมมติฐานการวิจัย   
 ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ที่มีสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด 
และทำเลท่ีตั้งตางกัน มีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แตกตางกัน 
 
วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอน 
การวิจัยดังน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 1,761 คน จำแนกเปน 
3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 51 โรงเรียน ขนาดกลาง 60 โรงเรียน และขนาดใหญ 16 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 
127 โรงเรียน 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มี 2 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 เปนผูให 
ขอมูลที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 317 คน ไดมา 
โดยการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 
607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) และทำการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนเพ่ือให 
กระจายไปตามขนาดของสถานศึกษาท้ัง 3 ขนาด สวนกลุมที่ 2 เปนผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณ  
คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา จากสถานศึกษาท่ีผานการประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  
10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผูใหขอมูลรวมท้ังสิ้น 
337 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
 

 
  

   1   2 
      

 (51 ) 51 246 9 44 2 2 
 (60 ) 60 872 10 157 5 5 
 (16 ) 16 516 3 93 3 3 

 (127 ) 127 1,634 23 294 10 10 
                                               1,761                  317                    20 
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 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ชุด คือ แบบสอบถามความคิดเห็น และ 
แบบสัมภาษณ 
   ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
      ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามมขีอคำถามเก่ียวกับเพศ อายุ วุฒกิารศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทำงาน 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีต้ัง โดยมีลักษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) 
จำนวน 55 ขอ   
      ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใน 
สถานศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซึ่งประกอบดวย 
ขอคำถามจำแนกตามตัวแปรการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 4 ดาน คือ 1) ดานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดานกลุมเพ่ือน และ 4) ดานการบริหาร 
จำนวน 55 ขอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เปน 5 ระดับ 
ซึ่งตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.94 แลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง วันท่ี 
24 มกราคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
   ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi-structure  
interview test) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 4 ขอ 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 
   สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 
   1)  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา
คาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)  
   2)  การวิเคราะหระดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย 

( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของเบสท  
(Best, 1981: 182 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543: 137)  
   3)  การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา จำแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง โดยในการเปรียบเทียบ 
ความแตกตางระหวางเพศ ตำแหนงหนาท่ี และทำเลท่ีต้ัง ใชการทดสอบที (t-test) และในการเปรียบเทียบ 
ความแตกตางระหวาง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา 
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ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
   สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
             ผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี 
              1.  การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดและขอมูลมีการกระจายตัวนอยมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียลำดับสูงสุด คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
รองลงมา คือ ดานการบริหาร ดานกลุมเพ่ือน และดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ตามลำดับ 
ดังปรากฏในตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม  
 (n=317) 

 X  S.D.   
 

 
 
 

4.52 
4.60 
4.54 
4.54 

0.43 
0.40 
0.49 
0.43 

 
 
 
 

4 
1 
3 
2 

 4.55 0.44   
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 2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี 
ประสบการณในการทำงาน ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง พบวา 
            2.1  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีเปนเพศชายและท่ีเปนเพศหญิง มีความคิดเห็น 
ตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 

   2.2  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร 
จัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 

            (n = 317) 
 

 
 (n=119)  (n=198) 

t 
X  S.D. X  S.D. 

 4.52 0.44 4.52 0.42 0.09 
 4.63 0.41 4.58 0.39 1.24 

 4.59 0.46 4.50 0.50 1.63 
 4.57 0.43 4.52 0.42 1.17 

 4.58 0.38 4.53 0.36 1.23 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 126

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามอายุ 
 

   2.3  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
และดานการบริหาร สวนอีก 2 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานกลุมเพ่ือน พบวา  
ไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

(n = 317) 

 
  

df SS Ms F 

 

 3 0.67 0.22 
1.21  313 57.30 0.18 

 316 57.96  

 
 3 0.66 0.22 

1.39  313 49.84 0.16 
 316 50.51  

 
 3 0.25 0.08 

0.35  313 74.24 0.24 
 316 74.49  

 
 3 0.75 0.25 

1.38  313 56.72 0.18 
 316 57.47  

 
 3 0.29 0.19 

0.69  313 43.25 0.14 
 316 43.54  
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ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

   2.4  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีตำแหนงหนาท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษาและ 
ที่เปนครูผูสอน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏ 
ในตารางท่ี 6 
 

 (n  = 317) 

 
  

df SS Ms F 

 

 2 2.02 1.01 
5.68*  314 55.94 0.18 

 316 57.96  

 
 2 0.20 0.10 

0.61  314 50.31 0.16 
 316 50.51  

 
 2 0.10 0.05 

0.21  314 74.39 0.24 
 316 74.49  

 
 2 1.25 0.62 

3.49*  314 56.22 0.18 
 316 57.47  

 
 2 0.54 0.27 

1.96  314 43.00 0.14 
 316 43.54  

*  .05 
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ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี 
  

   2.5  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีประสบการณการในการทำงานตางกัน มี 
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 7 
 

 (n  = 317) 

 
 

  
(n=23) 

  
(n=294) t 

X  S.D. X  S.D. 
 4.54 0.50 4.52 0.42 0.14 

 4.54 0.52 4.60 0.39 0.62 
 4.45 0.67 4.54 0.47 0.91 
 4.48 0.58 4.54 0.41 0.53 

 4.50 0.53 4.55 0.36 0.48 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 129

ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามประสบการณในการทำงาน 

   2.6  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ดาน คือ ดานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการบริหาร สวนอีกดาน คือ ดานกลุมเพ่ือน
พบวาไมแตกตางกันดังปรากฏในตารางท่ี 8 
 

 (n = 317) 
 

  
df SS Ms F 

 

 2 0.96 0.48 2.64 
 314 57.00 0.18 

 316 57.96  

 
 2 0.37 0.19 1.02 

 314 57.10 0.18 
 316 57.47  

 
 2 0.53 0.27 1.95 

 314 43.00 0.14 
 316 43.54  

 
 2 0.67 0.33 2.11 

 314 49.84 0.16 
 316 50.51  

   
 2 0.46 0.23 0.97 

 314 74.04 0.24 
 316 74.49  
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ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษา จำแนก ตามขนาดของสถานศึกษา 
 

   2.7  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาอยูในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม ไมแตกตางกัน แตเมือ่พจิารณารายดาน
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ดาน คือ ดานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม โดยพบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา
อยูนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากกวาผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีทำเล 
ที่ตั้งของสถานศึกษาอยูในเขตเทศบาล ดังปรากฏในตารางท่ี 9 
 

(n=317) 

 
  

df SS Ms F 

 

 2 6.11 3.05 18.5* 
 314 51.85 0.17 

 316 57.96  

 
 2 1.65 0.82 5.30* 

 314 48.86 0.16 
 316 50.51  

 
 2 0.85 0.43 1.81 

 314 73.64 0.24 
 316 74.49  

 
 2 2.27 1.14 6.46* 

 314 55.20 0.18 
 316 57.47  
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ตารางที่ 9  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 ในสถานศึกษาจำแนกตามทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา 

 3.  ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปไดดังน้ี 
   3.1  ดานการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม พบวา ผูบริหารและครู 
ในสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษารวมกัน ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยใหสถานศึกษามีความปลอดภัย เปน
ระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด สวยงาม รมรื่น มีที่พักผอนหยอนใจอยางเพียงพอตอความตองการ 
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ซึ่งเปนสถานท่ีใหความรูและประสบการณตาง ๆ  
สิ่งเหลาน้ีจะตองไดรับการจัดเตรียมไวเปนอยางดี 
   3.2  ดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน พบวาสถานศึกษาควรวางแผนการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนในหลาย ๆ ดาน
ตามความถนัดหรือความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม 
ดานเน้ือหาความรู กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรู มีการจัดหาสื่อท่ีใชในกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการวัดผลประเมินผลอยางเปนระบบตรวจสอบได เนนผูเรียน 
เปนสำคัญ เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมเอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน 
   3.3  ดานการพัฒนากลุมเพ่ือน พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาควรสงเสริม 
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สวนรวมในการทำงาน จัดกิจกรรมสรางขวัญกำลังใจให 
ทุกคนเสมอภาคกัน เพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะภายในสถานศึกษาใหบุคลากร 

           (n = 317) 

 

 
(n=109) 

 
(n=208) t 

 S.D.  S.D. 
 4.44 0.44 4.57 0.42 2.50* 

 4.60 0.34 4.60 0.43 0.18 
 4.51 0.54 4.55 0.46 0.74 
 4.52 0.41 4.55 0.44 0.61 

 4.52 0.33 4.57 0.39 1.14 
*  .05 
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ในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคคี การใหเกียรติกัน การทำงานรวมกันและรูจักการใหอภัย 
ในสิ่งท่ีผิดพลาดท่ีเกิดจากการทำงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จ
ลุลวงเปนอยางดีและทำงานอยางมีสติ 
   3.4  ดานการพัฒนาการบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ควรบริหารจัดการและ 
ดำเนินการใหการปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหทำงานรวมกัน จัดกิจกรรมและสงเสริมใหบุคลลากรในสถานศึกษา 
มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ย้ิมแยมแจมใส เปนมิตรตอกัน เห็นความสำคัญของกัน
และกัน มีการยกยองชมเชย สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ 
ความกาวหนา สรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีขอคนพบท่ีนาสนใจสามารถนำมาอภิปรายผล  
ไดดังน้ี 
           1.  จากผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน 
สถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษา 
ใหความสำคัญตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ที่เปนเชนน้ีเปนเพราะปจจุบัน 
สภาพแวดลอมเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีอาคารเรียน  
หองเรียนเพียงพอ มั่นคง และสะอาด มีแหลงเรียนรูเพียงพอทำใหดำเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาได
อยางมีความสุขปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานศึกษามีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอ 
การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของสมฤทัย รอดพูนพงศ 
(2553: 75) ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดสิ่งแวดลอม 
ในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุร ี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมทาแคลง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานอาคารสถานท่ี ดานการเรียน
การสอน ดานสังคมกลุมเพ่ือน และดานการบริหารอยูในระดับมากตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัย
ของสำเริง วงษเจริญ (2549: 66-67) ไดศึกษาการบริหารส่ิงแวดลอม ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การบริหารส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการบริหารกิจกรรมการเรียน
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การสอน ดานการบริหารกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดานการบริหารกิจกรรมชุมชนสัมพันธอยูใน
ระดับมากตามลำดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐธยาน พลศรีเมือง (2550: 49-50) ไดศึกษา
สภาพการบริหารงานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และขอเสนอแนะในการบริหารงานส่ิงแวดลอม 
ในโรงเรียนของโรงเรียนในศูนยเครือขายการศึกษา ตําบลเวียงเชียง ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงราย เขต 4 พบวา ภาพรวมของสภาพการบริหารงานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนในศูนย
เครือขาย การศึกษาตำบลเวียงเชียงของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมอยู 
ในระดับมาก  
          2.  จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ 
ครูในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทำงาน 
ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด และทำเลท่ีตั้ง พบวา 
         2.1  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ ตำแหนง
หนาท่ี และประสบการณในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ผลการวิจัย 
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท้ังเพศชาย เพศหญิง ที่มีอายุ ตำแหนงหนาท่ี 
และประสบการณในการทำงานตางกัน มีความสามารถเทาเทียมกัน ในเรื่องของการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล กาญจนกุล (2546: 63) ไดศึกษา 
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปญหาการดำเนินการการจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา 
มัธยมศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การดำเนินงานการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมของ 
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา จงัหวัดรอยเอ็ด ทีม่เีพศ และอายุตางกันน้ัน  
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก สุระกุล (2549: 63)  
ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 3 พบวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
   2.2  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน พบวา มี 3 คู คือ ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กับผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
กับผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท 
กับผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
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ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกัน 
ซึ่งผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
สูงกวาผูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก 
                2.3  ผูบรหิารและครูในสถานศึกษาท่ีจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีสงักัดตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมแตกตางกัน พบวา ผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดกลาง ผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ และผูบริหารและครูที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดกลาง กับผูบริหารและครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นใน 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผูบริหารและครูที่อยูใน 
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สูงกวา 
ผูบริหารและครูท่ีอยูในสถานศึกษาขนาดกลางและใหญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลียว กลาหาญ 
(2550: 73-74) ไดทำการวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 
ในการบริหารส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี พบวา การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี จำแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ีเพราะผูบริหารสถานศึกษาท้ังสามขนาด 
มทีศันะท่ีเห็นตรงกันวาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีบคุลากรทุกฝายตองรวมกันดำเนินการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมศึกษา โดยการสงเสริมใหมี
การวิเคราะหหลักสูตรในเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเร่ือง สิ่งแวดลอมศึกษา กระตุนใหครูจัดการเรียนรูเร่ือง
สิ่งแวดลอมโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหมี 
การใชภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือ เพ่ือสอนเรื่องสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพชุมชน
และทองถ่ิน ในขณะท่ีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมน้ันผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมดำเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและมีการนิเทศ/
ติดตามประเมินผลการจัดสิ่งแวดลอมในระหวางการดำเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง รวมท้ัง
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในโอกาสตาง ๆ 
เชน กิจกรรมปลูกตนไม เก็บขยะ สอดคลองกับงานวิจัยของสำเริง วงษเจริญ (2549: 66-67) 
ไดทำการวิจัยเร่ือง การบริหารสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษา 
ขนาดใหญ มีการบริหารส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 
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   2.4  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่จำแนกตามทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาตางกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 3.  จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูในสถานศึกษา จะเห็นไดวา 
   3.1  ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษา 
ควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
รวมกัน เพ่ือรวมกันวิเคราะหสภาพความตองการในการสรางและพัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
สภาพแวดลอมใหสอดคลองกับความตองการ ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยให 
สถานศึกษา มีความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด สวยงาม รมรื่น มีที่พักผอน
หยอนใจอยางเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ซึ่งเปน
สถานท่ีใหความรูและประสบการณตาง ๆ จึงจำเปนตองพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของราตรี  ลภะวงศ (2549: 16-17) ที่ใหแนวปฏิบัติในการบริหารสภาพแวดลอมดานอาคารสถานท่ี 
วา การสรางอาคารสถานที่ตลอดจนหองเรียนตองมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาดู อยูในตำแหนง
หรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชนตอการใชสอย โดยการจัดขึ้นอยูกับสภาพความเปนไปได
และเหมาะสมกับหองเรียน วัสดทุีใ่ชและความสามารถของการจัดของผูสอนและผูเรียนรวมท้ังการจัด
สภาพนอกหองเรียน เชน สนามกีฬา สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหยอม สนามเด็กเลน 
สถานท่ีพักผอน ควรจัดใหเปนระเบียบ สะอาด มีการปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือเพ่ิมความรมรื่น
สวยงาม จำเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการรวมมือรวมใจกันของสมาชิกในโรงเรียน ทั้งดานความคิดและ
แรงงานในการตกแตงและดูแลรักษา  
   3.2  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา สถานศึกษาควรวางแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนในหลาย ๆ ดาน 
ตามความถนัดหรือความสนใจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม 
ดานเน้ือหาความรู กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรู มีการจัดหาสื่อท่ีใชในกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีการวัดผลประเมินผลอยางเปนระบบตรวจสอบได เนนผูเรียนเปน
สำคัญ เปดโอกาสใหนกัเรียนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น มกีารจดัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม
เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของสมฤทัย รอดพูนพงศ (2553: 46) ที่กลาววา สภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอน เปนสวน
สำคัญท่ีจะสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ครู อาจารย ผูสอนเปนองคประกอบท่ีสำคัญ 
อยางมากในการเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองเปนตัวอยางท่ีดี ทั้ง
ดานความรูความสามารถ และบคุลกิลกัษณะ ทำใหการสอนเกิดประสทิธิผลตามความตัง้ใจ สิง่ตาง ๆ 
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เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูและพัฒนาความคิดสรางสรรค และใชเปน
แบบอยางในการดำเนินชีวิตท่ีดีตอไป 
   3.3 ดานกลุมเพื่อน พบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาควรสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็น สวนรวมในการทำงาน จดักิจกรรมสรางขวัญกำลังใจใหทกุคนเสมอภาคกัน 
เพ่ือสงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะภายในสถานศึกษา ใหบุคลากรในสถานศึกษา 
มีความรักความสามัคคี การใหเกียรติกัน การทำงานรวมกันและรูจักการใหอภัยในส่ิงท่ีผิดพลาด 
ที่เกิดจากการทำงาน ใหทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จลุลวงเปนอยางดี
และทำงานอยางมีสติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแอสติน (Astin, 1972: 67 อางถึงใน สมฤทัย   
รอดพูนพงศ, 2553: 36) ที่กลาววา ปฏิสัมพันธของผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน มีความสำคัญ
และมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน ความประพฤติ เจตคติ และคานิยม เพราะเพ่ือนรวมงาน
สามารถใหกำลังใจในเรือ่งทัว่ ๆ ไป และชวยใหเกิดความคิดหรอืประสบการณใหม ๆ ซึง่สงผลตอการจัด 
การเรียนการสอนของครูอาจารย ถากลุมเพ่ือนมีบรรยากาศท่ีเปนกันเองเขาอกเขาใจ ชวยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน เพราะถาสภาพแวดลอมดานกลุมเพ่ือนดีทำใหเกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคี
และชวยเหลอืซึง่กันและกัน 
   3.4  ดานการบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ควรบริหารจัดการและดำเนินการ 
ใหการปฏิบัติงานตาง ๆ สำเร็จดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนบุคลากรใหทำงานรวมกัน จัดกิจกรรมและสงเสริมใหบุคลลากรในสถานศึกษามี 
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเก้ือกูลกัน ย้ิมแยมแจมใส เปนมิตรตอกัน เห็นความสำคัญของกัน 
และกัน มีการยกยองชมเชย สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ 
ความกาวหนา สรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเลิศศักด์ิ คำปลิว (2551: 20) ที่ให 
แนวปฏิบตัใินการบริหารไววา การบริหารเปนการดำเนินการโดยวิธีทีห่ลากหลายของผูบรหิารสถานศึกษา
เพ่ือใหครูไดมีโอกาสใชความสามารถของตนเองเต็มที่และสามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหนาท่ีไดมากพอ 
ในการพัฒนาส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผูที่เก่ียวของทุกระดับ ทุกฝาย ตองมีความรู ความเขาใจ รวมถึงรับทราบบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ชวยสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
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ขอเสนอแนะ 
         จากผลการวิจัย เร่ือง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
           1.  ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 
   1.1  สถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของเขาใจถึง 
ความสำคัญของการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาอยางถูกตองชัดเจน รูคุณคาของส่ิงแวดลอม 
ผลกระทบในการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมคิด รวมทำในกิจกรรมโครงการอนุรักษ 
และพัฒนาส่ิงแวดลอม  
   1.2  สถานศึกษาควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน  
มีการระบุขอบเขตของงาน เพ่ือประสิทธิภาพของงานใหสอดคลองกับศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
มีการสนับสนุน ติดตาม เพ่ือพัฒนาและสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา  
   1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรเปดโอกาสและ 
สงเสริมใหผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการอบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใน 
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู โดยเชิญผูที่มีความเช่ียวชาญมาเปนวิทยากรใหคำปรึกษาท้ังผูบริหาร 
ผูรับผิดชอบ และผูรวมงาน เพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาใหเกิด
ความเขาใจและความรวมมือในการประสานงาน  
   1.4  สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
สิง่แวดลอมในสถานศกึษาอยางตอเน่ืองและจรงิจงั มกีารตรวจสอบเพือ่ปรบัปรงุพัฒนาการดำเนินงาน 
และนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ือการวางแผน การดำเนินงานคร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
       2.  ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา  
   2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมี
การปฏิบัติเปนเลิศ 
   2.3  ควรมีการศึกษาการวิเคราะหรปูแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
ที่มีการปฏิบัติเปนเลิศ โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
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สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด ผูบริหารและครูในสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาตางกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ไดขอคนพบวา ควรสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความกาวหนา ใหไดรับความรู ความเขาใจในเร่ืองของการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา เพ่ือสรางบรรยากาศทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของ 
สถานศึกษา 
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การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตรของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปท่ี 2 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน 

DEVELOPMENT OF GRADE 2 STUDENTS’ MATHEMATICS ACHIEVEMENT 
THROUGH BRAIN-BASED LEARNING ACTIVITIES 

 
โสภินทร  อุมาบล/ SOPIN  U-MABON1 

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย/ JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน กอนเรียนและ 
หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตร
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  
ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม จำนวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด 
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที   
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐาน หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก  
 
คำสำคัญ:  กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คณิตศาสตร 
 

1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 141

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to: 1) compare grade 2 students’ mathematics 
achievement before and after learning through brain-based learning activities and with the 
set criterion; and 2) study students’ satisfaction with mathematics learning through brain-based 
learning activities. The research sample were 43 of grade 2 students at Wat Suantaeng 
School, Muang District, Suphan Buri Province in the second semester of the academic 
year 2013, derived by cluster random sampling. The research instruments were 1) lesson 
plans of brain-based learning activities, 2) an achievement test and 3) the satisfaction 
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and t-test dependent. 
 The results of this research were as follows: 
 1. The students’ mathematic achievement after learning through brain-based 
learning activities was significantly higher than that of before. Moreover, the students’ 
mathematics achievement after learning was higher than the set criterion with statistical 
significance at .01. 
 2. The overall satisfaction of students with mathematics learning through 
brain-based learning was at a high level. 
 
Keywords:  brain-based learning activity, learning achievement, mathematics 
 
บทนำ   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 
กำหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ นอกจากน้ันในมาตรา 24 ยังไดกำหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการ
เรียนรูวา ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความรอบรู ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและ 
แกปญหา และมาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี 4 เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ดังน้ัน เพ่ือให
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สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการศึกษา ดังกลาว  
การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิดและการแกปญหา จึงนับวาเปน 
สิ่งสำคัญท่ีจะตองไดรับการพัฒนากันอยางจริงจัง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545: 7-8)  
 การเรียนคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษยทำใหมนุษย 
มีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ
ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ในชวงทศวรรษที่ผานมาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดใหความสำคัญ 
ในเร่ืองของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรควบคูไปกับความรูดานเน้ือหาสาระดังจะเห็นไดจาก
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูนำดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตร
อยางมีคุณภาพน้ันจะตองมีความสมดุลระหวางสาระดานความรูทักษะกระบวนการควบคูไปกับ
คุณธรรมและคานิยมท่ีดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 โรงเรียนวัดสวนแตงมีวิสัยทัศนวาภายในป 2539 มุงมั่นพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียน 
ที่มีคุณภาพ นักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพเปนผูมีความรูคูคุณธรรม มีความเปนไทย ควบคูกับ
ความเปนสากลพรอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใหดำรงชีวิต 
อยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ รกัความเปนไทย กาวสูประชาคมอาเซียน โดยชุมชนมสีวนรวม แตจาก
การประเมินผลการสอบ ของนักเรียนปลายภาคเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2551-2553 
ที่ผานมาพบวา คะแนนวิชาคณิตศาสตรนักเรียนมีผลการเรียนไมเปนท่ีนาพอใจ ไมเปนไปตามเกณฑ
ที่โรงเรียนไดตั้งไว เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวานักเรียนมีปญหาในเร่ืองความรู ความเขาใจ 
ในหนวยของการวัด ในเร่ืองเวลา ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาวิธีการแกปญหาจากงานวิจัยตาง ๆ และจาก
การที่โรงเรียนวัดสวนแตงเปนโรงเรียนนำรองการจัดการศึกษาโดยใชสมองเปนฐาน ภายใตโครงการ 
BBL School Model และจากการศึกษาพบวา ปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
ที่หลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หรือ 
Brain-Based Learning (BBL) เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป 
ในหลายประเทศท่ัวโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวย เพราะเช่ือวาเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนประสบ
ความสำเร็จและมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะไดเรียนรูในบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
ที่เอ้ืออำนวยตอการเรียนรู และสอดคลองกับการทำงานของสมองของตน เพราะธรรมชาติมนุษย 
จะเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู  
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทำใหผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรูจักคิด มุงเนนการฝกผูเรียนใหใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยาง 
เปนระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางต้ืน ๆ หรือเพียงดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน ทำให 
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ผูเรียนสามารถชวยตัวเองไดและนำไปสูจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางแทจริง จึงเปนความจำเปนท่ี
จะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของสมองมนุษย ซึ่งนักวิจัยท่ัวโลกคนพบตรงกันวา
สมองของมนุษยทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูโดยแท ไมมีสมองของมนุษย (ปกติ) คนใดที่จะ
ไมเรียนรูเพียงแตการพัฒนาจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและการจัดการเรียนรูที่อยูรอบ ๆ ตัว
ของผูเรียนดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงเปนทางออกหน่ึงสำหรับแกปญหาวิกฤติ
การเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย (ฉวีวรรณ  สีสม, 2555: 2-3)  
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐานมาใชในการวิจัยโดยผูวิจัยไดนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน
มาทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ 
 2.  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ตีอการเรียนคณิตศาสตร 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนการนำความรูความเขาใจเก่ียวกับสมองและระบบ
การทำงานของสมองมาใชในการออกแบบจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของ
สมองแตละชวงวัย เพ่ือกอใหเกิดศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษยในแตละชวงวัย จาก 
การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู 
โดยใชสมองเปนฐาน ท่ีใชแนวคิด 4 ทาน คือ เคนและเคน (Caine and Cain, 2012) ซ่ึงเสนอหลักการ  
12 ประการ ในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร (Gardner, 
1993) ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดใช
ความสามารถทางปญญาหลายดานเพ่ือใหสอดคลองกับลีลาการเรียนของแตละบุคคล ทฤษฎี 
การเรียนรูแบบ 4 MAT ของแมคารธี (McCarthy, 1998) ในการสงเสริมใหสมองท้ังซีกซายและ 
ซีกขวาทำงานอยางสมดุล และใชการบริหารสมอง (Brain-Gym) ของเดลนิสสัน (Dennison, 1981) 
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ในการผอนคลายเพ่ือลดความตึงเครียดและเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรู ซึ่งจาก
แนวคิดของนักทฤษฎีที่กลาวมา ฉวีวรรณ สีสม (2555: 51-53) ไดนำมาสังเคราะหและสรางเปนรูป
แบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 2) ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 3) ขั้นจัด
ประสบการณ (Accessing to Information) 4) ขั้นฝกประสบการณ (Implementation) 5) ขั้นสรุป
ประสบการณ (Summary) และ 6) ขั้นขยายความรู (Extension) ซึ่งผูวิจัยไดนำมาใชในการวิจัยคร้ังน้ี
เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่  1 

 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดสวนแตง จำนวน 43 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 
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5.  (Summary) 
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นิยามคำศัพท 
 กิจกรรมการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่คำนึงถึง
หลักการทำงานของสมอง โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
มีการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันของผู เรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 
อยางรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเกิดการเรียนรูตามสภาพจริง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน 
คือ 1) ข้ันบริหารสมอง (brain-gym) 2) ข้ันกระตุนสมอง (rouse) 3) ข้ันจัดประสบการณ (accessing to 
information)  4) ขั้นฝกประสบการณ (implementation)  5) ขั้นสรุปประสบการณ (summary) และ 
6) ขัน้ขยายความรู (extension) โดยใชสือ่ทีห่ลากหลาย เนนใหผูเรียนไดรบัรูครบท้ัง 5 ประสาทสัมผสั  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง 
เปนฐานท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดภายในของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยประเมินโดยใชแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม 
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  
 เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพข้ันต่ำท่ีจะยอมรับได ในการวิจัยคร้ังน้ีกำหนดคา
คะแนนไวที่รอยละ 70  
 
วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ
ก่ึงทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรม 
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จำนวน 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง มีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
 1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสวนแตง และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สมองเปนฐานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานจากเอกสารและงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของ การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานของฉวีวรรณ สีสม ซึ่งได
สังเคราะหออกมาเปน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นท่ี 1 ขั้นบริหารสมอง (brain-gym) ขั้นท่ี 2  
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ขั้นกระตุนสมอง (rouse) ขั้นท่ี 3 ขั้นจัดประสบการณ (accessing to information) ขั้นท่ี 4  
ขั้นฝกประสบการณ (implementation) ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปประสบการณ (summary) และข้ันท่ี 6  
ขั้นขยายความรู (extension) 
 3. ผูวิจัยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กำหนดเน้ือหาและดำเนินการสราง
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน จำนวน 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนจะประกอบดวย  
1) สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 2) สาระการเรียนรู 3) มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด 4) จุดประสงค
การเรียนรู 5) สมรรถนะสำคัญ 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค 7) กระบวนการเรียนรูตามขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 8) สื่อการจัดการเรียนรู 9) การวัดผลประเมินผล และ  
10) บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีเน้ือหาสาระภายในแผนประกอบดวย มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู 
  

   ( ) 
1 -3  3 
4 - 5  2 
6 - 7  2 
8 -10  3 

11 - 15  5 
16 - 17  2 

 17 

 4. นำแผนการการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนเสนออาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยสรางแบบสำรวจรายการใหผูเช่ียวชาญพบวาไดคา IOC 
เทากับ 0.67 ถึง 1.00 
 5. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามการแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
 6. นำแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 43 คนโรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพกอนนำไปใชจริง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 2 
ซึ่งเปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ คะแนน 25 คะแนน ผูวิจัยดำเนินการสรางและ 
หาคุณภาพตามลำดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
   1.2 กำหนดจุดประสงคและกำหนดตารางกำหนดเน้ือหาขอสอบตามจุดประสงค 
การสอน 
   1.3 นำขอมูลขางตนมาใชเปนกรอบในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2   
   1.4 นำเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่สรางข้ึนเสนอ 
ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเน้ือหา (content validity) ความถูกตองของภาษา และความเหมาะสมของแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณา
ความสอดคลองเปนรายขอของแบบทดสอบกับจุดประสงค 
   1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรตามคำแนะนำของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจนกระท่ังแบบทดสอบมีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 
   1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 นำไปทดลอง (tryout) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งกำลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี   
   1.7 นำผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ ตรวจสอบคาความยากงาย (P) และคา
อำนาจจำแนก (r) มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.21 ถึง 0.87 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 
0.31-0.89 ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (reliability) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.77 
   1.8 นำแบบทดสอบไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลอง นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง   
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปด จำนวน 1 ฉบับ ชนิดมาตราประเมินคา 
3 ระดับ ผูวิจัยดำเนินการสรางและหาคุณภาพตามลำดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม 
   2.2 ระบุวัตถุประสงคการสรางแบบสอบถาม 
   2.3 กำหนดเน้ือหาใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่จะทำการประเมิน 
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   2.4 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร โดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (rating 
scale) กำหนดชวงความคิดเห็นของนักเรียนเปน 3 ระดับ ไดแก พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง  
พึงพอใจนอย มีคะแนน 3, 2, 1 ตามลำดับ จำนวน 10 ขอ ซึ่งถามใน 3 ดาน คือ 1) ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู    
   2.5 นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และนำมาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา ไดคา IOC เทากับ 0.67 ถึง 1.00 
   2.6 นำไปปรับปรุงตามคำแนะนำไปทดลองใช (tryout) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81 
   2.7 นำแบบสอบถามท่ีไดไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มี 6 ขั้นตอน 
   ขั้นท่ี 1 ขัน้บรหิารสมอง (brain-gym) ในขัน้น้ีเปนการผอนคลายเพ่ือลดความตึงเครียด
และเตรยีมความพรอมของผูเรยีนกอนการเรยีนรูซึง่มทีีม่าและแนวคดิท่ีวาการเรียนรูของสมองจะดขีึน้
ถาสมองท้ังสองซีกไปดวยกัน ความพรอมในการเรียนรูของสมองน้ันควรมีการออกกำลังกายควบคู 
ไปดวยโดยใหผูเรียนฝกการบริหารสมองตามทีก่ำหนดใหประมาณ 5-10 นาที เพ่ือใหสมองซีกซายและ
ขวาทำงานประสานกัน มีการผอนคลาย เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นทำใหมีสมาธิในการเรียนรู 
   ขั้นท่ี 2  ขั้นกระตุนสมอง (rouse) เปนการนำเขาสูบทเรียนซ่ึงมีที่มาและแนวคิดท่ีวา
สมองจะเกิดการเช่ือมโยงของระบบประสาทมากท่ีสุดเมื่อมีโอกาสไดลองเส่ียงกับอะไรอยางหน่ึง 
ดังนั้นจึงควรเสริมสรางบรรยากาศที่ทาทายการเรียนรู เพ่ือกระตุนจิตใจของผูเรียนใหมีความตื่นตัว 
ที่จะเรียนรู เกิดความทาทาย และชวนใหหาคำตอบ รวมทั้งทบทวนความรูเดิมของผูเรียน 
   ขั้นท่ี 3  ขั้นจัดประสบการณ (accessing to information) เปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับผูเรียนซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วามนุษยทุกคนมีสมอง แตสมองของแตละคนลวน
แตกตางกัน โดยแตละคนจะมีแบบแผนของการเรียนรู ความสามารถ และเชาวปญญาท่ีแตกตางกัน 
ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลายซ่ึงคำนึงถึงความแตกตางระหวางบคุคล   
   ขั้นท่ี 4  ขั้นฝกประสบการณ (implementation) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดท่ีวาสมองเรียนรู
จากการลงมือและจากการฝกฝนเพราะการฝกฝนเปนกระบวนการท่ีชวยใหการเช่ือมโยงของเซลล
สมองในวงจรการเรียนเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ในข้ันน้ีเปนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เปน 
การเพ่ิมและทบทวนความรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเชี่ยวชาญมากย่ิงขึ้น 
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   ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุปประสบการณ (summary) มีที่มาและแนวคิดท่ีวา มนุษยทุกคน
ตองการแสวงหาความหมายและเกิดมาพรอมความตองการที่จะเขาใจ ในขั้นนี้ใหผูเรียนไดสรุป 
ความรูท่ีคนพบจากการทำกิจกรรมท่ีหลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผังความคิด หลังจากน้ัน 
ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
   ขั้นท่ี 6  ขั้นขยายความรู (extension) มีที่มาและแนวคิดท่ีวาสมองมนุษยเลือกรับรู
เรียนรู และจดจำในสิ่งท่ีสำคัญหรือมีความหมายตอตนเอง ขั้นน้ีใหผูเรียนสามารถสรางความคิด หรือ
การสรางองคความรูใหมเชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจำวัน 
 3. ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest) 
 4. สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกับนักเรียน
วิเคราะหหาคาทางสถิติและแปลผล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 1. วิเคราะหหาคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยการทดสอบที (t-test dependent) 
 3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี 
ตอการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยใชคาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปแปลความหมายตามระดับตามเกณฑ ที่แปลงมาจากของ
เบสท (Best, 1977: 190)   
 1.00 – 1.49  เทากับ  ระดับพึงพอใจนอย 
 1.50 – 2.49  เทากับ  ระดับพึงพอใจปานกลาง 
 2.50 – 3.00  เทากับ  ระดับพึงพอใจมาก 
 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนคณิตศาสตรไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยนำผลทดสอบ 
ไปวิเคราะหเปรียบเทียบรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
                        (n = 43) 

  X  S.D. d  
d
S.D  t 

 25 12.60 3.43 
7.12 0.52 13.71** 

 25 19.72 3.30 
** P<.01 

  X  S.D. t 

 25 19.72 3.30 4.417** 

** P<.01 

           (n = 43) 

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( x̄ = 19.70) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

( x̄ = 12.60)  
 และจากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนไปวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม 
 ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไว 
 รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 จากตารางท่ี 3 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 

( x̄ =19.72) สูงกวาคะแนนเฉล่ียเกณฑ  ( x̄ = 17.50)  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ
การเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม 
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(n = 43) 
 X  S.D   

1.  2.91 0.25  2 
2.  2.89 0.30  3 
3. 

 

2.95 0.19  1 

 2.91 0.25  - 

การเรียนรูทีใ่ชสมองเปนฐานไปใชกับนกัเรียนหลังการเรียนรู โดยนำผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปวิเคราะห เปรียบเทียบดังน้ี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 
 คณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยภาพรวม 

 จากตารางท่ี 4 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( x̄ =2.91) และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับพึงพอใจมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยดังน้ี 1) ดานประโยชน 

ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ =2.95) 2) ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( x̄ =2.91) และ  

3) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ =2.89)   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ 
จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม 
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานน้ัน เปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูทีมุ่งเนนใหมกีารจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายเพ่ือเปนการตอบสนองการเรียนรูทางสมองของนักเรียนแตละคนท่ีมีความสามารถ 
ในการรับรูที่ตางกันออกไป โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งประกอบดวย 
6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นบริหารสมอง (brain-gym) ใหนักเรียนไดทำทาทางบริหารสมองเพ่ือเปน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 152

การผอนคลายเพ่ือลดความตึงเครียดและเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการเรียนรู ขั้นท่ี 2  
ขั้นกระตุนสมอง (rouse) เปนการนำเขาสูบทเรียนโดยผูสอนเปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศ 
ในการเรียนรูใหดีท่ีสุดตัวอยางเชน การเลานิทาน การรองเพลง ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดประสบการณ (accessing 
to information) เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหหลากหลายซ่ึงคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ข้ันท่ี 4 ข้ันฝกประสบการณ (implementation) 
เปนการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยนำความรูที่ไดลงมือปฏิบัติเพ่ือเปนการเพ่ิมและทบทวนความรู
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเชี่ยวชาญมากย่ิงขึ้น ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปประสบการณ (summary)  
ใหนักเรียนสรุปความรูที่คนพบจากการทำกิจกรรมท่ีหลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผัง
ความคิด (mind map) หลังจากน้ันผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรู
รวมกัน ขั้นท่ี 6 ขั้นขยายความรู (extension) ใหนักเรียนสรางความคิด หรือการสรางองคความรูใหม
เช่ือมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดเรียนอยางเต็มศักยภาพในทุก ๆ ดาน ใชสื่อการสอน
ที่หลากหลายในแตละข้ันตอนเพ่ือรองรับความแตกตางของการรับรูของแตละคน ชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถรับรูเรียนรูไดเต็มที่มีความสุขสนุกสนานในการเรียน จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของการุณ ชาญวิชานนท (2551: 36) มีผลการวิจัย 
ที่สอดคลองวาการใชสื่อประสมที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สามารถทำให 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชรินทร วาวงสมูล (2553: 81) ผลการวิจัยท่ีสอดคลองวา การเรียนรูโดยใชสมอง 
เปนฐาน สงผลใหเด็กมีความพรอมทางดานคณิตศาสตรทั้ง 4 ดาน เด็กรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน 
ตั้งใจมากขึ้น ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการใชกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบวาคะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวาเกณฑ 
ที่กำหนดไว รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ีย 
หลังเรียนสูงกวาเกณฑ ทั้งนี้ เ น่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานเปน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการทำงานของสมองเปนพ้ืนฐานสำคัญ มีการใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความพรอมและความเต็มใจท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางเต็มความสามารถ 
สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญแข คำนันต (2550: 94-99) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด 
โดยใชสมองเปนฐานทำใหนักเรียนไดมีโอกาสตัดสินใจในการทำกิจกรรมและไดชวยเหลือเพ่ือนท่ีอยู
ในกลุม นอกจากน้ันยังไดกระตุนความเช่ือมโยงของสมองจากการเลนเกมหรือทำกิจกรรมตาง ๆ 
กอนท่ีจะเรียนรูเน้ือหาทำใหสมองของผูเรียนอยูในคล่ืนท่ีพรอมสำหรับการเรียนรูปจึงทำใหสามารถ
เรียนรูปเนื้อหาไดอยางเขาใจเพราะสมองทำงานไดอยางประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสงผลใหนักเรียนมี
ผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชหลักการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงขึ้น ดังน้ัน 
ผลการวิจัยจึงแสดงใหเห็นวาผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังการจัดเรียนรูสูงกวา 
กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยดังนี้  
1) ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) ดานบรรยากาศในการเรียนรู และ  
3) ดานกิจกรรมการเรียนรู ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คือนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองมากข้ึน ตระหนักถึงคุณคาในการเรียน 
ของตนเอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กำหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถ 
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม 
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ นอกจากน้ีดานบรรยากาศในการเรียนรู 
นักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร เขารวมกิจกรรมดวยความตั้งใจ กระตือรือรน มีทักษะ 
ในการใชชีวิตรวมกับเพ่ือนอยางมีความสุขสอดคลองกับวิทยากร เชียงกูล (2548: 115) ผูเรียนจะได
เรียนรูในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ืออำนวยตอการเรียนรู และสอดคลองกับการทำงาน 
ของสมองของตน เพราะธรรมชาติมนุษยจะเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบ
ประสาทเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทำให 
ผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรูจักคิด มุงเนนการฝกผูเรียน 
ใหใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางเปนระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นส่ิงตาง ๆ อยางต้ืน ๆ หรือ
เพียงดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน ทำใหผูเรียนสามารถชวยตัวเองไดและนำไปสูจุดมุงหมายของการเรียนรู
อยางแทจริง จึงเปนความจำเปนท่ีจะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของสมองมนุษย  
ซึ่งนักวิจัยท่ัวโลกคนพบตรงกันวาสมองของมนุษยทกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูโดยแท  
ไมมีสมองของมนุษย (ปกติ) คนใดที่จะไมเรียนรูเพียงแตการพัฒนาจะดีเพียงใดข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอม
และการจัดการเรียนรูที่อยูรอบ ๆ ตัวของผูเรียน รวมท้ังดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนต้ังใจเรียน 
สนใจเรียนรูมากข้ึน กลาคิดกลาแสดงออก พอใจกับกิจกรรมที่ทำรวมกับผูอื่นได 
 จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงเปนสาเหตุทำใหมีผลสรุปไดวา ความพึงพอใจ 
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐานดานบรรยากาศ 
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ในการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมในการจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
   1.1 จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง 
เปนฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น ดังน้ันครูสามารถนำการจัดการเรียนรู 
โดยใหกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานไปเปนทางเลือกในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในเน้ือหาวิชาอื่น รวมท้ังการจัดบรรยากาศใหความสำคัญตอการพัฒนาการทางสมองใหมีความรู 
ความเขาใจและนำไปใช  
   1.2 จากความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมสมอง 
เปนฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมุงเนนในการสรางบรรยากาศ ใชกิจกรรมและส่ือ 
ที่หลากหลายอยางจริงจังเพ่ือการสอนน้ันบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง 
เปนฐานกับการใชกิจกรรมปญหาเปนฐาน รูปแบบการสอนแบบโครงงาน   
   2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองความคงทนในการเรียนรูของการสอนโดยใชกิจกรรม
สมองเปนฐาน 
   2.3  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ือที่ใชรวมกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน
โดยใชสมองเปนฐาน เชน แบบฝกหัด ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป 
 
สรุป 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูและ 
หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมี 
เรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 

A COMPARISON OF ACHIEVEMENT AND ATTITUDE OF MATTHAYOMSUKSA 4 
STUDENTS TOWARDS CHEMISTRY LEARNING ON THE TOPIC OF 

STOICHIOMETRY BETWEEN USING ACTIVE LEARNING AND  
CONVENTIONAL LEARNING METHODS 

 
อุบลวดี  อดิเรกตระการ / UBOLVADEE  ADIREKTRAKRAN1  

เนติ  เฉลยวาเรศ / NETI  CHALOEYWARES 2  

สุเทพ  ออนไสว / SUTHEP  ONSAWAI 3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ือง
ปริมาณสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 4) เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียน 
ที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม
จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 84 คน ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองจำนวน 42 คน และกลุมควบคุม จำนวน 
42 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน 2) แผน 
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.921 และ 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.865 วิเคราะหขอมูลโดยหา 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test ) 

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ดร., อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย,  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสัมพนัธ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรอืรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสมัพนัธ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสัมพนัธ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน การจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เจตคติตอวิชาเคมี 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to compare 1) students’ learning achievement on the topic 
of Stoichiometry before and after learning by using active learning method; 2) students’ 
learning achievement on the topic of Stoichiometry before and after learning by using 
conventional learning method; 3) students’ learning achievement after learning by using 
active learning method and after learning by using conventional learning method; and  
4) students’ attitude towards chemistry learning by using active learning and learning by 
using conventional learning method. The sample was 84 Matthayomsuksa 4 students who 
studied in 2 classrooms of Science-Mathematics Program in Kannasootsuksalai School, 
Suphanburi Province, during the second semester of the academic year 2013. The sample 
was divided into 2 groups by using simple random sampling method, 42 students for an 
experimental group and 42 students for a control group. The experimental instruments 
were 1) a lesson plan based on active learning method, 2) a lesson plan based on 
conventional learning method, 3) a learning achievement test with level of reliability of 
0.921, and 4) an attitude evaluation form with the level of reliability of 0.865. The statistics 
used for analyzing the data were means, standard deviation,      -coefficient and the t-test.                      
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 The findings showed that: 
 1.  The learning achievement after learning by using active learning method 
was higher than that of before at the .05 level of statistical significance. 
 2.  The learning achievement after learning by using conventional learning 
method was higher than that of before the .05 level of statistical significance. 
 3.  The learning achievement after learning by using active learning was higher 
than that of using conventional learning method at the .05 level of statistical significance. 
 4.  The students’ attitude towards chemistry learning on the topic of 
Stoichiometry by using active learning was higher than that of the students learning by 
using conventional learning method at the .05 level of statistical significance.   
 
Keywords: active learning method, conventional learning method, learning achievement,                       
 attitude towards chemistry 
 
บทนำ  
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เคร่ืองใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานเหลาน้ี ลวน
เปนผลของความรูดานวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตร
ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะ
สำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจำเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน
สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) 
 รัฐจึงไดกำหนดเปนนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 86 โดยใหสงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและ
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพร
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตร
ในการดำรงชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกำหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน โดยใหมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอท้ัง 
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาครูวิทยาศาสตร รูปแบบและส่ือการสอนท่ีทันสมัย และสราง 
ความตระหนักของประชาชนใหเรียนรู คิดและทำอยางวิทยาศาสตร รวมท้ังเปดโอกาสเขาถึงขอมูล
และองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง เพ่ือสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต 
ประจำวันได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 78 ) 
 แมวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเปนภารกิจที่ทุกองคกรหนวยงานทางการศึกษา
ถือปฏิบัติเปนนโยบายสำคัญท่ีตองเรงดำเนินการ และพยายามท่ีจะพัฒนามาโดยลำดับ แตจาก 
การประเมินของ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเปนโครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยการประเมินความรูและทักษะ 
ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของประชากรอายุ 15 ป วาไดรับการศึกษาเพียงพอ
สำหรับใชในชีวิตและมีสวนรวมในสังคมอนาคตไดดีเพียงใด ซึ่งรายงานของ PISA ป 2012 
ผลการประเมินการรูเร่ืองวิทยาศาสตรนักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย 444 ต่ำกวาคาเฉล่ียซ่ึงอยูที่ 501 
และผลการประเมินยังบอกวานักเรียนไทยรอยละ 34 และรูเร่ืองวิทยาศาสตรต่ำกวาระดับพ้ืนฐาน 
ประมาณ 2 ใน 3 ทีรู่เร่ืองวทิยาศาสตรทีร่ะดับพ้ืนฐานข้ึนไปและมีเพียงรอยละ 1 เทาน้ันท่ีรูวิทยาศาสตร
ทีร่ะดับสงู ในขณะท่ีประเทศในเอเชียมีจำนวนนักเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับสูงมากกวาประเทศไทย 
เชน สิงคโปร (รอยละ 23) ญ่ีปุน (รอยละ 18) ฮองกง-จีน (รอยละ17) เกาหลี (รอยละ12) และเวียดนาม 
(รอยละ 8) (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556: 18-19) 
 วิชาเคมีเปนสาขาหน่ึงของความรูทางวิทยาศาสตร ที่ศึกษาในเร่ืองของสสาร โดยไมเพียง
แตศึกษาเฉพาะในเร่ืองของปฏิกิริยาเคมี แตยังรวมถึงองคประกอบ โครงสรางและคุณสมบัติของ
สสารอีกดวย การศึกษาทางดานเคมีเนนไปที่อะตอมและปฏิสัมพันธระหวางอะตอมกับอะตอม และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณสมบัติของพันธะเคมี บางคร้ังเคมีถูกเรียกวาเปนวิทยาศาสตรศูนยกลาง 
เพราะเปนวิชาชวยท่ีเชื่อมโยงฟสิกสเขากับวิทยาศาสตรธรรมชาติสาขาอื่น เชน ธรณีวิทยาหรือ
ชีววิทยา ซึ่งเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตคือมนุษยและสัตว อีกท้ังเก่ียวโยงถึงวัตถุหรือสารตาง ๆ ที่ใชในชีวิต
ประจำวันของมนุษย เชน เคร่ืองนุงหม อาหาร ยารักษาโรค วัสดุกอสรางและอ่ืน ๆ อีกมากมาย อีกท้ัง
วิชาเคมียังเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพท่ีสำคัญ ๆ เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร เกษตรกร และวิศวกร 
(แชง, 2555: 2-6) ดังน้ันจึงทำใหเน้ือหาของวิชาเคมีบรรจุสอดแทรก หรือเพ่ิมเติมอยูในวิทยาศาสตร
ทุกแขนง ไมวาจะเปนชีววิทยา ธรณีวิทยา พันธุศาสตร เปนตน ดวยความสำคัญดังกลาวจึงทำใหวิชา
เคมีถูกกำหนดไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยกำหนดใหเปนสาระท่ี 3 สารและสมบัติของ
สารของมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร  
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 ถึงแมวิชาเคมีจะมีความสำคัญและเก่ียวของกับมนุษยเปนอยางมาก อีกท้ังนักเรียน 
สวนใหญตองใชวิชาเคมีในการสอบเขามหาวิทยาลัย แตผลการประเมินระดับชาติ (ONET) วิชาเคมี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 - 2555 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556)  
พบวา คะแนนเต็ม 100 คะแนน แตคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของนักเรียนเปน 21.14 และ  
31.14 คะแนน ตามลำดับ จะเห็นวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดคะแนนเฉล่ียไมถึงคร่ึงหน่ึง
ของคะแนนเต็ม จึงจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูวิชาเคมีของนักเรียนอยางเรงดวน 
และจากขอสรุปที่ไดจากงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปญหาหน่ึงท่ีทำใหผล 
การประเมินคุณภาพผูเรียนอยูในเกณฑตำ่ เกิดจากครูขาดประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน 
เน่ืองจากครูจำนวนหน่ึงไมไดเตรียมการสอนซ่ึงมีสาเหตุมาจากครูมีภาระงานมากเกินไป ครูสอน 
ตามความเคยชินและประสบการณเดิม วิธีการสอนท่ีใชสวนใหญยังเนนการบรรยาย มีการใชสื่อ
นวัตกรรมการสอนนอย กิจกรรมการเรียนการสอนไมไดฝกใหนักเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู 
ที่หลากหลาย และไมเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 99) ซึ่งสงผล
ใหนักเรียนเกิดความรูสึกวา “การเรียนวิทยาศาสตรเปนยาขมหมอใหญสำหรับเยาวชน” สอดคลอง
กับการศึกษาของวรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2542: 6) พบวานักเรียนมีพฤติกรรมและ 
ความรูสึกไมดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เชน เบ่ือหนายในการเรียน ขาดความสนใจใฝรู ไมกระตือรือรน 
ในการเรียน มีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิทยาศาสตร  
ก็จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเปาหมาย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวมาท้ังหมด ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะทำการศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 
 
วัตถุประสงค 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณ
สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด 
การเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 4) เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู แบบกระตือรือรนกับแบบปกติ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
   ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 
6 หองเรียน จำนวน 245 คน  
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
ที่ไดจากการสุมแบบกลุม โดยการจับสลากหองเรียนจำนวน 2 หองเรียน และจับสลากอีกคร้ัง 
แบงเปนกลุมทดลอง จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 42 คน และกลุมควบคุม จำนวน 1 หองเรียน 
จำนวน 42 คน รวม 84 คน   
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  
   ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูวิชาเคมีซึ่งแบงเปน 2 วิธี คือ 1) การจัดการเรียนรู
แบบกระตือรือรน 2) การจัดการเรียนรูแบบปกติ  
  ตัวแปรตาม แบงเปน 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) เจตคติตอวิชาเคมี 
 3.  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชเน้ือหาในสาระเพ่ิมเติมกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว3.1 – ว3.2  วิชาเคม ี2 รหัสวิชา 
30222 เร่ืองปรมิาณสัมพนัธ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศกึษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ในสาระการเรียนรู ดังนี้ 1) มวลอะตอม 2) มวลโมเลกุล 3) โมล 4) สูตรเคมี  
5) สมการเคมี และ 6) ความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี 
             4.  ระยะเวลาในการทดลองและเก็บขอมูล การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดทำการทดลอง 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โดยใชเวลา 3 ชัว่โมงตอสปัดาห เปนเวลา 6 สปัดาห รวม 18 ชัว่โมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีทำใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนไดเรียนรูและคนหาความรู แสวงหาคำตอบ ไดแลกเปล่ียน
ประสบการณ มีสวนรวมตอการเรียนรูของตนเองอยางตื่นตัว สรางความรูโดยการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูอยางกระตือรือรน เชน การทำงานเปนกลุม การพูดคุย การอาน 
การเขียน การอภิปราย การต้ังคำถาม การแสดงสถานการณจำลอง กระบวนการสืบคน การสะทอน
ความคิด ฯลฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ (preparation) เปนขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ เตรียมสถานท่ี
อาจเปนในหองเรียน นอกหองเรียน หรือนอกอาคาร เปนการเตรียมการของผูสอนและผูเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นการกลาวนำส้ัน ๆ (briefing) เปนข้ันตอนท่ีผูสอนกลาวนำ และใหผูเรียน 
ทำความเขาใจกับกิจกรรมที่นักเรียนตองปฏิบัติ หรือลงมือทำ ในขั้นน้ีผูสอนตองตรวจสอบใหแนใจวา
ผูเรียนทุกคนเขาใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 
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 ขั้นท่ี 3 ขั้นการปฏิบัติ (action) เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนแตละคนไดลงมือปฏิบัติตามกิจกรรม 
ในขั้นน้ีผูสอนตองสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นการสรุป (debriefing) เปนข้ันตอนท่ีตองการใหผูเรียนไดทำความเขาใจ 
มีการสรุปประเด็นสาระและส่ิงตาง ๆ ที่ไดเรียนรู ในขั้นน้ีหากมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกิดขึ้น ผูสอน
ตองแกไขความเขาใจที่ไมถูกตองใหถูกตอง โดยท่ีผูสอนอาจตั้งคำถามกับผูเรียนใหเชื่อมโยง 
ไปนอกเหนือสาระท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมได 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นกิจกรรมหลังการปฏิบัติ (follow-up) เปนข้ันตอนที่ผูสอนใหผูเรียนทำกิจกรรม
เพ่ือทบทวนความเขาใจและความรูที่ไดรับ 
 การจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งเปน 
กระบวนการแสวงหาความรู การสืบคน เสาะหา สำรวจตรวจสอบ โดยใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
เพ่ือใหนักเรียนไดคนพบความรู เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายและ
สรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่ง สสวท. ใชพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระยะแรกมีขั้นตอน 
การจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ (engagement) เปนการนำเขาสูบทเรียน ในเร่ืองท่ีนักเรียน
สนใจ หรือเกิดความสงสัย เมื่อมีคำถามท่ีนาสนใจและนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นท่ี
ตองการศึกษา จึงรวมกันกำหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะศึกษาใหชัดเจนและ
มีแนวทางท่ีใชในการสำรวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นสำรวจและคนหา (exploration) เมื่อทำความเขาใจในประเด็นหรือคำถาม ที่
สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว มีการวางแผน กำหนดแนวทางการสำรวจ ตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐาน 
กำหนดทางเลือกท่ีเปนไปได และลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจาก 
การสำรวจตรวจสอบแลวจึงนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลท่ีไดในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจำลองทางคณิตศาสตรหรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯ 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู (elaboration) เปนการนำความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพ่ิมเติม ไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่น ๆ ทำใหเกิดความรู
กวางขวางข้ึน 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน (evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา
นักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด นำไปสูการนำความรูไปประยุกตใช 
ในเรื่องอื่น ๆ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เร่ืองปริมาณสัมพันธ โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน โดยวัดความสามารถ 3 ดาน ดังน้ี 1) ความรูความจำ 2) ความเขาใจ และ 3) การนำไป
ใช สามารถวัดไดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
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 เจตคติตอวิชาเคมี หมายถึง ความรูสึกและพฤติกรรมในระดับการแสดงออกตอวิชา
เคมี ซึ่งเปนผลจากการเรียนรูเคมีโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย วัดไดดวยแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี 
ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน    
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีร่ืองปรมิาณสมัพนัธ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 โดยการจัดการเรียนรูแบบแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติ 
 4. เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนสูงกวาแบบปกติ 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดเจตคติ
ที่ดีตอการเรียน (สิริฉันท สถิรกุล และจรูญศรี มาดิลกโกวิท, 2542: 38) ซึ่งธรรมชาติของการจัด 
การเรียนรูแบบกระตือรอืรน (active learning) ประกอบดวยลักษณะสำคัญตอไปนี ้ 1) เปนการเรียนรู 
ที่มุงลดการถายทอดความรูจากผูสอนสูผู เรียนใหนอยลง และพัฒนาทักษะใหเกิดกับผูเรียน 
2) ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทำมากกวาน่ังฟงเพียงอยางเดียว 3) ผูเรียนมีสวน 
ในกิจกรรม เชน อาน เขียนและอภิปราย 4) เนนการสำรวจเจตคติและคุณคาท่ีมีอยูในผูเรียน  
5) ผูเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลการนำไปใช และ  
6) ทั้งผูเรียนและผูสอนรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิดไดอยางรวดเร็ว (Bonwell, n.d: 2) 
จากธรรมชาติของการจัดการเรียนรูดังกลาวจะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน มีความหมาย
ครอบคลุมวิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยมีจุดเนนอยูที่การใหผูเรียนเปนศูนยกลางและเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนอาจรวมทั้งการเรียนแบบรวมแรง รวมใจ การเขียนตอบในชั้นเรียน การสอนโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร การอภิปราย การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณจำลอง 
เกม และการสอนกลุมยอย เปนตน เหลาน้ีคอืขอสรปุของนักการศึกษาหลายทาน อาทิ แครต ี(Cratty, 
1985) บอนเวลลและแอซง (Bonwell and Eison, 1991) เมเยอรสและโจนส (Meyers and Jones, 
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1993: 33-50) จากธรรมชาติและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน 
ทำใหเกิดประโยชน ดังน้ี 1) ผูเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนที่สอนอยางลึกซึ้งและถูกตอง 
เกิดความคงทนและการถายโยงความรูไดดี ผูเรียนไดลงมือกระทำกิจกรรมที่มีความสนุกทาทายและ
เราใจใหติดตามอยูเสมอ มีโอกาสใชเวลาสรางความคิดกับงานท่ีลงมือกระทำมากข้ึน สามารถใช 
มโนทัศนที่สำคัญในการแกปญหา พัฒนาคำตอบของตนเอง บูรณาการและพัฒนามโนทัศนที่กำลัง
เรียนอยางเปนระบบ ทำใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนอยางชัดเจน มีความสามารถ และทักษะท้ังใน
เชิงความคิดและเทคนิควิธีที่จะใชปฏิบัติงานและแกปญหาในชีวิตจริง 2) ทั้งผูเรียนและผูสอนไดรับ
ประโยชนจากขอมูลปอนกลับ ผูเรียนสามารถแกไขและปรับความเขาใจมโนทัศนที่คลาดเคล่ือนได
ทันที 3) ผูเรียนไดรับประโยชนจากแบบการสอนที่หลากหลาย การเรียนรูแบบกระตือรือรนทำไดดี 
ในชั้นเรียนท่ีมีผูเรียนท้ังเกง และออน โดยผูสอนใชวิธีการท่ีแตกตางกันเพ่ือใหผูเรียนแตละคนเขาใจ 
และสามารถมอบหมายใหผูเรียนท่ีเรียนไดเร็วกวาอธิบายความเขาใจใหเพ่ือนฟง เปนการสอนโดย
เพ่ือนชวยเพ่ือน 4) สงเสริมเจตคติทางบวกตอการเรียน ชวยใหผูสอนสามารถปรับเจตคติผูเรียน 
ตอการเรียนรูได ถึงแมจะสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ เน่ืองจากผูเรียนไดรบัความพอใจจากเน้ือหาและ
แบบฝกหัดท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง ทำใหเห็นความสำคัญ เกิดความพยายามและความรับผิดชอบ 
ตอการเรียนรูมากข้ึน อันเน่ืองจากการเห็นคุณคาของการลงมือปฏิบัติจริง 5) ผูเรียนไดประโยชนจาก
การมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียนกับเพ่ือน ผูเรียนมีโอกาสต้ังคำถาม ตอบโต วิพากษวิจารณ และชื่นชม
การทำงานท่ีมีวิธีการและมุมมองที่แตกตางกันของแตละคน และแตละกลุม สรางความทาทาย จูงใจ
ทั้งผูเรียนและผูสอนใหสนุกสนาน นาตื่นเตน ผูเรียนพัฒนาประสบการณทางสังคม และไดเรียนรูวิธี
การเรียนดวยตนเองสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดี มีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน (Bonwell and 
Eison, 1991; Salemi, 2001) 
   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่เปนหนวยงานท่ีดำเนินงาน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในยุคแรก ๆ 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2545: 142-146) อาจกลาวไดวาการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะเปนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  
ซึ่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ถูกเสนอโดยนักฟสิกสชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อโรเบริ์ต คารพลัส 
(Karplus, 1977) ที่เร่ิมตนใชในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเพ่ือกระตุนใหนักเรียนมี 
ความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรและชวยลดความนาเบ่ือของการเรียนในหองเรียน  
 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 20) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หมายถึง ความรูความสามารถของผูเรียนเปนผลมาจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรมหรือการสอน และแบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับ
การเรียนรูผานมาแลว (สมนึก ภัททิยธานี, 2546: 73) 
 เจตคติตอวิทยาศาสตร (attitudes toward science) เปนความรูสึกของบุคคล 
ตอวิทยาศาสตร ซึ่งมีผลมาจากการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 106) และการวัดพฤติกรรมดานเจตคติ 
ตอวิทยาศาสตรมี 2 ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมในระดับความรูสึกนึกคิด 2) พฤติกรรมในระดับ 
การแสดงออก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2538: 29-30) 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน จำนวน 6 แผน แผนท่ี 1 เร่ืองมวลอะตอมและ
มวลอะตอมเฉล่ีย แผนท่ี 2 เร่ืองมวลโมเลกุล แผนท่ี 3 เร่ืองโมล แผนท่ี 4 เร่ืองสูตรเคมี แผนท่ี 5  
เรื่องสมการเคมีแผนที่ 6 เรื่องความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี โดยมีคาความสอดคลอง
และความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00 
 2.  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จำนวน 9 แผน แผนท่ี 1 เร่ืองมวลอะตอมและ 
มวลอะตอมเฉล่ีย แผนท่ี 2 เร่ืองมวลโมเลกุล แผนท่ี 3 เร่ืองโมลกับจำนวนอนุภาค แผนท่ี 4 เร่ือง 
โมลกับมวลของสาร แผนท่ี 5 เร่ืองโมลกับปริมาตรของแกส แผนท่ี 6 เร่ืองสูตรอยางงาย แผนท่ี 7 
เร่ืองสูตรโมเลกุล แผนท่ี 8 เร่ืองสมการเคมี แผนท่ี 9 เร่ืองความสัมพันธของปริมาณสารในสมการเคมี 
โดยมีคาความสอดคลองและความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ขอ ที่วิเคราะหหาความเช่ือมั่น
โดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ซึ่งไดความเช่ือมั่นเทากับ 0.921 คา 
ความยากงายอยูระหวาง 0.37-0.70 และอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.50-0.88 ความสอดคลองและ
ความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00   
 4.  แบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี ประกอบดวยขอความในประเด็นความรูสึกและพฤติกรรม
ในระดับการแสดงออกเก่ียวกับวิชาเคมี โดยนักเรียนเลือกพิจารณา 5 ระดับ จำนวน 30 ขอ โดยมีคา
ความสอดคลองและความเหมาะสมอยูระหวาง 0.80-1.00 ความเช่ือมั่นคำนวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (    -coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.856  
 
วิธีดำเนินการ 
 1.  จัดปฐมนิเทศนักเรียนท้ัง 2 กลุม เพ่ือทำความเขาใจถึงการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนของกลุมทดลองและการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติของกลุมควบคุม 
กำหนดบทบาทของครู นักเรียน เปาหมายของการเรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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 2.  ทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 3. ดำเนินการทดลอง โดยใชเวลาในการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 ชั่วโมง 
เปนเวลา 6 สัปดาห ผูวิจัยเปนผูทำการสอนเองท้ัง 2 กลุม แบงเปนกลุมทดลองจัดการเรียนรู 
แบบกระตือรือรน และกลุมควบคมุจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู วิจัยไดดำเนินการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและแบบวัดเจตคติตอวิชาเคมี โดยใชแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัย 
สรางข้ึนกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 5. ตรวจผลการสอบ แลวนำคะแนนและผลการวัดเจตคติตอวิชาเคมีที่ไดมาวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ดังตอไปนี้ 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนของ 
กลุมทดลอง โดยใชสูตร (t-test) Dependent Sample  
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนของ 
กลุมควบคุม โดยใชสูตร (t-test) Dependent Sample  
 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช
วิธีทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent Sample ในรูป difference score 
  4.  เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชวิธีทดสอบคาที 
(t-test) แบบ Independent Sample 
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ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรยีนรูแบบกระตอืรอืรน ระหวางกอนเรียนกับหลงัเรยีน       
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
 ของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 เร่ืองปรมิาณสัมพนัธโดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรอืรน 

 
 จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน                   
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ืองปริมาณสัมพันธโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ   

 n  S.D. D 
 

 SD t p 

        
 42 8.71 3.45     

    11.36 3.41 21.61* .000 
 42 20.07 3.42     

      *p < .05   

 

     *p < .05   

 
n  S.D. D 

 
 SD 

t p 

 42 8.93 3.29     
    9.17 5.06 11.75* .000 

 42 18.10 4.06     
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 จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของสาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ ระดับ .05 
 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ  
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ   

 จากตารางที่ 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
 ตอนท่ี 4 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ  
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด 
 การเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ   

 n  S.D. t p 
 42 4.46 0.16   

    15.12* .000 
 42 3.42 0.42   

  *p < .05   

 n  S.D. t p 
 42 20.07 3.42   

    2.41* .018 
 42 18.10 4.06   

     *p < .05   
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 จากตารางที่ 4 พบวาเจตคติตอวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย 
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาเคมี เรื่องปริมาณ
สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับแบบปกติ  
มีประเด็นท่ีนาสนใจและนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธโดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน 
(active learning) ซึ่งผูวิจัยไดนำมาใชในการวิจัย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น ประกอบดวย 
ขั้นที่ 1 เปนขั้นการเตรียมการซึ่งครูผูสอนตองเตรียมอุปกรณ ใบงาน ใบความรูกิจกรรม วางแผน 
การดำเนินกิจกรรม พรอมทั้งเตรียมนักเรียน และบางคร้ังอาจตองการเตรียมสถานท่ีสำหรับการทำ
กิจกรรม ขั้นท่ี 2 ขั้นกลาวนำส้ัน ๆ เปนข้ันท่ีครูผูสอนกลาวนำ นำอภิปราย อธิบายซักซอมเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียนรู ลำดับข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม 
โดยครูตองตรวจสอบใหแนใจวานักเรียนเขาใจการทำกิจกรรม ขั้นท่ี 3 ขั้นปฏิบัติ ขั้นน้ีครูผูสอนจะนำ
เทคนิคการเรียนรูแบบกระตือรือรนมาใชเพ่ือดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การอาน การอภิปรายกลุม 
การระดมสมอง การต้ังคำถาม เทคนิคเพ่ือนคูคิด การใชสถานการณจำลอง เกม การปฏิบัติ 
การทดลอง กิจกรรมจิกซอว การใชการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ ฯลฯ ซึ่งขณะท่ีนักเรียนทำกิจกรรม 
ครูผูสอนจะคอยสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป เปนข้ันตอนท่ีครูจะกระตุนให
นักเรียนสรุปสาระสำคัญ ความรูที่ไดเรียนออกมาโดยเนนใหนักเรียนไดออกมาส่ือสาร ขั้นน้ีครู 
คอยคุมประเด็น และปรับความรูความเขาใจของนักเรียนใหถูกตอง ขั้นที่ 5 ขั้นกิจกรรมหลัง 
การปฏิบัติ ขั้นน้ีเปนข้ันการตรวจสอบความรูความเขาใจของนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนไดสะทอน 
ความคิดออกมาในรูปของการอานท่ีกระตือรือรน การเขียนท่ีกระตือรือรน การเขียนบันทึกประจำวัน
ซึ่งผูสอน ตองอานเพ่ือจะไดรูขอมูลของนักเรียนวาขาด หรือบกพรองในเร่ืองใดแลวนำขอมูลเหลาน้ัน
มาพัฒนาผูเรียน ซึ่งกระบวนการดังกลาวนักเรียนเปนจุดศูนยกลางของการจัดการเรียนรู เรียนรูจาก
การลงมือกระทำ และจากประสบการณตรงท่ีไดรับจากการลองผิดลองถูก และคนพบวิธีการ 
แกปญหาดวยตนเอง (Sillberman, 1996) สงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในมโนทัศนที่สอน
อยางลึกซึ้งและถูกตอง เกิดความคงทนและการถายโยงความรูไดดี (Bonwell and Eison,1991: 5-7) 
เพ่ิมแรงจูงใจตอการเรียนรู ลดการแขงขัน และการแยกตัวจากช้ันเรียนของผูเรียนทุก ๆ คน (Meyers 
and Jones, 1993) สอดคลองกับงานวิจัยของสุขุมมาลย แสงกลา (2551: 128-136) ทำการวิจัย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนวิทยาศาสตร
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ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบกระตือรือรนกับแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น พบวา 
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 80) พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบกระตือรือรนทำใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธ โดยการจัดการเรียนรูแบบปกติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 
ที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวนั้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบปกติ (สืบเสาะ) 
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสำรวจและคนหา ขั้นอธิบายและลง 
ขอสรุป ขั้นขยายความรู และข้ันประเมินผล ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่ทำใหนักเรียนสรางองคความรู
ดวยตนเอง สอดคลองกับคำกลาวของพิมพันธ เดชะคุปต (2544: 56) ที่กลาววานักเรียนเปน 
ผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือสรางความรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ครเูปนผูอำนวยความสะดวก เพ่ือใหนกัเรียนบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแนวความคิดของวัฒนาพร 
ระงับทุกข (2545: 41-42) กลาววา กระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนเทคนิคการจัดการเรียนรู 
ที่กระตุนใหผูเรียนไดสืบคนหรือคนหาคำตอบ ในเร่ืองหรือประเด็นท่ีกำหนด เนนใหผูเรียนรับผิดชอบ
การเรียนรูของตนเอง ครูมีบทบาทเปนผูใหความกระจางและเปนผูอำนวยความสะดวกซ่ึงจะชวยให 
ผูเรียน “คนพบ” ขอมูลและจัดระบบความหมายขอมูลของตนเอง สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ
ธวัชชัย  คงนุม (2550: 61-67) ท่ีทำการวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมโนมติในวิชาวิทยาศาสตร 
เร่ือง พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตาม 
แนววงจรการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
เร่ือง พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตาม 
แนววงจรการเรียนรูสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิพงค เดชสุข 
(2551: 160-161) ซึ่งทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปริมาณสัมพันธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยจัดการเรียนรูแบบปกติ (สืบเสาะ) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเปนเพราะการจัดการเรียนรู
แบบกระตือรือรนเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
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นักเรียนไดเรียนรูและคนหาความรู แสวงหาคำตอบ ไดแลกเปล่ียนประสบการณ มีสวนรวมตอ 
การเรียนรูของตนเองอยางต่ืนตัว สรางความรูโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย เชน  
การทำงานเปนกลุม การพูดคุย การอาน การเขียน การอภิปราย การต้ังคำถาม การแสดงสถานการณ
จำลอง กระบวนการสืบคน การสะทอนความคิด มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับแนวความคิดของอุทัย ดุลยเกษม (2548: 102-104) ไดเสนอแนวความคิดวา  
การจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน อาจรวมถึงกระบวนการเรียนรูอื่น ๆ เชน Participatory Learning, 
Collaborative Learning, Problem – Based Learning, Interactive Learning, Evidence–Based 
Learning ซึ่งอาจรวมเรียกไดวา Active Learning ซึ่งทำใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน  
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม โตตอบกัน เกิดระบบการชวยเหลือกัน นักเรียนท่ีเรียนไดเร็ว
อธิบายความเขาใจใหเพ่ือนฟงสอดคลองกับขอสรุปของบอนเวลล และแอซง (Bonwell and Eison, 
1991) ที่วาการเรียนรูแบบ Active Learning ทำไดดีในชั้นเรียนท่ีมีผูเรียนท้ังเกงและออน โดยผูสอน
ใชวิธีการท่ีแตกตางกันเพ่ือใหผูเรียนแตละคนเขาใจ และสามารถมอบหมายใหผูเรียนท่ีเรียนไดเร็ว
กวาอธิบายความเขาใจใหเพ่ือนฟง เปนการสอนโดยเพ่ือนชวยเพ่ือน ในขณะท่ีการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ (สืบเสาะ) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยครูผูสอน
กระตุนใหนักเรียนคิด ซึ่งครูจะใชเทคนิคการถามคำถาม อดทนท่ีจะไมบอกคำตอบ ครูตองพยายาม
กระตุนใหนักเรียนหาวิธีการแกปญหา (ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ, 2546: 9) ทำใหเกิดขอดี คือ นักเรียน 
ไดฝกการคิดและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง แตมีขอจำกัดคือนักเรียนท่ีมีระดับสติปญญาต่ำ 
และเน้ือหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะไมสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง นักเรียน 
ก็จะขาดแรงกระตุนที่ทำใหเกิดความกระตือรือรนและสงผลทำใหไมประสบความสำเร็จในการเรียน 
(ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 156-157) สอดคลองกับงานวิจัยของสุขุมมาลย แสงกลา (2551: 129)  
ที่พบวานักเรียนท่ีเรียนแบบกระตือรือรนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะหเฉพาะดาน 
การคิดวิเคราะหความสำคัญ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมและรายดาน จำนวน 
4 ดาน หลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 80) พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบกระตือรือรนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 4.  เจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน ทำใหผูเรียนไดลงมือกระทำกิจกรรม มีสวนรวมใน
การเรียน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีโอกาสในการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น กลาแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกประสบการณการเรียนรู นักเรียนมี
สวนรวมรับผิดชอบตอกิจกรรมการเรียนการสอน ทำใหผูเรียนไมเบ่ือ ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของ
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พันธ ทองชุมนุม (2544: 15-16) และจากการมีปฏิสัมพันธกันของผูเรียน ทำใหบรรยากาศในช้ันเรียน
มีลักษณะการเรียนรูรวมกัน และสนับสนุนชวยเหลือกันอยางตอเนื่องผูเรียนทุกคนรูจักกันเปนอยางดี
และเคารพในภูมิหลัง สถานภาพ ความสนใจ และจุดมุงหมายของกันและกัน นอกจากน้ัน 
การสะทอนความคิดของผูเรียนจากการเขียนบันทึกประจำวันทำใหผูสอนสามารถแกไขปรับ 
ความเขาใจมโนทัศนที่คลาดเคล่ือนไดทันที ทำใหผูเรียนประสบความสำเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จและความสามารถของตนเอง สอดคลองกับขอสรุปของสำเริง บุญเรืองรัตน (2544: 7) 
ที่วาหลักการสรางเจตคติที่ดีเกิดจากการท่ีผูเรียนเกิดผลสำเร็จในการเรียน ในขณะท่ีการจัดการเรียนรู
แบบปกติ (สืบเสาะ) ก็เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่จะทำใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนได 
แตก็มีขอจำกัด คือ ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมอ อาจทำใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษา
คนควาลดลง และนักเรียนบางคนท่ียังไมเปนผูใหญพอ จะขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา ทำใหไม
ประสบความสำเร็จในการเรียน (ภพ เลาหไพบูลย, 2542: 156-157) นอกจากนั้นถานักเรียนไมรู
หลักการทำงานกลุมที่ถูกตอง อาจทำใหนักเรียนบางคนหลีกเล่ียงงานซ่ึงไมเกิดการเรียนรู (พิมพันธ  
เดชะคุปต, 2544: 60-61) ทำใหนักเรียนไมประสบความสำเร็จในการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
โคเมีย และไรอัน (Comia & Ryan, 2006: abstract) ซึ่งไดศึกษาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
เชิงรุก (active learning) พบวานักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอง
กับงานวิจัยของพรรณิภา กิจเอก (2550: 81-82) ที่พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบกระตือรือรนมีเจตคติตอวิชาเคมีดีกวานักเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของโซโกเลิฟ และบลังก (Sokolove & Blunck, 
2008: abstract) จากมหาวิทยาลัยแมร่ีแลนด ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเชิงรุก 
(active learning) โดยเปรียบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมในวิชาชีววิทยาวัตถุประสงคในการวิจัย 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในหองเรียนท่ีใหญ มีความตื่นเตนสนุกสนาน และ
สามารถดึงความสนใจของนักเรียนใหเกิดความกระตือรือรน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย 
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกมีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบด้ังเดิม
อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 ทำใหนักเรียนเกิดแรงกระตุนใหเกิดความสนใจ อยากรู และมี 
ความต้ังใจเรียนเพ่ิมมากขึ้น       
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
   1.1  การนำการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จะทำใหนักเรียนไมเบ่ือหนาย ครูผูสอนจึงตองศึกษาข้ันตอน
และเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชัดเจน และเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนเน้ือหาวิชา 
และบริบทของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
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   1.2  การนำการจัดการเรียนรูแบบกระตือรอืรนไปใชในการจดัการเรียนการสอน ครผููสอน
สามารถประเมินผูเรียนจากการสะทอนความคิดของนักเรียน ซึ่งผูสอนตองรีบเรงแกไขนักเรียน 
ที่เรียนไมทัน และควรจะกระตุนใหนักเรียนท่ีเรียนรูไดเร็วไดศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองใหสูงข้ึน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรทำการวิจัยโดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนกับตัวแปรอื่น เชน  
ความคงทนในการเรียนรู    
   2.2  ควรทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีโดยใชเน้ือหาอื่น 
ระดับชั้นอื่น เชน พอลิเมอร พันธะเคมี เปนตน           
 
สรุป 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ปริมาณสัมพันธ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนและแบบปกติ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นยังพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติตอวิชาเคมีโดยจัดการเรียนรูแบบกระตือรือรนสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
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บทวิจารณหนังสือ: หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ 
BOOK REVIEW: PUBLIC ADMINISTRATION:  

CONCEPT AND PROCESSES 
 

นิภาพรรณ  เจนสันติกุล/ NIPAPAN  JENSANTIKUL1  
 

บทคัดยอ 

 หนังสือเรื่อง “หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ” เลมนี้แตงโดย 
รองศาสตราจารย ดร.วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ พิมพเมื่อ ตุลาคม 2549 โดยบริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จำกัด 
จำนวน 276 หนา หนังสือเลมน้ีมี 3 บท เน้ือหาเนนไปท่ีการนำเสนอแนวคิดทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
ขอบเขต และกระบวนการบริหารสมัยใหมที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB โดยเพ่ิมเติมการบริหาร
นโยบาย การบริหารอำนาจหนาท่ี การบริหารจริยธรรม และการบริหารท่ีเก่ียวของกับสังคมที่เปน
ปจจัยสำคัญตอประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 
คำสำคัญ: รัฐประศาสนศาสตร  แนวคิด กระบวนการ 
 

ABSTRACT 

 The book of “Public Administration: Concept and Processes”, written by 
Associate Professor Dr. Wirat Wiratnipawan, was published by Expernet Co., Ltd. in 
October 2006 with 276 pages. This book, divided into three chapters, focused on public 
administration concepts, scope and a new management process named PAMS-POSDCoRB. 
PAMS-POSDCoRB is added policy administration, authority, morality and society which 
are important factors to efficient administration. 
 
Keywords: public administration, concept, processes 
 

1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทสังเขปเนื้อหา 
 รัฐประศาสนศาสตรเปนวิชาที่มีเน้ือหาดานการบริหารงานภาครัฐที่มีลักษณะเปน 
สหวิทยาการท่ีผสมผสานความรูหลายแขนงไวดวยกัน ซึ่งมีพัฒนาการทางแนวคิดในแตละยุค 
ทีแ่ตกตางกันตัง้แตยุคแรกท่ีเนนประสทิธิภาพ ประสทิธิผลและประหยัด มาสูแนวคิดทีใ่หความสำคญั
กับการนำความรูไปใชใหสอดคลองกับปญหาสังคมและเนนความเปนธรรมทางสังคม และปจจุบัน
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมไดเขามามีอิทธิพลและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากข้ึน ดังน้ันการทำความเขาใจแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมี
พ้ืนฐานความรูถึงหลักการ แนวคิด โดยหนังสือ หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและกระบวนการ 
เลมนี้จะมีสวนเติมเต็มใหกับผูอานทุกทาน ดวยเน้ือหาที่เขาใจงาย โดยมีเน้ือหาทั้งหมด 3 บท  
สรุปดังน้ี 
 บทที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยเน้ือหาสำคัญ ไดแก  
ความสำคัญ ความจำเปน ความหมายของรัฐประศาสนศาสตรที่มีการนิยามความหมายเนนไปท่ีวิชา
ความรู กิจกรรมหรือการบริหารงานของรัฐ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ทั้งท่ีเปนฝาย
นิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ในบทน้ีผูเขียนไดนำเสนอกระบวนการบริหารท่ีเรียกวา 
PAMS-POSDCoRB เพ่ือนำมาใชในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน ในรายละเอียดของ
กระบวนการดังกลาวมีการนำเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร อาทิ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยดานเงิน ปจจัยดานการบริหารท่ัวไป เปนตน ทั้งน้ีผูเขียนไดนำเสนอใหเห็นถึงปจจัยหลายปจจัย
ที่มีผลตอกระบวนการบริหารโดยการวิเคราะหนั้นจะมีการนำกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตรมาใช 
ซึ่งในที่นี้เรียกวา “กระบวนการพิจารณาแกไขปญหา” ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ปญหา สาเหตุ 
และแนวทางแกไขหรือแนวทางการพัฒนา  
 บทที่ 2 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรของตางประเทศและไทย ในบทน้ีอธิบายใหเห็น
ภาพรวมของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการตางประเทศ อาทิ แนวคิดของเฟรดเดอริค 
วินสโลว เทเลอร เปนแนวคิดเก่ียวกับโครงสรางและอำนาจหนาท่ี การแบงงานกันทำ แนวคิดของ 
เอลตัน มาโย  แนวคิดนี้เนนไปที่จิตใจของบุคลากรหรือคนงานโดยใหความสนใจกับการนำความรู
ดานสังคมศาสตร ดานมนุษยสัมพันธและพฤติกรรม และเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารหนวยงาน
เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีในสวนน้ียังมีการนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการไทยท่ีมีการนำแนวคิดเร่ือง  
การจัดระเบียบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนามาใชในการอธิบายใหเห็นถึง
เจตจำนงในการสรางเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานระดับจังหวัด ซึ่งแนวทางของ 
การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการมุงหวังในการปรับเปล่ียนบทบาทและอำนาจหนาท่ีของผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชา การบริหารแผนงาน  
การบริหารงบประมาณ และการส่ังการมีลักษณะเปนการบูรณาการ แนวคิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเกิดขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง 
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ที่ดี พ.ศ. 2542 และตอมาพัฒนาเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปาหมายเพ่ือใหเกิดความคุมคา เพ่ือสรางระบบการบริหารท่ีดี แนวคิด 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือแนวคิดธรรมาภิบาลจึงกลายเปนแนวคิดท่ีมีการนำมาใชในหลาย
องคการเพ่ือมุงหวังใหบุคลากรมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน  
 บทที่ 3 กระบวนการบริหาร PAMS-POSDCoRB ในบทน้ีผูเขียนอธิบายเหตุผลใน 
การพัฒนากระบวนการบริหารจากหลัก POSDCoRB มาสู PAMS-POSDCoRB ดวยเหตุผลท่ีวา 
ปจจัยท่ีมีสวนสำคัญตอกระบวนการบริหารน้ันควรจะเพ่ิมเติมการบริหารนโยบาย การบริหารอำนาจ
หนาท่ี การบริหารจริยธรรมและการบริหารที่เก่ียวของกับสังคม ซึ่งกระบวนการบริหารท่ีสมบูรณและ
สามารถตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจำเปนอยางย่ิงท่ีควรจะ
เพ่ิมปจจัย 4 ประการขางตน ซ่ึงในหลัก POSDCoRB ไมไดมีการระบุถึงสาระเหลาน้ี สำหรับกระบวนการ
บริหาร PAMS-POSDCoRB ประกอบดวย 1) การบริหารนโยบาย (Policy) 2) การบริหารอำนาจ
หนาท่ี (Authority) 3) การบริหารจริยธรรม (Morality) 4) การบริหารท่ีเก่ียวของกับสังคม (Society)  
5) การวางแผน (Planning) 6) การจัดองคการ (Organizing) 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย  
(Staffing) 8) การอำนวยการ (Directing) 9) การประสานงาน (Coordinating) 10) การรายงาน  
(Reporting) และ 11) การงบประมาณ (Budgeting) อยางไรก็ตามกระบวนการบริหารท่ีดีผูเขียนได
ระบุอยางชัดเจนวาจำเปนจะตองมีกระบวนการวิเคราะหนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและ 
การประเมินนโยบายเพ่ือใหนโยบายน้ันสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน  
 
บทวิจารณ 
 เมื่อผูอานอานครบในเน้ือหาท้ังสามบทแลว ผูอานจะพบวา 1) โครงสรางการเขียน  
ผูเขียนใหรายละเอียดของเน้ือหาแตละบท มีการอธิบายตัวอยางประกอบและลำดับเน้ือหาอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในบทท่ี 1 ผูอานควรศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือเร่ืองรัฐประศาสนศาสตร: 
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ. 1887-ค.ศ. 1970) (พิทยา บวรวัฒนา, 2541) สำหรับบทที่ 2  
ผูอานควรทำความเขาใจถึงความแตกตางทางโครงสรางองคการ วิธีการดำเนินงานและเปาหมาย
ขององคการเพราะแตละองคการมีบริบททางโครงสรางวัฒนธรรมการทำงานท่ีแตกตางกัน  
(นิภาพรรณ เจนสันติกุล และไชยณัฐ ดำดี, 2557: 30) รวมถึงควรมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับแนวคิด
ทศพิธราชธรรมและแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมโครงสราง อำนาจหนาท่ีและกระบวนการ ซึ่งรัฐธรรมนูญ คือชุดของกฎกติกา (ทั้งเปน
ลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร) ที่จัดวางความสัมพันธทางอำนาจในสังคมการเมือง  
(ฐติิกร สังขแกว, 2556: 749) ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความเขาใจแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรจำเปนอยางย่ิง
ที่จะตองมีการศึกษาโครงสราง อำนาจหนาท่ีและกระบวนการตาง ๆ ในทางการบริหารเพ่ือนำไปสู
การอธิบายความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย และในบทท่ี 3 สรุปใหเห็นวากระบวนการ 
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บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาวานโยบายสาธารณะท่ีดีควรเปนนโยบายท่ีกำหนดแนวทาง 
ทิศทางการพัฒนาไปเพ่ือการพัฒนาประเทศมากกวานโยบายสาธารณะท่ีกำหนดข้ึนมาเพ่ือคนกลุม
ใดกลุมหน่ึงในสังคม ที่ไมคำนึงถึงผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2552: 
126) และในฐานะผูปฏิบัติหรือเจาหนาท่ีควรจะตองมีการดำเนินนโยบายตามกรอบของอำนาจหนาท่ี
อยางมีจริยธรรมไมวาจะเปนการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และ 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น จะตองเปนการบริหารท่ีไมเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 
แตเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตของอำนาจตามกฎหมาย (คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557: 7) ดังน้ันเพ่ือใหผูอานมีความเขาใจถึงกระบวนการ
บริหาร PAMS-POSDCoRB มากข้ึน ควรศึกษากรอบความคิดดานนโยบายสาธารณะท่ีประกอบดวย 
การศึกษาปญหา การพัฒนาหรือการใหขอเสนอกับปญหา และการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและกิจกรรม
ของกลุมผลประโยชนจากหนังสือเรื่อง นโยบายสาธารณะไทย: กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพ 
ของศาสตร (ศุภชัย  ยาวะประภาษ และปยากร หวังมหาพร, 2552) 2) ภาษาท่ีใชในการเขียน  
ผูเขียนใชภาษาที่มีความชัดเจนและอานเขาใจงายเหมาะกับการนำไปใช เปนการศึกษาตอยอด
สำหรับผูที่มีพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร  
 สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ คือ ขาดการเปรียบเทียบแนวคิดตาง ๆ ซึ่งในบทท่ีสอง
จะมีการใหรายละเอียดของแนวคิดและภาพรวมของรัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการตางประเทศ
และไทยไวจำนวนมาก แตไมไดมีการนำแนวคิดดังกลาวมาเปรียบเทียบความแตกตางซ่ึงหากมี 
การเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการนำไปใชจะทำใหผูอานมีความเขาใจและสามารถจำแนกแนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้เปนประโยชนอยางมาก 
ในการศึกษาแนวคิดและหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร และการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
ในเชิงการบริหารท่ีไดมีการนำเสนอกระบวนการบริหารท่ีเรียกวา PAMS-POSDCoRB มาใช ทั้งน้ี 
ผูเขียนไดระบุใหเห็นถึงกระบวนการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ โดยแตละข้ันตอน 
มีความสัมพันธกันตามท่ีนำไปใชในการบริหารหรือการปฏิบัติงานจริงมากกวาการอธิบายเชิงทฤษฎี 
เพียงอยางเดียว ดังนั้นผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูดานรัฐประศาสนศาสตร ดานนโยบายสาธารณะ
และดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางดี เพ่ือใหเขาใจถึงพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร
และการนำ PAMS-POSDCoRB ไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณ นอกจากน้ีเน้ือหาในหนังสือเลมนี้
ยังเปนแนวทางใหกับผูที่ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและผูที่สนใจแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการศึกษาตอยอดแนวคิดตอไป  
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เปนวารสารบัณฑิต

ศึกษา ดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ

ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) วารสารสังคมศาสตร

วิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน 

(review article) ตีพิมพรวมดวย บทความท่ีจะตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจาก 

ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และการประสานงาน

ระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคจะสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพ่ือรับรองวาผลงาน

ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในท่ีใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหน่ึงของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน 

รวมดวย  

การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ

บทความท้ังหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช

ประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร 
4.  คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค) 

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6.  คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

7.  บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบขอบเขตของปญหา
วิจัย 
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8.  วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีนำเสนอ 

ในบทความวิจัยน้ี 

9.  วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ

และรวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ไดสราง

องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม

ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12.  ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทดั 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-

เอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ

ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตละรายการ ดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ 

2.  ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา 
จัดไวกลางหนากระดาษ 

3.  คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เน้ือหา

ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานขวา 

4.  ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไวกลางหนากระดาษ 

5.  ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เน้ือหา

บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน

เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

 แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุล 

ผูแตง,/ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาท่ีอาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน 

 ...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ  อุดมทัศนีย, 2530: 20) 

 ...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 

 แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข

หนาท่ีอาง)/ขอความท่ีอาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

 ประไพ  อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

 เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ... 

2.  การอางอิงท่ีไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3.  การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย  

ดร.เปล้ือง ณ นคร ใหเขียนวา (เปลื้อง  ณ นคร, 2536: 42) 

 3.2  กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน (หยก บรูพา, 2525: 41-45) 

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60) 

อธิบายวา... 

 3.4  กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน 
เกษม สุวรรณกุล ใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

 3.5  กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง

ไวตามเดิม เชน (กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
[จวน อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27) 

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
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   ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน  

ยกเวนคนสุดทายใหคันดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” 

ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว  โชติกุญชร, สุกานดา  

ดีโพธ์ิกลาง, กาญจนา  ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67) 

 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส  

ก ข ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55) 

 3.8  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย 

สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ  จิตตภักดี และทิพาพันธ  สังฆพงษ, 2547: 15) 

 3.9  กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณี 

ภาษาตางประเทศ เชน (นริศรา  ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

ตนฉบับ ตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 
แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ  

สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94) 

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร
ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย  นันทิวัชรินทร, 2514: 110), 
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17) 

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม 

(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน 
มนัสไพบูลย, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย 

ไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพ่ือเปน
ตัวอยาง ดังน้ี 
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1. หนังสือท่ัวไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด

หนังสือและลำดับที่ (ถามี).//เลมที่ใชอาง (ถามี).//(ครั้งท่ีพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน  
เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วศิวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:  

 Pearson. 

2.  หนังสือรวมเร่ือง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ

บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ

จังหวัดทีพิ่มพ:/ชือ่สำนกัพิมพ. เชน  

สปุราณี  แจงบำรงุ. (2546). ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง  

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำสำหรบัคนไทย 

 พ.ศ. 2546 (พิมพครั้งที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ 

 พัสดุภัณฑ (รสพ). 

3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//

แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งท่ี).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in  

 management.  โดย เริงศักด์ิ  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4.  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.// 

(ปที่วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

5.  รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน 

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ 
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

6.  วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,/เดือน).// 

ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน 

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
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7.  หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.// 

(ปที่พิมพ,/เดือน/วันท่ี).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน 

ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –  

 กาวอยางย่ังยืน. มติชน, 7. 

8.  อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.// 

(ปที่เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูท่ีเขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมดุ. (2548). ฐานขอมลูทรัพยากรหองสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตุลาคม) 

 

การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป 

และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน โดยอาจต้ัง

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเร่ือง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ เปนการเขียนนำเก่ียวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น 

4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ

จุดเดนและจุดบกพรองของเร่ืองอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเร่ืองยอ ควรเขียน 

เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ 

ตอหนังสือเร่ืองนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม 

อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 
เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ 

บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง 

1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน  

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเร่ืองท่ีนำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเน้ือหาแตละ

ประเด็น  

4. บทปริทัศน เปนการเขียนวิพากษงานวิชาการ ที่มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด 

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยช้ีใหเห็นแนวโนมที่ควร

ศึกษาและพัฒนาตอไป 

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน  

1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด 

ตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ หัวขอหลักใชขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบ

กระดาษดานซาย เน้ือหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย 
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 190

หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

วันท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. .......... 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

   2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2007) 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....……… 

 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…............................... 

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

ที่อยูเพ่ือการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล............................................. 

เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................  

โทรศัพทเคล่ือนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………........................................... 

 ขอสงบทความวิจัย    ไมเปน หรือ    เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร.......................................................... 

สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ชื่อบทความภาษาไทย ............................................................................................................................................................. 

2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................ 

3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ) 

    คนท่ี 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ............................................................................................................................... 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ี ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในท่ีใด 

ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพ่ือเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน  

 

 จึงขอสงบทความมาเพ่ือพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ รับบทความเม่ือวันท่ี........ เดือน........... พ.ศ. ............ 

                                                                          

 

 ลงชื่อ............................................... (ผูสงบทความ) ลงชื่อ .................................................. (ผูรับบทความ) 

        

                                                                                                                       (...................................................) 
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ใบสมัครสมาชิก 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

 
กำหนดออก   ปละ 2 ฉบับ 

คาสมัครสมาชิก  1 ป 220 บาท (รวมคาจัดสงทางไปรษณีย) 

จำหนายปลีก    ฉบับละ 120 บาท 

บอกรับตั้งแต    ปที่..........................ฉบับที่..............................เปนเวลา.......................ป 

ชื่อ.............................................................. นามสกุล........................................................... 

ท่ีทำงาน.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

ท่ีบาน.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

สถานท่ีจัดสง 

                   ที่ทำงาน                      ที่บาน 

                (ลงชื่อ)....................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

ชำระคาสมาชิกโดย 

  เงินสด ในนาม................................................................................................... 

  ธนาณัติ (สั่งจาย ปณ. สนามจันทร) ในนาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท 0-3426-1021-36 โทรสาร 0-3426-1071 

  โอนเงินเขาบญัชอีอมทรพัย ในนาม วารสารสังคมศาสตรวิจยั (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  

  ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขท่ีบัญชี 701-0-68818-4 พรอมแฟกซหลักฐาน 

  การโอนเงินและท่ีอยูสำหรับจัดสงวารสารฯ มาที่ โทรสาร 0-3426-1069 

 

หมายเหตุ  เร่ิมออกปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553 
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