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ความเปนมา 

ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอที่ 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือ 

บางสวนของผลงานวิทยานิพนธ ในวารสารหรอืส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอท่ี

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ 

สิง่พมิพทางวชิาการท่ีมกีรรมการภายนอกมารวมกลัน่กรอง (Peer Review) ในกรณขีองนกัศกึษาระดบั

ดุษฎีบัณฑิต เปนสวนหนึ่งของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางาน

บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 

พ.ศ. 2551 ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ 

ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก  

คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ

วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพื่อเสนอ

ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่

ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา  
   คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย และ 
   สถาบันการศึกษาอื่นๆ และผูสนใจทั่วไป 

 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 

สาขาทีเ่ปดรบั : การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู 
DEVELOPMENT OF GRADE 5 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT AND 
SCIENCE PROCESS SKILLS BY USING INQUIRY INSTRUCTIONAL MODEL 

 
จีรณัฐ  ทางมีศรี / JEERANUT  TANGMEESRI1 

อัมรินทร  อินทรอยู / AMMARIN  INYOO2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ืองเสียงและการไดยิน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 2) เปรียบเทียบ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จำนวน 43 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย ไดแก  

1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 2) แบบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติที่ใชใน 

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงและการไดยินของนักเรียนท่ีไดเรียนโดยใช 

รูปแบบแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบแบบสืบเสาะ

หาความรู ความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) compare grade 5 students’ science 

learning achievement on the topic of sound and hearing before and after learning by using 

inquiry instructional model and after learning achievement with the set criterion; and  

2) compare the students’ science process skills before and after learning by using inquiry 

instructional model. The samples selected by cluster random sampling were 43 grade  

5 students from Tesaban Wat Choke School studying in the second semester of the 

academic year 2013. The research instruments constructed by the researcher consisted 

of: 1) lesson plans based on inquiry instructional model, 2) a science achievement test 

and 3) a science process skill test. The statistics used for data analysis were mean, 

standard deviation and dependent t-test.  

The results of this research showed that: 

1. Students’ learning achievement on the topic of sound and hearing after 

being taught by the inquiry instructional model was higher than that of before, and higher 

than the set criterion with a statistical significance level of .05. 

2. Students’ science process skills being taught by the inquiry instructional 

model were higher than those of before with a statistical significance level of .05. 

 

Keywords: inquiry instructional model, science learning achievement, science process skill 

บทนำ 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับ

ชีวิตทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเครื่องใช  
ที่คนไดใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ลวนเปนผลจากการนำความรูวิทยาศาสตร 

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูวิทยาศาสตรทำใหเกิดองคความรู  

ความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางมาก 

ในทางกลับกันเทคโนโลยีมีสวนสำคัญมาก ที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางดานวิทยาศาสตร

ตอไปอยางไมหยุดยั้งและยังทำใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได (กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมของ 

การเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจำเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร
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เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนำความรู

ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 

ดังน้ัน การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 จึงมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ 

มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู 

และการแกปญหาท่ีหลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรม 

ดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน (สถาบันวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 1) ในดานการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

จึงควรมุงเนนใหนักเรียนแสดงบทบาทของนักวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู โดยใหรูจักวิธี 

แกปญหา วิเคราะหปญหาอยางชัดเจน รูจักตั้งคำถามท่ีเหมาะสมและหาคำตอบคำอธิบายไดดวย

ตนเองนั้นคือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั่นเอง และวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนี้

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546: 219) ไดเสนอไว 5 ขั้นตอน 

คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู 

และ 5) ขั้นประเมิน โดยวิธีการสอนดังกลาวเนนกิจกรรมที่สำคัญ คือ การทดลองและการอภิปราย

ระหวางครูและนักเรียนเปนสำคัญ ซึ่งวิธีการสอนน้ีไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรในปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาแนวทางอยางหลากหลายเพ่ือนำมาใชในการปรับปรุง

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงผลจากการศึกษาไดพบวามีวิธีเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรวิธีหน่ึงคือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววงจรการเรียนรู 

แบบ 5E (learning cycle) ซึ่งเปนวิธีการสอนท่ีอิงทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

(Renner, 1984 อางถึงใน สราวุฒิ บุญยืน, 2542: 3) ที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ 

สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร  
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร แสวงหาความรูและสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 

การทำงานรวมกันเปนกลุมและความสามารถในการส่ือความหมายขอมูลทางวิทยาศาสตร 

(ดารุณี เช้ือเจ็ดตน, 2540: 102) เพ่ือแกปญหาดังกลาวขางตนได  ผูวิจัยจึงศึกษาคนควารูปแบบ 

การจัดการเรียนรูที่ใหผู เรียนศึกษาดวยตนเอง กลาแสดงออก สามารถเชื่อมโยงองคความรู 
จากเน้ือหาบทเรียนและสามารถสรุปสาระสำคัญที่สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน ปจจุบัน

การเรียนจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยเห็นวารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ตามแนววงจรการเรียนรู แบบ 5E (learning cycle) เปนรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ที่ฝกใหนักเรียนเขาใจกระบวนการสืบเสาะหาคำตอบ รูจักใชกระบวนการคิดแกปญหา มีสวนรวม 

ในกิจกรรมมีความกระฉับกระเฉงกระตือรือรนในการเรียนรูอยากรูอยากเห็น การแสวงหาความรู 

ดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติจริง และการประยุกตใชความรูดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียน 
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นและสามารถคิดแกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวไววา การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสังเกตส่ิงตาง ๆ รอบตัวตั้งคำถามหรือปญหาเก่ียวกับสิ่งที่จะศึกษา 

ไดพัฒนากระบวนการคิดช้ันสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติการสำรวจตรวจสอบดวยกระบวนการ 

ที่หลากหลาย จากแหลงเรียนรูทั้งสากลและทองถิ่น คิดและตัดสินใจเลือกขอมูลที่เปนประโยชนไปใช

ในการตอบคำถามหรือแกปญหา ซึ่งจะนำไปสูองคความรูและเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร 

คุณธรรม และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร โดยครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน 

แนะนำชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 5) ครูผูสอนจำเปนตอง

ชวยเหลือนักเรียนออนเพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนและมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรซึ่งเปนการจัดกิจกรรม 

ใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (2548: 2) 

พบวานักเรียนยังขาดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ไมสามารถคิดและแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร  ไมสามารถพัฒนาวิธีคิดและวิเคราะหแบบมีเหตุผล และจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคกรสวนปกครองทองถิ่น ปการศึกษา 2553 และ 2554 

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.06 และ 42.13 

ตามลำดับ (ขอมูลทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดโชค, 2554: 22) และมีแนวโนมลดลงและต่ำกวา

เกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดไวคือรอยละ 70 ผูวิจัยในฐานะ 

ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับครูผูสอนในระดับชั้นเดียวกันไดศึกษาสาเหตุ 

ที่สงผลตอสภาพปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรพบวานักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร ในการแกปญหาไดไมดีเทาที่ควร ไมทราบข้ันตอนการแกปญหา รวมถึงขาดทักษะ

ในการที่จะนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมและการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได  

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสวนใหญยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม 

เปาหมายของหลักสูตรได ขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 
และความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลใหนักเ รียนขาดความสามารถ 

ดานการคิด วิเคราะหและแสวงหาความรูดวยตนเอง (กมล ภูประเสริฐ, 2540: 2) ถึงแมวาโรงเรียน

สวนใหญจะพยายามจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางซ่ึงใชกระบวนการกลุมมา 
แกปญหาดังกลาวแตไมไดผลเทาท่ีควร ท้ังน้ีเพราะครูผูสอนขาดความเขาใจเก่ียวกับทักษะกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมท่ีสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะเก่ียวกับ 

การใหความรวมมือในการทำงานกลุมที่ดีซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (สำนักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540: 133-134) การเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุม

แบบเดิมซ่ึงนักเรียนจะมีบทบาทในการเรียนไมเทาเทียมกันเปนการทำงานที่เนนผลงานมากกวา
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กระบวนการ ไมไดเนนการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะความรวมมือในการทำงานอยางแทจริง 

ดวยเหตุนี้นักเรียนจึงไมคอยสนใจเรียนในวิชาวิทยาศาสตร จึงสงผลใหนักเรียนมีปญหาดานผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับต่ำ นอกจากน้ัน จิราภรณ ศิริทวี (2541: 2 อางถึงใน 

ธวัชชัย บุญสวัสดิกุลชัย, 2543: 1) ไดระบุวาขณะน้ีประเทศไทยกำลังประสบปญหากับวิกฤติการณ 

ทางการศึกษา 2 ประการ คือคุณภาพทางการศึกษานาเปนหวง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตร ผลการทดสอบลาสุดระบุวานักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรในแนวโนมที่ลดลง อีกท้ังไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถและทักษะ

กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนการทองจำ เพ่ือการสอบมากกวามุงใหนักเรียนคิดวิเคราะห 

และเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทำใหนักเรียนจำนวนมากคิดไมเปน ไมชอบอานหนังสือ ไมชอบ

เรียนรู รุง แกวแดง (2541: 92) ไดสรุปการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรยังคงเปนปญหาที่จะตองได

รับการแกไขและพัฒนาใหดีขึ้นจึงสนใจท่ีจะแสวงหานวัตกรรมหรือวิธีที่ เหมาะสมมาใชใน 

การแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร จากการศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของพบวากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีควรเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกันการเรียนรูที่ดีจะเกิดจากประสบการณหรือการลงมือปฏิบัติการมีปฏิสัมพันธกับ 

ผูอื่นมิใชเรียนรูดวยตนเองอยางโดดเด่ียว ยิ่งมีการสัมพันธถกเถียงแลกเปล่ียนกับผูอื่นมากการเรียนรู

ยอมเกิดขึ้นไดมาก (อุทัย ดุลยเกษม, 2542: 28) การออกแบบการเรียนรูจะตองใหเหมาะสม 

กับนักเรียนและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู คือกระตุนการตอบสนองตอนักเรียนและ 

มีความหลากหลายและพรอมที่จะทำใหนักเรียนไดเรียนขณะท่ีเกิดความสนใจการเรียนรูระหวาง

นักเรียน และครูผูสอนตองมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงและมีปฏิสัมพันธกัน จากปญหา 

และแนวคิดของนักศึกษาควรนำแนวการเรียนการสอนรูปแบบใหม ๆ มาใช เพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยชี้ใหเห็นวาการสอนโดยใชวิธีสอน 

และเทคนิคใหม ๆ (วิชัย วงษใหญ, 2543: 22) ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานใดดานหน่ึงดีกวา 

วิธีสอนและเทคนิคเดิมไดมีนักการศึกษาไดเสนอแนวทางการเรียนรูไวหลายแนว แนวทางหน่ึง คือ 

เสนอแนวทางการเรียนรู เชน รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ จากการศึกษาของนักการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะมีความสัมพันธกันและ 

สงผลตอกันและกัน ดังรายงานการวิจัยของแคลเบลล (Camell, 1977) ไดทำการศึกษาพบวา 

การสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา 
วิธีแบบดั้งเดิม นอกจากน้ันยังพบวาวัฏจักรการเรียนรูมีผลทำใหนักเรียนมีความสามารถใน 

การแกปญหาสูงข้ึน (Lawson, 1995: 423-424) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเปนยุทธวิธี

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลางใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง 
นักเรียนไดเรียนรูรวมกัน และประเมินผลการเรียนดวยตนเอง คารพลัส (Karplus, 1977: 169-175) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 10

ไดเสนอวัฏจักรการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือกระตุน 

ใหนักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และชวยลดความเบื่อหนายของการเรียนในหองเรียน 

จากผลการวิจัยในประเทศของวิชาญ เลิศลพ (2543: 121) กลาววาการจัดการเรียนการสอน 

ตามกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู ซึ่งเปนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนผูคิดและลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งกอให

เกิดผลดีตอตัวนักเรียนเอง สงผลทำใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิด 

สั่งสมคุณสมบัติการคิดแกปญหา และสามารถนำไปใชประโยชนกับตนเองและชวยเหลือสังคมได 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรูจึงเปนปจจัยที่สำคัญท่ีชวยพัฒนาดานสติปญญาและความคิดของนักเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมหรือจัดประสบการณตาง ๆ ที่ดีใหแกนักเรียน การเตรียมกิจกรรม 

ที่เนนใหนักเรียนไดฝกคิดฝกแกปญหาดวยตนเองหรือใหนักเรียนไดเสาะแสวงหาคนควาและ 

สรุปสรางองคความรูไดดวยตนเองจะสามารถพัฒนาสติปญญา ความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี 

(กรมวิชาการ, 2546: 215) 

ดังนั้น ผูวิจัยสนใจนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ

จริงโดยใชวิธีการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายมาใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเพิ่มสูงขึ้น  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 5 เร่ืองเสียงและการไดยิน ที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่ไดเรียนโดยใช 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑกำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

2.  นักเรียนท่ีไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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กรอบแนวคิด 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู พบวาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอน 

ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาดวยวิธีการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู 

โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรู หรือแนวทาง แกปญหาท่ีถูกตอง 

ดวยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องกันไป

ในลักษณะของวัฏจักรการเรียนรู ในการเรียนการสอนแตละครั้ง (สุนีย เหมะประสิทธิ์, 2542: 7-8; 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550: 5-8) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ (engage) ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรูที่จะนำ

เขาสูบทเรียน จุดประสงคที่สำคัญของข้ันตอนน้ี คือ ทำใหผูเรียนสนใจ ใครรูในกิจกรรมที่จะนำเขาสู

บทเรียน  ข้ันท่ี 2 ข้ันการสำรวจและคนหา (explore) ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีทำใหผูเรียนมีประสบการณ 

รวมกันในการสรางและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการใหเวลาและโอกาส

แกผูเรียนในการทำกิจกรรมการสำรวจและคนหาส่ิงท่ีผูเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นผูเรียน

แตละคน หลังจากนั้นผูเรียนแตละคนไดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดรวบยอด 

กระบวนการ และทักษะในระหวางที่ผูเรียนทำกิจกรรมสำรวจและคนหา ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย 

(explain) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอด 

ที่ไดจากการสำรวจและคนหา การอธิบายน้ันตองการใหผูเรียนไดใชขอสรุปรวมกันในการเช่ือมโยง 

สิ่งที่เรียนรู ในชวงเวลาท่ีเหมาะสมน้ีครูควรชี้แนะผูเรียนเก่ียวกับการสรุปและการอธิบายรายละเอียด 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการขยายความรู (elaborate) ขั้นตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดยืนยันและขยาย 

หรือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น ขั้นท่ี 5 ขั้น 

การประเมินผล (evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการอธิบายความรู 
ความเขาใจของตนเอง ระหวางการเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูตองกระตุน 

หรือสงเสริมใหผูเรียนประเมินความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาส 

ใหครูไดประเมินความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย จากข้ันน้ีจะนำความรูไปประยุกตใช
กับเหตุการณหรือเรื่องอื่น ๆ นำไปสูขอโตแยงหรือขอจำกัดหรือคำถามหรือปญหาที่ตองการจะสำรวจ

ตรวจสอบตอไป  ทำใหเกิดกระบวนการตอเน่ืองเร่ือย ๆ จึงเรียกวา inquiry กระบวนการสืบเสาะ

หาความรูจึงชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาหลัก หลักการ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบัติซึ่งจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูในครั้งตอไปและสามารถนำการแกปญหานั้นมาใชประโยชน 

ในชีวิตประจำวันได จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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                             ตัวแปรตน                                                              ตัวแปรตาม 

 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 หาความรูมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   5 ขั้น คือ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ 

          ขั้นที่ 2 ขั้นการสำรวจและคนหา 

          ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย  

          ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความรู 

          ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล 

 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดำเนินการ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปน 

แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design) 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูใชระยะ

เวลาในการทดลอง จำนวน 16 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสรางดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐาน

การเรียนรู ตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูดังนี้ 
 2.1  ขั้นสรางความสนใจ (engage) ขั้นน้ีจะมีลักษณะเปนการสนทนาเพื่อนำไปสู

บทเรียน ทบทวนความรูเดิม และครูผูสอนเสนอสถานการณปญหา เพื่อนำไปสูหัวขอที่จะเรียนควรจะ

เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูเดิมกับปจจุบัน และควรเปนกิจกรรมที่คาดวากำลังจะเกิดขึ้น  

ซึ่งทำใหผูเรียนสนใจจดจอที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเชื่อมโยง

ความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณเดิม 
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 2.2 ขั้นสำรวจและคนหา (explore) ขั้นน้ีเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา

คนควาจากแหลงเรียนรู เพ่ือคนพบขอมูลสารสนเทศในการแกปญหา ออกแบบการทดลอง รวบรวม

ขอมูลและจัดระเบียบขอมูล เพื่อแกปญหา ปฏิบัติการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.3  ขั้นอธิบาย (explain) ขั้นน้ีนักเรียนวิเคราะหขอมูล อธิบายสรุปส่ิงท่ีไดจาก 

ขั้นสำรวจในการแกปญหา อภิปรายผลการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหา 

 2.4  ขั้นขยายความรู (extend) ขั้นนี้ครูผูสอนเสนอสถานการณปญหาใหมใหนักเรียน

ศึกษารวมกันภายในกลุม โดยเช่ือมโยงความรูเดิมกับสถานการณใหม เพ่ือใหไดขอสรุปที่ถูกตอง 

และสอดคลองกับนิยามที่ได 

 2.5 ขั้นประเมินผล (evaluate) ขั้นนี้เปนการประเมินผลการเรียนรายบุคคลเก่ียวกับ

ความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและประเมินผลการทำงานเปนกลุม 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวยมาตรฐานและตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 5 ขั้น คือ ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสำรวจ 

และคนหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู และขั้นประเมินผล 

4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
จากน้ันนำไปใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และ 

นำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค ซึ่งผลพบวามีคา IOC 

ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญโดยไดเสนอแนะ 

เก่ียวกับข้ันตอนและการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งได

ตารางที่ 1 เวลาและเรื่องที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 

  ( ) 
1  2  
2 3  
3    2  
4   2  
5 3  
6  2  
7 2  
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นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง

และความเหมาะสม 

6. นำแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใช 

กลุมเปาหมายในโรงเรียนเทศบาลวัดโชค ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 43 คน เพ่ือหาขอบกพรอง

เกี่ยวกับเวลา กิจกรรมและปริมาณเน้ือหาวาเหมาะสมเพียงใด และบันทึกขอมูลเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพกอนนำไปใชจริง 

 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 60 ขอ เปนแบบทดสอบชนิด 

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

 1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโชค หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

และการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 1.2 ศึกษาเน้ือหา หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ือง เสียงและการไดยิน และจุดประสงค 

การเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อนำไปสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 1.3 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือกำหนดความสำคัญของเน้ือหาหนวย 

การเรยีนรูจดุหมายเชิงพฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ 

 1.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาหนวยการเรียนรู ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 

ตารางที่ 2 จำนวนขอสอบที่ตองการใชและจำนวนขอที่ออกเกินในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 ทางการเรียน 
 

 
  

 

-  10 3 13
 9 6 15

 7 9 16
4  12 16

 30 30 60
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 1.5 เสนอแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวมาวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบท่ีมีคา IOC 

ตั้งแต 0.5 – 1.0 

 1.6 นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกไปทดลองใชกับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ผานการเรยีน

เนื้อหานี้มาแลว เพื่อหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.27 - 0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 

0.11 – 0.86  พบวาแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 

 1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกไปทดลองใช 

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ไมใช 

กลุมตัวอยางของการวิจัย เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยคำนวณจากสูตร  

KR - 20 (Kuder - Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับโดยใชสูตร KR- 20 

เทากับ 0.77 

2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จำนวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

 2.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากทฤษฎีและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก กระบวนการทางวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และการสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 2.2 วิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรียนรูที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เหมาะสมกับ

ระดับความรูของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จะใชวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท้ัง 8 กระบวนการ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและพิจารณาใหขอคิดเห็น 

เพื่อนำมาปรับปรุงแกไข 
 2.3 สรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหครอบคลุมทั้ง 8 ทักษะ

เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 

แลวนำมาปรับปรุงแกไข 
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 2.4 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผานการปรับปรุงแกไข 

วิเคราะหความเที่ยงตรงตามระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอสอบกับจุดประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 - 1.0 

 2.5 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปทดลองใชกับ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาล 
เมืองโพธาราม เพ่ือหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.29-0.73 คาอำนาจจำแนก ( r ) ระหวาง  
0.28 - 0.53 พบวาแบบทดสอบทักษะมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 

 2.6 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่ไดรับการคัดเลือกไว

แลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมือง 

โพธาราม ที่ไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ  

โดยคำนวณจากสูตร KR - 20 (Kuder - Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยใชสูตร KR- 20 เทากับ 0.75 

 

ตารางที่ 3 จำนวนขอสอบที่ตองการใชและจำนวนขอที่ออกเกินในแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ 

 ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 
 

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

7.  2 3 5
8.  2 3 5

 20 20 40
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. กอนการทดลอง ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องเสียงและการไดยินและ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

2. ระหวางการทดลอง ดำเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มี 5 ขั้น คือ 

 1) ขั้นสรางความสนใจ (engage) 

   1.1) สรางความสนใจในการเรียน 

   1.2) สรางความอยากรูอยากเห็น 

 2) ขั้นสำรวจและคนหา (explore) 

      2.1) คิดอยางอิสระแตอยูในขอบเขตของกิจกรรม 

   2.2)  ตั้งสมมติฐานเบื้องตน 

   2.3)  ทดสอบสมมติฐานเบื้องตน 

    2.4)  ตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน  

  3) ขั้นการอธิบาย (explain) 

    3.1) อธิบายการแกปญหาหรือคำตอบที่ซับซอน 

   3.2) ฟงคำอธิบายของคนอื่นอยางคิดวิเคราะห 

 4) ขั้นการขยายความรู (elaborate) 

   4.1) นำสิง่ทีไ่ดเรยีนรูไปประยกุตใชหรือขยายความรูและทักษะในสถานการณใหม 

     4.2) อธิบายอยางหลากหลาย 

 5) ขั้นการประเมินผล (evaluate) 

   5.1) นำความคิดรวบยอดและทักษะใหมไปประยุกตใช 

   5.2) ประเมินความรูและทักษะ 
3. หลังการทดลอง ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนและแบบทดสอบ วดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน (pretest) 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1. นำคะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเสียงและ 

การไดยิน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มาหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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กอนและหลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดย 

การทดสอบที (t-test dependent)  

 

ผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เสียงและการไดยิน โดยการใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช

ทดสอบนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรู โดยนำผลการทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ 

มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องเสียงและการไดยิน 

 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียน 

 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

จากตารางที่ 4 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใช 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนเรียนโดยใชรูแบบการเรียนการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยใช 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผูวิจัยไดนำผลคะแนนไปวิเคราะหเปรียบเทียบ 
กับเกณฑที่กำหนดไวมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

 

 

              (n = 43) 

  X  S.D. d   t 

 30     16.11 2.91 10.13 0.46 22.01**  30     26.25 2.76
**  .05 
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จากตารางท่ี 5 แสดงวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 (เทากับ  

21 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เสียงและการไดยินหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องเสียงและการไดยิน กอน 

 และหลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรู 

 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

จากตารางที่ 6 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (  = 18.46) 

สูงกวากอนเรียน (  = 5.28) แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน 

ขอที่ 2 ที่ตั้งไว 

ตารางที ่5  การเปรียบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 ปที ่ 5 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไว 

 รอยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

                                                                                                     

      N    X S.D.  t 

      43     30 26.25 2.76 9.51** 

**  .05 
 

(n = 43) 

              (n = 43) 

  X  S.D. d   t 

     20     13.18   2.18
5.28 0.26 19.78**      20     18.46   1.60

*  .05  
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อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียน

กับเกณฑ จากผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา

กอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้น เนนการพัฒนาความสามารถ 

ในการแกไขปญหาดวยวิธีการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการทางความคิด

หาเหตุผลจนคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง โดยครูตั้งคำถามประเภท

กระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหาเองได โดยผูวิจัยไดจัดรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ (engage) ขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรูที่จะนำ 

เขาสูบทเรียน ทำใหผูเรียนสนใจใครรู ในกิจกรรมที่จะนำเขาสูบทเรียน ควรจะเชื่อมโยงประสบการณ

การเรียนรูเดิมกับปจจุบัน ขั้นที่ 2 ขั้นการสำรวจและคนหา (explore) ขั้นตอนนี้ผูเรียนมีประสบการณ 

รวมกันในการสรางและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ ในการทำกิจกรรม 

การสำรวจและคนหาส่ิงท่ีผูเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นผูเรียนแตละคน หลังจากนั้นผูเรียน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย (explain) ใหผูเรียนสามารถในการอธิบายความคิด

รวบยอดท่ีไดจากการสำรวจและคนหา ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความรู (elaborate) ผูเรียนไดยืนยัน 

และขยายหรือเพิ่มเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ 
ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติตามท่ีผูเรียนตองการ ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล 

(evaluate) ผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรูความเขาใจของตนเอง ระหวาง

การเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูตองกระตุนหรือสงเสริมใหผู เ รียนประเมิน 

ความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาสใหครูไดประเมินความรู 

ความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย กระบวนการสืบเสาะหาความรูจึงชวยใหนักเรียน 
เกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหา หลักการ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติซึ่งจะเปนพ้ืนฐาน 

ในการเรียนรูในคร้ังตอไปและสามารถนำการแกปญหาน้ันมาใชประโยชนในชีวิตประจำวันได  

จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของเรวัต ศุภมั่งมี (2542: 58)  

ที่ ไดศึกษาพบวานักเ รียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววงจรการเ รียนรู 
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มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนสูงกวากอนการสอน และสอดคลองกับผลการวิจัย 

ของนันทกา คันธิยงค (2547: 74) ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู  

5 ขั้น ที่มีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เชนเดียวกับสุธารพิงค โนนศรีชัย (2550: 80) ไดศึกษา 

การคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูพบวา ดานการคิดวิเคราะหวิชาชีววิทยามีนักเรียน 

ที่ผานเกณฑที่กำหนด เชนเดียวกับวชินี บุญญพาพงศ (2552: 84) พบวา การจัดการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู มีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติ .05  

จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น ดังนั้น 

ผลการวจิยัจงึแสดงใหเหน็วาผลการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา

กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การเปรยีบเทยีบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที ่ 5 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียน จากผลการวิจัย 

พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู จากผลการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  
พบวา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 8 ทักษะ ซึ่งเปนทักษะกระบวนการพ้ืนฐาน 

ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง

สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการจัดทำ กระทำ และส่ือความหมาย

ขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการทำนาย โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู ทำใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีพัฒนาข้ึน มีความกระตือรือรน
สนใจในการเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน กลาคิด กลาทำ กลาแสดงออกในทางท่ีดีขึ้น เพราะการใช 

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใช

กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง 
โดยผูสอนต้ังคำถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง และสามารถ 
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นำการแกปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดโดยการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู ทำใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสังเกตไดมากที่สุด ทักษะการสังเกต  

เปนทักษะพ้ืนฐานแรกท่ีจะตองเกิดกับนักเรียน ในการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะแรกเม่ือนักเรียน 

ฝกทักษะอ่ืน ๆ ก็อาศัยทักษะการสังเกตในการทำงานดวย จึงทำใหทักษะการสังเกตมีการพัฒนา 

มากข้ึนกวาทักษะอ่ืน ๆ ทักษะการทำนาย เปนทักษะท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ทั้งน้ีเพราะ

ทักษะการทำนายเปนทักษะท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณที่ไดรับการฝกฝนบอย ๆ จนเกิดความแมนยำ

ในขอมูล ทำใหผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัย

ของประภัสสร ผลสินธุ (2547: 81) ไดทำการศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  

5 ขั้น และการสอนแบบสืบเสาะตามรูปแบบ สสวท. ที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ 

ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้บรูณาการโดยรวมและเปนรายดาน 2 ดาน คอื ดานการทดลองและ

ดานการแปลความหมายขอมลูและลงขอสรปุเพ่ิมขึน้จากกอนเรียนอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05  

2) ผูเรยีนชายในกลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้บรูณาการโดยรวม 

และดานการทดลองเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผูเรียนหญิง 

ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวม 

และเปนรายดาน 2 ดาน คือ ดานการทดลอง การแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุปเพิ่มขึ้น 

จากกอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม 

มีคะแนนเฉล่ียทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวมและเปนรายดาน

ไมแตกตางกัน 5) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางเพศและวิธีสอนตอการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ขั้นบูรณาการของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และผูเรียนท่ีมีเพศตางกันมีทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตรขัน้บรูณาการไมแตกตางกนั สอดคลองกบังานวจิยัของบวัรนิทร สารวรรณ (2547: 83) 
ที่ศึกษาการสอนโดยใช วัฏจักรการเรียนรูตอการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวานักเรียนโดยรวมมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เพ่ิมข้ึน จากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญท่ี .05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของนันทกา คันธิยงค  

(2547: 74) ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ที่มีผลตอ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 เรื่อง พลังงาน พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้น มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนน

เต็มปรากฏนักเรียนมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.20 นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้น 
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ.05  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มปรากฏนักเรียนมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81  
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กลาวโดยสรุป จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้นเปนการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียน

ตองสืบคนเสาะหา สำรวจ ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 

และเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงสามารถสรางองคความรูของนักเรียนเอง สิ่งตาง ๆ 

เหลานี้ ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

 การจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีลำดับ 

ขั้นการเรียนรูทั้ง 5 ขั้นตอน ในแตละขั้น ลวนมีความสำคัญซ่ึงตองใชเวลาในการสอนมากกวาปกติ 

ดังน้ันผูสอนตองควบคุมเวลา กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้นตอน  

ใหเหมาะสมกับเวลา และในแตละข้ันสามารถยืดหยุนกิจกรรมตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนควรเตรียมความพรอม มีการวางแผนทุกอยางดวยความรอบคอบกอนท่ีจะทำ 

การสอน โดยเฉพาะในข้ันสำรวจและคนหา ขั้นอธิบายและสรุป นักเรียนมีบทบาทมากในการจัด 

การเรียนการสอนดังกลาว ผูสอนควรมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

เพื่อชวยผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน  

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับรูปแบบ 

การสอนแบบโครงงาน 

 2.2  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชรวมกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน เชน บทเรียนสำเร็จรูป ชุดกิจกรรม ชุดการสอน เปนตน 
 

สรุป 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที ่5 โดยใชรปูแบบการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ไดผลการวเิคราะหขอมลูดงันี ้

  1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรือ่งเสยีงและการไดยนิ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 
หลังไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนการเรียนโดย

ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเสียงและการไดยิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปน
ไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 
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 2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลัง 

การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนการเรียนโดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงนักเรียนท่ีไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมี

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองเสียงและการไดยิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 2 ที่ตั้งไว 
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การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

STRATEGIC MANAGEMENT AFFECTING THE OPERATION OF CHILD 
DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE JURISDICTION OF LOCAL 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS OF LOWER CENTRAL REGION 2 
 

ณัฏฐนันท  พิทยะภัทร/ NATTHANAN  PITTHAYAPAT1   
พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW2  

รัฐดาว  พิศาลพงศ/ RATHDOW  PHISALAPHONG3  

 

บทคัดยอ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ระดับการบริหารเชงิกลยทุธศนูยพฒันาเดก็เล็ก 
2) ระดับการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 3) การบริหารเชิงกลยุทธซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมตัวอยาง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 จำนวน 136 แหง ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน  
ผูใหขอมูล ประกอบดวย 1) ผูบริหาร/ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวนการศึกษา/นักวิชาการ
ศกึษา 2) ครผููดแูลเดก็/ผูชวยครผููดแูลเดก็ และ 3) ผูปกครองเดก็ทีเ่ปนคณะกรรมการศนูย จำนวน 408 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารเชิงกลยุทธของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและ 

รายดาน ไดแก ดานการกำหนดทิศทางขององคกร ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการกำหนด
กลยุทธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ และดานการควบคุมและการประเมินผล  

2. การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
ดานการบริหารจัดการ และ ดานบุคลากร และพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 
ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ 
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3. การบริหารเชิงกลยุทธ ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม สงผลตอการดำเนินงาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยสามารถทำนายไดรอยละ 39.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of strategic management of child 

development centers; 2) the level of the operation of child development centers; and  

3) strategic management affecting the operation of child development centers. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling, was 136 child development 

centers under the jurisdiction of local administrative organizations of lower center region 2. 

The 408 respondents consisted of 1) administrators/directors/chiefs/ officers of education 

division, 2) teachers/teacher assistants, and 3) guardians who were school committee. 

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. The strategic management was at a high level both overall and specific 

aspects: organizational direction setting, environmental analysis, strategy formulation, 

strategy implementation, and strategy evaluation and control. 

2. Overall the operation of child development centers was at a high level. When 

classifying each aspect, 3 aspects were at the highest level: academic and curricular 

activities, management and personnel. There were 3 aspects at the high level: buildings, 
environment and security, network promotion on early childhood development, and 

participation and contribution from all sectors. 

3. The environmental analysis was strategic management that predicted the 
operation of child development centers at the percentage of 39.70% with statistical 

significance at. 01.  

 

Keywords:  strategic management, child development center, local administrative organization 
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บทนำ 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กอายุแรกเกิดถึง 

หาขวบใหมีความพรอมทั้งดานรางกายจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา นับเปนภารกิจที่ 

หนวยงานผูรับผิดชอบจะตองตระหนักและใหความสำคัญ เพ่ือใหการพัฒนาเด็กเปนไปอยาง 

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551: 1) สอดคลองกับปรัชญา 

การศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกำหนดวา “การศึกษา

ปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึงหาป บนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดู และการสงเสริมกระบวน 

การเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม 

วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน  เพื่อสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 5) ดังน้ัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. 2551 กำหนดใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย โดยมุงเนนใหพอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก

และผูที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเล้ียงดู  

การสรางประสบการณ การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเต็ม 

ตามศักยภาพ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553: คำนำ)             

ดังน้ัน ในการบริหารและจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเก่ียวของใน 

การจัดการศึกษามีความจำเปนตองศึกษาในเร่ืองของการบริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับการบริหารองคกรของตนเองไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นวาการบริหารเชิงกลยุทธนั้น เปนศาสตรและศิลปสำคัญท่ีผูบริหาร 

และบุคลากรในองคกรท่ัว ๆ ไป รวมถึงสถานศึกษาควรทำความเขาใจอยางลึกซ้ึง โดยเฉพาะสถานการณ

ปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรง  ทำใหองคกรตองปรับตัวใหสอดคลอง 

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด การประยุกตหลักการและแนวคิดของการบริหาร 
เชิงกลยุทธไปใชในการบริหารงานจะทำใหองคกรสามารถดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสบ 

ความสำเรจ็ และมีพัฒนาการที่ยั่งยืน (จินตนา  บุญบงการ และณัฏฐพันธ  เขจรนันท, 2548: คำนำ)          

จากหลักการและขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การนำหลักการแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร
เชิงกลยุทธมาใชในการบริหารองคกร จะชวยใหการบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี

ตองการได ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธจะใหคำตอบพ้ืนฐานสำคัญแกองคกร คือ เราจะทำอะไร เราจะ

ทำเพ่ือใคร เราจะตองบรรลุเปาหมายอะไร และเราจะบรรลุเปาหมายอยางไร การบริหารเชิงกลยุทธ 

มีกระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดทิศทางขององคกร 

การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล (จินตนา บุญบงการ 
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และณัฏฐพันธ  เขจรนันท, 2548: 19) ซึ่งถือวาเปนแนวดำเนินการที่มีความตอเน่ืองและนาจะเปน

แนวทางหน่ึงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาที่เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่ทำ

หนาท่ีใหการศึกษาและพัฒนาผูเรียนที่เปนทรัพยากรบุคคลของชาติ มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี

ตองการได ประกอบกับสถานศึกษาเริ่มมีความเปนอิสระทางการบริหารมากขึ้น อันเนื่องมาจาก 

การกระจายอำนาจทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายดานการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  เพ่ือใหเด็กปฐมวัย ไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนให

บคุคล ครอบครวั ชมุชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ินมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพราะการพัฒนาการ 

ในชวงปฐมวัย เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการในชวงตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาทั้ง 

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม การพัฒนาการในชวงปฐมวัย  จึงจำเปนตอง 

ไดรับการดูแลเอาใจใสอยางถูกวิธีและมีคุณภาพ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังข้ึนเพ่ือทำหนาท่ี

ในการบริการสาธารณะใหแกประชาชน โดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความเกี่ยวของ

ใกลชิดกับประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ (กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ิน, 2553: 2) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ .2542 ภายใตการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งขึ้นเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ถายโอนมา

จากหนวยงานตาง ๆ ถือวาเปนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 8 และมาตรา 4 แตก็ยังมีความแตกตางหลากหลายท้ังในดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก 

ดานบุคลากร  ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนา

คุณภาพ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรับผิดชอบภารกิจการดำเนินการจัดการศึกษาใหได

คุณภาพและมาตรฐาน สามารถใหบริการตอบสนองชุมชน ดานการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย  
อายุ 2-5 ขวบ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553: 1)   

จากการเปล่ียนแปลงระบบบริหารการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทำใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอยู มีการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอง 

ลักษณะ คือ 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ศูนยพัฒนาเด็กที่ไดรับ

การถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับถายโอน

จากกรมการศาสนา (วัด มัสยิด) การบริหารจัดการเปนสามรูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด รูปแบบที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการ

รวมกับวัดหรือมัสยิด รูปแบบที่ 3 วัดหรือมัสยิดบริหารจัดการเองท้ังหมด อีกท้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ไดรับถายโอนมาจากหนวยงานตาง ๆ นั้น บางแหงต้ังอยูในเขตพื้นท่ีของโรงเรียน และเขตพ้ืนท่ี

ของวัดหรือมัสยิด จากความแตกตางของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของ 

คณะกรรมการบริหารแตละแหง ทำใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความไมเทาเทียมกัน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมเคยมีประสบการณในการจัดการศึกษามากอน ตองเตรียม 

ความพรอมในการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางท่ีกำหนดไดดวยดีและ 

มีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสังคม ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือให 

ผูปกครองมีความเช่ือถือ ศรัทธา ไววางใจ และม่ันใจในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จึงเปนภารกิจท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคกรบริหารสวนตำบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาท 

ที่สำคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังส้ิน ในฐานะหนวยงานซ่ึงมีภารกิจหนาท่ี

รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   

        จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือใหการจัดการศึกษา

สำหรับเด็ก ตรงกับวัยอยางเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการของผูปกครอง เตรียม 

ความพรอมในการท่ีจะพัฒนาในระดับสูงข้ึน และใหทราบวาผูบริหารมีการบริหารเชิงกลยุทธ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเร่ืองใดบาง เพื่อที่จะนำผลการศึกษาท่ีไดนี้ไปปรับปรุงการดำเนินการจัด 

การศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอไป  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 

2.  เ พ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 
3.  เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธที่เปนปจจัยซ่ึงสงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลางตอนลาง 2 
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สมมติฐานการวิจัย 

การบริหารเชิงกลยุทธเปนปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

1.  การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินภาคกลางตอนลาง 2 ซึ่งกระทำอยางตอเน่ืองสอดคลองกับสิ่งแวดลอมมี 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุด นำไปสู

การพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการของการกำหนดทิศทางระยะยาว การกำหนด

กลยุทธ การดำเนินกลยุทธและการควบคุมและการประเมินกลยุทธขององคกร ประกอบดวย  

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 2) การกำหนดทิศทางขององคกร  3) การกำหนดกลยุทธ   

4) การนำกลยุทธไปปฏิบัติ และ 5) การควบคุมและการประเมินผล  

2.  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมท่ีผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รวมมือกันดำเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก โดยอาศัยกระบวนการเทคนิควิธีที่เหมาะสม ประกอบดวย  

1) การบริหารจัดการ 2) บุคลากร 3) อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 4) วิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร 5) การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และ 6) สงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย                              

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยเร่ือง “การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชสถานศึกษา

เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) นำเสนอวิธีดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง                

1. ประชากร ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

สมุทรสงคราม ปการศึกษา 2557 ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จำนวน 210 แหง  

2.  กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 
 2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 

ปการศึกษา 2557 มีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
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ประจวบครีขีนัธ ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรปู เครจซีแ่ละมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607- 

610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน  

(proportional stratified random sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวนทั้งสิ้น 136 แหง 

 2.2 ผูใหขอมูลกำหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละแหงมีผูใหขอมูลแหงละสามคน 

ประกอบดวย 1) ผูบริหาร (นายก)/ ผอ.กองการศึกษา/หัวหนาสวนการศึกษา/ นักวิชาการศึกษา 

2) ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  และ 3) ผูปกครองเด็กที่เปนคณะกรรมการศูนย รวมผูใหขอมูล

ทั้งหมด 408 คน  

 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร วารสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงช้ีใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปรและนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา  

ขั้นที่ 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางขึ้น ไปใหผูเช่ียวชาญจำนวนสามทาน พิจารณาตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถามหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และเลือกขอท่ีมี  

คาดชันคีวามสอดคลองเทากบั 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามของการบรหิารเชงิกลยทุธ จำนวน 31 ขอ 

และขอคำถามของการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 45 ขอ 

 
  

    
 37 25 25 25 25 

 33 22 22 22 22 
 80 54 54 54 54 

 53 35 35 35 35 
 203 136 136 136 136 

 203 136 408 
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ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยที่ปรึกษา 

ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามในขอ 4 ที่ผานการปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (tryout) กับกลุมที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 

ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามความคิด เ ห็นที่ ได รั บก ลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพ 

ดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

คุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98 และ คุณภาพดานความเท่ียงของการดำเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.95  

ขั้นที่ 7 จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

กับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด 

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีสี่ตอน  ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน 

แบบสำรวจรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 

(rating scale)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 

(rating scale)  

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค  

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ภาคกลางตอนลาง 2  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 408 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ

กลับคืนมาจำนวน 408 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 35

การวิเคราะหขอมูล 

1.  การวิเคราะหเก่ียวกับระดับของการบริหารเชิงกลยุทธและการดำเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใชการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2.  การวิเคราะหคาสหสัมพันธการบริหารเชิงกลยุทธกับการดำเนินงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s productmoment correlation 

coefficient: r
xy

)  

3.  การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

4.  ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

ตอนที่ 1 ระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลาง 

ตอนลาง 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีการกระจายตัวนอยมาก (  = 4.22, S.D. = 0.35)  

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การบริหารเชิงกลยุทธอยูระดับมากทุกดานเชนกัน โดย 

การบริหารเชงิกลยุทธดานการกำหนดทิศทางขององคกรอยูในลำดบัสงูทีส่ดุ (  = 4.34, S.D. = 0.44)  

รองลงมา ไดแก ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม (  = 4.27, S.D.=0.35) ดานการกำหนดกลยุทธ 
(  = 4.24, S.D. = 0.37) ดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ (  = 4.18, S.D.=0.37) และดานการควบคุม 

และการประเมินผล (  = 4.13, S.D. = 0.42) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่น  ภาคกลางตอนลาง 2  

ตอนท่ี 2 ระดับการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคกลางตอนลาง 2   

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีการกระจายตัวนอยมาก (  = 4.28, S.D.= 0.28) และเม่ือ

พจิารณา เปนรายดานกพ็บวา การดำเนินงานของศนูยพฒันาเดก็เลก็อยูระดับมากทีส่ดุสามดาน ไดแก  

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูในลำดับสูงที่สุด (  = 4.74, S.D.=0.31) รองลงมา ไดแก 

ดานการบริหารจัดการ (  = 4.64, S.D. = 0.38) ดานบุคลากร (  = 4.59, S.D. = 0.27) ตามลำดับ 

และอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (  = 4.29,  
S.D. = 0.47) การสงเสรมิเครอืขายการพฒันาเดก็ปฐมวยั (  = 3.77, S.D. = 0.31) และดานการมสีวนรวม 

และการสนบัสนนุจากทกุภาคสวน (  = 3.71, S.D. = 0.31)  ตามลำดบั ดงัปรากฏในตารางที ่3 

 

 
 

 x̄ S.D.  
  (X1) 
  (X2)  
  (X3)  
  (X4) 
  (X5) 

4.27 

4.34 

4.24 

4.18 

4.13 

0.35 

0.44 

0.37 

0.37 

0.42 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 

 4.22 0.35   

(n =136) 
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ตอนท่ี 3   การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการบริหารเชิงกลยุทธซึ่ ง 

มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง  

0.524 - 0.906 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธกับ 

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (y
tot

) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.387 - 0.630 ดังปรากฏในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ภาคกลางตอนลาง 2  

 

 x̄ S.D.  
  (Y1)                                 
  (Y2)       
   (Y3)    
  (Y4)   
  (Y5)         
  (Y6)  

4.64
4.59 
4.29 
4.74 
3.71 
3.77 

0.38
0.27 
0.47 
0.31 
0.31 
0.31 

 
 

 
 

 
 

2 
3 
4 
1 
6 
5 

 4.28 0.28   

 (n = 136) 
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**  .01 

 
 

 
 

 
 
 

 (X
1)  (X

2) 

 (X
3)  (X

4)  (X
5)  (y

tot
) 

  (X1) 1.00   
  (X2)  0.880** 1.00   
  (X3)  0.756** 0.896** 1.00    
  (X4) 0.524** 0.684** 0.750** 1.00   

 (X5) 0.671** 0.857** 0.904** 0.906** 1.00  

  (ytot) 0.630** 0.580** 0.527** 0.387** 0.432** 1.00 

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงาน 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

ผลการวิ เคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาการบริหารเชิงกลยุทธ 

ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม (X
1
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความผันแปรของการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอน

ลาง 2 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

เทากับ 0.397 ซึ่งแสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธ  ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมสามารถทำนาย  
การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอยละ 39.70 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
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      สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

      
tot

= 2.16+ 0.50 (X
1
) 

      สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

      Z 
 tot

 = 0.63 (Z
1
) 

ดังปรากฏในตารางที่ 5  

 

ตารางที่  5  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

     (n = 136) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 1 4.21 4.21 88.16** .00 
Residual 134 6.40 0.04   

Total 135 10.62   
 b Beta SEb t Sig. 

 2.16 0.22 9.50** .00 
(X1) 0.50 0.63 0.05 9.39** .00 

**  .01 
R = 0.630 R2 = 0.397 SEE. = 0.219 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธ
และการดำเนินงานศนูยพฒันาเดก็เลก็ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคกลางตอนลาง 2 

ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 จากแบบสอบถามปลายเปดพบวา ผูดูแลเด็ก
สวนใหญมีอายุมาก ขาดการพัฒนาความรู ความสามารถทำใหการบริหารไมดีเทาท่ีควรผูบริหาร 

ไมใหความสำคัญของการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ไดรับการถายโอนจากวัดมีการบริหารงานท่ีแตกตางจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเองกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากพัฒนาชุมชน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 พบวา ควรสงผูดูแลเด็กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ใหมีความรู ความสามารถครอบคลุมทุกดาน ผูบริหารควรใหความสำคัญในการพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากวัดควรเลือกรูปแบบ
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การบริหารงานโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารทั้งหมด เพ่ือจะไดบริหารเปนแนว 

ทางเดียวกัน 

ปญหาอุปสรรคการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคกลางตอนลาง 2 พบวาผูดูแลเด็กสวนใหญยังไมไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ การดำเนิน

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมสามารถทำไดเต็มที่เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับถายโอนต้ังอยูใน

พื้นที่ของโรงเรียน เคร่ืองเลนสนามสำหรับเด็กมีนอย ไมเพียงพอกับจำนวนเด็ก และวัสดุ อุปกรณ

เครื่องใชสำหรับเด็กบางอยางไมสามารถดำเนินการจัดซื้อไดเนื่องจากผิดระเบียบ เชน เครื่องแตงกาย 

แปรงสีฟน ยาสีฟน 

ขอเสนอแนะในพัฒนาการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคกลางตอนลาง 2 พบวา ควรจัดสรรตำแหนงขาราชการครูใหไดครบตามจำนวนผูดูแลเด็ก 

ที่มีคุณสมบัติครบถวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่

ของตน ควรจัดใหมีเคร่ืองเลนสนามใหเพียงพอสำหรับเด็ก และแกไข ปรับปรุงระเบียบใหครอบคลุม

อุปกรณเครื่องใชสำหรับเด็ก 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ภาคกลางตอนลาง 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การบริหาร

เชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการกำหนดทิศทางขององคกรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา ไดแก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมและ 

การประเมินผล ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหารและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของหลัก 
การบริหารเชิงกลยุทธเปนการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ผูบริหารจะตองทำการวิเคราะหและ

ประเมินปจจัยตาง ๆ จุดแข็งและจุดออนภายในสภาพแวดลอมขององคการ เพ่ือจัดทำแผนงาน

ดำเนินการท่ีเหมาะสมที่สุดใหงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวตามท่ีกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น (2553: 7) ไดกำหนดหลักการของการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ี  

1) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 2) ยึดหลัก 
การอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเดก็เปนสำคัญ โดยคำนงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล และ 

วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3) พัฒนาเด็กโดยองครวมผาน 

การเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดำรงชีวิตประจำวัน
ไดอยางมีคณุภาพและมีความสุข 5) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา

ในการพัฒนาเด็ก สอดคลองกับผลงานวิจัยของอุทุมพร  พัชรารัตน (2547: 65-66) ไดศึกษา 
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ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอ

การจัดการเชิงกลยุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธในหาดาน โดยรวม

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน มีระดับ

ปฏิบัติงานจากมากไปนอยสามอันดับแรก การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน ดานการกำหนด

ทิศทางของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย ดานการควบคุมเชิงกลยุทธ ตามลำดับ 

2.  การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลาง

ตอนลาง 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การดำเนินงาน 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมา ไดแก  

การบริหารจัดการ บุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การสงเสริมเครือขาย 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ตามลำดับ  

ทั้งน้ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยตองใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 มาเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน

เดียวกันเปนการกำหนดมาตรฐานสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยกำหนดวัตถุประสงคหลัก คือ 1) สงเสริมกระบวนการ

เรียนรูและสงเสริมพัฒนาการทั้งสี่ดาน (รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา) 2) พัฒนาเด็ก

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัย 3) สงเสริมใหปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวันและอยูรวมกับคนอื่นในสังคม 4) แบงเบาภาระของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู   

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน 5) สงเสริม 

ความรักเอ้ืออาทรของสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมทองถิ่น (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 

2553: 27) ซึ่งสอดคลองกับสุชาดา  แขวงเมือง (2555: 64-69) ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในจังหวัดหนองคาย พบวา การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลตำบล ในจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนทุกภาคสวน 

3. การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง 2 ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการดำเนิน

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 อยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรอยละ 39.70  

ทั้งนี้จากการเปล่ียนแปลงระบบบริหารการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทำใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอยู มีการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสองลักษณะ คือ 

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งขึ้นเอง ศูนยพัฒนาเด็กที่ไดรับการถายโอน

จากกรมพัฒนาชุมชน (พช.) และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอนจากกรม 

การศาสนา (วัด มัสยิด) การบริหารจัดการเปนสามรูปแบบ ดังน้ี รูปแบบท่ี 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนผูบริหารจัดการเองท้ังหมด รูปแบบที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการรวมกับวัดหรือ

มัสยิด รูปแบบที่ 3 วัดหรือมัสยิดบริหารจัดการเองทั้งหมด  อีกทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอน

มาจากหนวยงานตาง ๆ นั้นบางแหงตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียน และเขตพ้ืนที่ของวัดหรือมัสยิด 

จากความแตกตางของสภาพแวดลอม เศรษฐกจิ สงัคม และนโยบายของคณะกรรมการบริหารแตละแหง 

ทำใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความไมเทาเทียมกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยังไมเคยมีประสบการณในการจัดการศึกษามากอน ตองเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา และ

พัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางท่ีกำหนดไดดวยดีและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคม 

ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหผูปกครองมีความเชื่อถือ ศรัทธา ไววางใจ และ

มั่นใจในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนภารกิจที่สำคัญขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคกรบริหารสวนตำบล 

เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทท่ีสำคัญในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กทั้งส้ิน ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังที่ วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18-20) กลาววา การวิเคราะห

สภาพแวดลอม (environmental analysis) คือ การพิจารณา “จุดแข็ง-จุดออน” ภายในองคกร และ 

“โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการบรรลุความสำเร็จตาม

จุดประสงคขององคกร ทั้งที่เปนปจจัยเง่ือนไขในระยะที่ผานมา และท่ีเปนปจจัยเง่ือนไขในอนาคต 
ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญไดรับการถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  

และสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในขณะน้ัน 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับถายโอน

จากกรมการศาสนา (วัด มัสยิด) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ

แทนต้ังแตป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีอาคารสถานท่ีตั้งอยูในเขตพื้นที่ของโรงเรียนทำใหมีขอจำกัดและ 
ขาดโอกาสในการบริหารเชิงกลยุทธ ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ทำให 

ไมสามารถดำเนินการไดเต็มท่ี เน่ืองจากขัดตอระเบียบ และกฎหมายบางขอของสำนักงานตรวจเงิน

แผนดิน ดังที่ จินตนา  บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548: 19-20) ไดกลาวไววา  

การกำหนดทิศทางขององคการ  ผูบริหารจะนำขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะหโอกาสและ 
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ขอจำกัดมาทำการประมวลผล เพ่ือใชกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ โดยท่ีการกำหนด

ทิศทางขององคการสามารถกระทำไดในลักษณะของการกำหนดภารกิจและการต้ังเปาประสงค 

ขององคการ และสอดคลองกับพักตรผจง วัฒนสินธ และพสุ เดชะรินทร (2548: 13-17) กลาวไววา 

การกำหนดทิศทางองคการ (direction setting) ไดกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญา และ

วัตถุประสงคขององคการ การกำหนดทิศทางขององคการจะเปนการบงช้ีวาองคการธุรกิจจะมุงไปใน

ทิศทางใด หรือสาเหตุของการดำรงอยูขององคการ หรือประเภทของธุรกิจที่องคการดำเนินอยู 

นอกจากน้ี การกำหนดทิศทางขององคการจะยังมีสวนชวยในการแปลงวิสัยทัศนหรือภารกิจ 

ขององคการใหกลายเปนวัตถุประสงคในการดำเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น 

 

สรุป 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมากท้ัง 

ในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภาพรวมอยูในระดับมากและ 

รายดานอยูระดับมากท่ีสุดสามดาน อยูในระดับมากสามดาน การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอ 

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการวิเคราะห 

สภาพแวดลอม โดยทำนาย ไดรอยละ 39.70 ผูดูแลเด็กสวนใหญยังไมไดรับการบรรจุแตงต้ัง 

เปนขาราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กต้ังอยูในพ้ืนท่ีของโรงเรียนการดำเนินงานไมสามารถทำไดเต็มที่ 

วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสำหรับเด็ก เครื่องเลนสนามยังมีไมเพียงพอกับจำนวนเด็ก   

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
 1.1 ผูบรหิาร ครผููดแูลเดก็และผูปกครองเด็กท่ีเปนคณะกรรมการศูนยควรใหความสำคัญ 

ในการบริหารเชิงกลยุทธ โดยเฉพาะดานการควบคุมและประเมินผล โดยตระหนักถึงความสำคัญ 

กับความสำเร็จของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามวัตถุประสงคที่วาง  
 1.2 ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็กที่เปนคณะกรรมการศูนยควรเปดโอกาส 

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือสงเสริมใหการดำเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบรรลุตามวัตถุประสงค  

 1.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผน

การบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานการกำหนดทิศทาง การกำหนดกลยุทธ การนำ

กลยุทธไปปฏิบัติการควบคุมและการประเมินผล เพ่ือพัฒนาใหการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีประสิทธิภาพตอไป  
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอประสิทธิผลของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารเชิงกลยุทธของการดำเนินงาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2.3 ควรศึกษากลยุทธในการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของการดำเนินงานศูนย 

พัฒนาเด็กเล็ก 
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1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AFFECTING  

THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN SCHOOLS  
UNDER THE JURISDICTION OF SECONDARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8 
  

นภัสนันท  นิลบุตร  /  NAPHATSANAN  NILABUT1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW2  

จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3  
 

บทคัดยอ 

การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ระดบัการพฒันาทรพัยากรบคุคลในโรงเรยีน 2) ระดับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน และ 3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคกร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ 
แบงชั้นตามสัดสวน กระจายตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา   
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 
2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงไป

ศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน โดยสามารถ
รวมกันทำนายไดรอยละ 98.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คำสำคัญ:  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ความผูกพันตอองคกร  โรงเรียน  มัธยมศึกษา 
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ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of human resource development in 

secondary schools; 2) the level of organizational commitment in schools; and 3) human 

resource development affecting the organizational commitment in schools. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling distributed by province and 

school size, was 335 administrators and teachers in schools under the jurisdiction of 

Secondary Educational Service Area Office 8. 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. Overall and in specific aspects, the human resource development in schools 

was at a high level. 

2. Overall and in specific aspects, the organizational commitment in schools 

was at a high level. 

3. The human resource development in the aspects of promotion of advanced 

study, field trip study and personnel training together predicted the organizational commitment 

in schools at the percentage of 98.70 with statistical significance at .05. 

 

Keywords: human resource development, organization commitment, schools, secondary education

บทนำ 
สภาวะการแขงขันในโลกปจจุบันทำใหองคกรตาง ๆ รวมทั้งสถานศึกษาจำเปนตอง

ทบทวนและใหความสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยที่มุงเนนการสรางทุนมนุษย (human 

capital building) เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาท่ีจะเนนการกำหนดคุณลักษณะ
และความสามารถของคนใหเหมาะกับงานและกลยุทธขององคกรแบบที่เปนอยูอยางเดิม ๆ ดังท่ี

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสท่ีแทจริงสำหรับการปฏิวัติ
องคกรใด ๆ นั้น ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวาบุคลากร ระบบ และวัฒนธรรมขององคกรจะได

รับการเตรียมความพรอมไดดีเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร ระบบ 

และวัฒนธรรมขององคกรน้ัน ๆ ดังน้ันบุคลากรจึงนับวาเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของ

องคกร แตในปจจุบันกลับพบวาองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาไมไดเอื้ออำนวยใหนำ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูนั้นมาใชประโยชนในฐานะท่ีเปน “ทุนมนุษย” (human capital) อยางเต็มที่ 
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ดังน้ัน จึงกลาวไดวา บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย คือ องคประกอบท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงตอ

ความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้เพราะการท่ีองคกรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จนั้นจะตองอาศัย

บุคลากรที่มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร

นั่นเอง กลาวคือ บุคลากรจะตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จำเปนตอ

การปฏิบัติงาน และที่สำคัญยิ่งยังตองมีความรวมมือ รวมใจ และทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ

ดวย ดังนั้น หากจะเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ ของการดำเนินงาน อันไดแก เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร 

การตลาด และการจัดการแลว ทรัพยากรมนุษยคือปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด และการท่ีผูปฏิบัติงานและ 

ผูบริหารขององคกรตาง ๆ มีคุณภาพท่ีแตกตางกันน้ี สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการมีระบบการจัดการ

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ตางกันนั่นเอง 

จากเหตุผลที่กลาวมาแลวในขางตนจะพบวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับวาเปนวิธีการ

ที่จะทำใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถใหเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งความรู 

ความสามารถของบุคลากร แมวาจะไดรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอยางดีแลว จะมีก็เพียงแต

ความรูตามหลักทฤษฎีเทานั้น  แตเมื่อมาปฏิบัติงานในสถานการณจริง จำเปนอยางย่ิงที่จะตอง 

นำความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไป ประกอบกับบุคคลที่เขามา

ทำงานใหมยังไมทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานตาง ๆ จึงจำเปนตองพัฒนาให

บุคลากรเหลาน้ีใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ังนโยบายและแนวทางตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานใหดีเสียกอนจึงจะปฏิบัติงานใหเกิดผลดีได นอกจากน้ันบุคลากรท่ีปฏิบัติอยูเดิม 

ก็มีความจำเปนที่จะตองพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ อาทิ 

การพัฒนาเพ่ือเรงประสิทธิภาพในการทำงานใหสูงขึ้น พัฒนาเพ่ือเตรียมตัวท่ีจะโยกยาย หรือเล่ือน

ตำแหนง พัฒนาที่จะใหรูถึงเทคนิคใหม ๆ หรือความรูใหม ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน เปนตน 

นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังท่ีระบุไวในมาตรา 6 วากลไกท่ีจะขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายน้ัน  ตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน และ 

ความรวมมอืจากทกุสวนในชมุชน และสงัคม สอดคลองกบัสมยศ  นาวกีาร (2544: 10-11) กลาวไววา  

คน เปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด เน่ืองจากคนคือผูที่นำเอาทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใชใหเกิด

ประโยชน ผูบริหารจึงตองสรางและจัดใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุ

วตัถุประสงคและเปาหมาย สามารถทำใหบคุคลมีสวนรวม มคีวามเตม็ใจ และทุมเทในการปฏิบตังิาน 
เกิดความผูกพันตอองคกร มีความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร พรอมและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนและ

ทุมเทใหองคกรไดนั้น จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลน้ันไดรับการตอบสนองจากองคกรในดานตาง ๆ  
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ดังนั้น องคกรจึงตองสรางสิ่งจูงใจเพื่อสนองตอบตอความตองการของสมาชิก และเมื่อความตองการ

ของแตละคนไดรับการตอบสนอง ก็จะกอใหเกิดความผูกพันตอองคกรและรูสึกเปนสวนหน่ึงของ

องคกร รวมท้ังเกิดความปรารถนาท่ีจะมีสวนรวมในการสรางความสำเร็จขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

จากคำกลาวในขางตน พบวา องคกรใดก็ตามหากจะประสบผลสำเร็จไดตองอาศัย

บุคลากรชวยกันพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน ดังน้ัน ทุกคนในองคกรตองมีความรูสึกผูกพันกับองคกร 

นั้น ๆ ดวย โรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ก็เชนกัน นับวาเปนองคกรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาสังคม

ไทยใหเจริญกาวหนาได เพราะเปนหนวยงานที่จะสรางและพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

แบบ ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกำหนดไว ดังนั้น บุคลากรในโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษา จำเปนตองรวมมือกันทำใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

และกอใหเกิดประสิทธิผล ดังที่ นิภาพร ใจจิตร (2547: 166) ซึ่งไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ

ระหวางความผูกพันตอสถาบันกับความพึงพอใจในงานของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ

ศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวาประสิทธิภาพในการงานของครูขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน  

การฝกฝน อบรมพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ การสอน รวมทั้งความสัมพันธระหวางครู  

ผูรวมงาน ความผูกพันกับโรงเรียนและความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญมากตอ 

การปฏิบัติงานของครู เนื่องจากเกี่ยวของกับความจงรักภักดี มีความภาคภูมิใจตอสถาบันโดยเฉพาะ

โรงเรียนที่สังกัด มีความรูสึกสนุกกับการงาน มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อความกาวหนา  

สรางช่ือเสียงจนเปนท่ีไดรับการยกยองนับถือกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนการเปนสมาชิกสวนหนึ่ง 

ของหนวยงาน  

จากที่กลาวมาท้ังหมดในขางตน ผูวิจัยในฐานะบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอ

ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือนำมา

ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน 

2.  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร
ในโรงเรียน 
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สมมติฐานการวิจัย 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การสงเสริม 

ดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน และการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการท่ีโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู ความสามารถ ทักษะและ

ทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงาน 

ไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก  

1. การปฐมนิเทศ คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เขามาทำงานใหม 

หรือผูที่รับราชการมานานแลว แตเพิ่งยายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหนาที่ใหม เพื่อให

ทราบความรูทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ ชี้แจงลักษณะโครงสรางขององคกร นโยบาย

ขององคกร เพ่ือใหสมาชิกใหมเขาใจวัตถุประสงค รวมท้ังเรียนรูสภาพแวดลอมขององคกร ไดเรียนรู

วิธีการทำงานและวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนรูจักเพื่อนรวมงานใหม 

2. การฝกอบรม คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความชำนาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ที่

สามารถนำมาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล 

3. การสงเสริมดานวิชาการ คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมใหบุคลากร

ไดรับความรู ความชำนาญ คานิยม ศีลธรรม และความเขาใจที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตให

กวางขวางย่ิงข้ึน และสามารถทำไดหลายรูปแบบ เนนในเร่ืองของการใหความรู เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ในการทำงาน 
4. การสงไปศึกษาดูงาน คือ การที่สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเพิ่มพูน 

ความรู ทักษะ วิสัยทัศน และประสบการณในการทำงานท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

ของบุคลากรใหมีความรูยิ่งข้ึน โดยไปศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีมีระบบการทำงานท่ีดีและทันสมัย 
เพ่ือเรียนรูและแสวงหาประสบการณใหม ๆ ที่คาดหวังวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงาน 

หรืองานในหนาที่ของแตละบุคคลได ทั้งยังเปนการเปล่ียนบรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำ

ที่ทำอยูไปสูการพบเห็นส่ิงใหม ซึ่งสรางเสริมแนวคิดใหม และนำไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น  

ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหนึ่ง 

5. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ คือ การท่ีสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูเพ่ิมขึ้น โดยการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เพ่ือใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ แนวคิด
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ใหม ๆ และเพ่ิมวฒุทิางการศึกษาเพ่ิมเตมิในสถานบันการศึกษาภายในเวลาและนอกเวลาการทำงาน 

ผลการศกึษาจะเปนประโยชนตอตนเองและองคกร มทีัง้การศกึษาตอภายในประเทศและตางประเทศ 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความรูสึก ความคิดเห็น และทัศนคติที่มีตอองคกรและไดแสดงออก

มาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพ่ือประโยชนของ

องคกร ความเสียสละเพ่ือองคกร ความจงรักภักดีตอองคกร ความปรารถนาอยางแรงกลาใน 

การดำรงความเปนสมาชิกขององคกร รวมท้ังการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหองคกร

บรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว ประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก  

1. บุคคลมีความเชื่อมั่นอยางสูงในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษายอมรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสำเร็จตามเปาหมาย และมี

คานิยมของตนที่สอดคลองกับคานิยมขององคกร 

2. บุคคลมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีในการทำงานเพื่อ

ประโยชนขององคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาใชความสามารถ ความพยายามของตน

อยางเต็มที่ เพื่อใหงานขององคกรประสบความสำเร็จ 

3.  บุคคลมีความตองการอยางแรงกลาท่ีจะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพใน

องคกร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษามีความสมัครใจที่จะอยูปฏิบัติงานในองคกรถึงแมวาจะได

รับขอเสนอท่ีดีกวาจากองคกรอ่ืน ถึงแมวาองคกรจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็ไมคิดหรือมี

ความตองการที่จะลาออกจากองคกร  

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 

research) โดยผูวิจัยใชผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห  

(unit of analysis)  
 

ประชากร  

ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2556 จำแนกตามท่ีตั้งของจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี และ 

จังหวัดราชบุรี และแบงตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 139 คน 

ขาราชการครู 2,415 คน รวมทั้งสิ้น 2,554 คน 
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กลุมตัวอยาง 

ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2,554 คน โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่ 

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดย

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling)  

กระจายตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 335 คน ดังแสดงรายละเอียด 

ในตารางที่ 1 ดังนี้ 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ ศึกษา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพัน

ตอองคกร เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาและกำหนด

ดัชนีชี้วัด นำมาสรางขอกระทงคำถามตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษาภายใตคำแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษา นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ

คุณภาพความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถามแลวหาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือก 
เฉพาะขอที่มีคาดัชนีเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดกระทงคำถามดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จำนวน 20 ขอ และกระทงคำถามความผูกพันตอองคกร จำนวน 21 ขอ จากนั้น แกไขขอกระทง

คำถามแลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยท่ีปรึกษา นำแบบสอบถามท่ี

   
  

  14 160 174 2 21 23
  12 153 165 2 20 22
  17 262 279 2 34 36
  32 496 528 4 65 69

  12 168 180 2 22 24
  20 276 296 3 36 39
  8 211 219 1 28 29
  24 689 713 3 90 93

139 2,415 2,554 19 316 335

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรกลุมตัวอยาง 
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ปรับแกแลวไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในโรงเรียน ซึ่งไมใชกลุม

ตัวอยางจำนวน 30 คน นำแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน 

สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน 

ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.96 และคุณภาพดานความเท่ียงของความผูกพันตอองคกรใน

โรงเรียน ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.95 และปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาให

มีความเหมาะสมและถูกตอง โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบัน และประสบการณการทำงาน มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)    

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)            

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 335 ฉบับ ไปยังผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการ

ครู เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูสงแบบสอบถามและเก็บคืนแบบสอบถาม

ดวยตนเอง ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา 

คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
2.  การวิเคราะหระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอองคกร ใชการหา

คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2556: 121)  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 53

3.  การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความผูกพันตอ

องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

)  

4.  การวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ 

ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร  

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน  

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเ รียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.11) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบ

วาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย  

คือ การศึกษาตอมากท่ีสุด (  = 4.32)  รองลงมา คือ การสงเสริมดานวิชาการ (  = 4.23)  และ 

การสงไปศึกษาดูงาน (  =  4.09) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน  

          (n=335) 
X S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.   

4.05
4.06 
4.23 
4.09 
4.32 

0.65
0.62 
0.61 
0.70 
0.45 

 
 
 
 
 

5 
4 
2 
3 
1 

 4.11 0.55   
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2. ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 

 ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความผูกพันตอ

องคกรอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย คือความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม

อยางเต็มท่ีในการทำงานเพ่ือประโยชนขององคกรมากที่สุด (  = 4.46) รองลงมา คือความตองการ

อยางแรงกลาที่จะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร (  = 4.43) และความเช่ือมั่นอยางสูง 

ในการยอมรบัเปาหมายและคานยิมขององคกรอยูในระดับตำ่ทีส่ดุ (  = 4.09) ดงัปรากฏในตารางที ่3 

 

ตารางที่ 3  ระดับความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน  

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน  

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง 0.46 - 0.74 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกร (Y
tot

) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง 

ถงึระดับสูง อยางมีนยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.57 - 0.99 ดงัปรากฏ 

ในตารางที ่4 

              (n=335) 
 X S.D.   

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4.09
 

4.46 
 

4.43 
 

0.60
 

0.46 
 

0.56 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 
1 
 
2 
 

 4.32 0.46   
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ซึ่งไดแก การศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขา

สมการและสามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพ 

ในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.987 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งไดแก  

ดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม สงผลตอความผูกพันตอ

องคกร และสามารถทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้ การฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอองคกร 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

tot
  =  0.06 + 1.07 (X

5
) + 0.04 (X

4
) - 0.02 (X

2
) 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

Z tot
  =  1.05 (Z

5
) + 0.05 (Z

4
) - 0.03 (Z

2
) 

ดังปรากฏในตารางที่  5  

(n=335) 

 

 (X
1) 

 (X
2) 

 
(X 3) 

 
(X 4) 

 (X
5) 

 
(Y tot

) 

 (X1) 1.00  
 (X2) 0.68** 1.00  

 (X3) 0.64** 0.74** 1.00  
 (X4) 0.46** 0.70** 0.67** 1.00  

 (X5) 0.59** 0.64** 0.68** 0.65** 1.00 
 (Ytot) 0.57** 0.60** 0.64** 0.60** 0.99** 1.00

**  .01 

 

ตารางที่ 4   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน 
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อภิปรายผล 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ 

1.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในโรงเรียนดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตออยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ การสงเสริมดานวิชาการ 
และการสงไปศึกษาดูงาน ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหารและบุคลากรควรตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เน่ืองจากบุคลากรนับวาเปนองคประกอบท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง

ตอความสำเร็จขององคกร ทั้งนี้ ในการที่องคกรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จนั้นจะตองอาศัย

บุคลากรที่มีสมรรถนะ (competency) ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร 

กลาวคือ บุคลากรจะตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จำเปนตอ 

การปฏิบัติงาน ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547: 1) สรุปไววา โอกาสท่ีแท

จริงสำหรับการปฏิวัติองคกรใด ๆ ขึ้นอยูกับการศึกษาและประเมินวา บุคลากร ระบบ และวัฒนธรรม

ขององคกรไดรับการเตรียมความพรอมดีเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร 

ระบบ และวัฒนธรรมขององคกร ดังน้ันบุคลากรจึงเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญท่ีสุดขององคกร

สอดคลองกับงานวิจัยของสมควร  ทิพยจันทร (2548: 79) ไดศึกษาการพัฒนาบคุลากรของผูบริหาร

ตารางที่  5  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 (n=335) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 3 70.16 23.39 8135.08* .00
Residual 331 0.95 0.00  

Total 334 71.11  
 b Beta SEb t Sig.

 0.06 0.03 1.97* .05
(X5) 1.07 1.05 0.01 117.47* .00

 (X4) 0.04 0.05 0.01 5.58* .00
 (X2) -0.02 -0.03 0.01 -3.15* .00

 

   *  .05 
   R = 0.993  R2 = 0.987 SEE. = 0.054 

(X5) 
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา ผูอำนวยการโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุน

การเขารวมสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดโดยหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนให

บุคลากรไดศึกษาตอ มีขอมูลเพ่ือช้ีแนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของ

บุคลากรสวนปญหาท่ีพบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมี 

การวางแผนโครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะ

ควรมีการจัดหาแหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง 

ดังนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแหงควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตนใหมี

ประสิทธิภาพในการทำงานใหมากย่ิงข้ึน โดยจัดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ 

จัดประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา 

การเรียนการสอน โดยการสรางเคร่ืองมือและส่ือการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรกระตุนให

บุคลากรและครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนา

บุคลากรครูอยางชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูอยางสม่ำเสมอและ 

มีความตอเนื่อง 

2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาความผูกพันตอองคกรใน

โรงเรียน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความเต็มใจที่จะ

ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทำงานเพ่ือประโยชนขององคกร ดานความตองการอยาง 

แรงกลาท่ีจะดำรงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคกร และดานความเช่ือมั่นอยางสูงในการยอมรับ

เปาหมายและคานยิมขององคกร ทัง้นีเ้นือ่งจากทีโ่รงเรียนจะประสบความสำเรจ็ไดนัน้ บคุลากรทุกคน

ตองมีความรูสึกผูกพันตอโรงเรียน มีความคิดเห็น และทัศนคติที่ดี และไดแสดงออกมาในลักษณะ

ของการยอมรับนโยบาย เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

มีความเสียสละ จงรักภักดีและปรารถนาอยางแรงกลาในการดำรงความเปนสมาชิกที่ขององคกร 
รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ได

กำหนดไว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณเพ่ือตองการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

ในการดำรงชีวติสามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข ดงัระบุไวในมาตรา 6 แตกลไกท่ีจะขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามความมุงหมายน้ันตองอาศัยการระดมทรัพยากร การสนับสนุน  

และความรวมมือจากทุกสวนในชุมชน และสังคม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของภัทราภรณ   

พัตรสงวน (2548: 69) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะงานกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ขาราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี 

ความผกูพนัตอองคกรในระดบัมากและยงัสอดคลองกบังานวิจยัของธนวรรณ  สรุะธรรมนิต ิ(2549: 86) 
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ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา 

ความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมทุกดานอยู

ในระดับมาก ดังนั้นความผูกพันตอองคกรมีความสำคัญตอความอยูรอดและประสิทธิผลขององคกร 

ซึ่งสมาชิกท่ีมีความผูกพันตอองคกรสูงจะสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีความผูกพันตอองคกรต่ำ 

ซึ่งผลที่ไดจะตกอยูกับองคกรและสมาชิกในองคกรเอง 

3.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้  

การสงเสรมิใหมกีารศกึษาตอ การสงไปศกึษาดงูาน และการฝกอบรม เปนปจจยัทีส่งผลตอความผกูพนั 

ตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทำนายความผูกพันตอองคกรในโรงเรียนไดรอยละ 98.70 ทั้งนี้

เน่ืองจากการพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงสำคัญและมีความจำเปน เพ่ือใหบุคลากรเปนผูที่มีความรู  

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจขององคกร ใหบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายภายใตสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลง 

อยูเสมอ บุคลากรจึงจำเปนตองมุงพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาว ตลอดจนเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทำงาน เพื่อเปนแรงกระตุน

ใหบุคลากรในองคกรเกิดความผูกพันตอองคกรสูง เพื่อความศรัทธายอมรับเปาหมาย คานิยมองคกร 

ทำใหเกิด ความทุมเท เต็มใจ เสียสละเวลาใหองคกร และมีความจงรักภักดี ตองการที่จะดำรงเปน

สมาชิกขององคกร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตรงตามเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลงาน

วิจัยของมนัสชัย  ปนโต (2550: 74) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอ

องคกรของบุคลากรภายในบริษัทไทยมารูจูน ซึ่งบุคลากรสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอ 

ความผูกพันขององคกรภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นตอดานความเชื่อถืออยาง
แรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ

บคุลากรภายในบริษทั ไทยมารูจนู มรีะยะเวลาการทำงานนานไดเล่ือนข้ันเล่ือนตำแหนงและประกอบ

ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีความม่ันคงในชีวิตตลอดจนมีเกียรติและมีอุดมการณ  
มคีวามเคารพในกฎระเบียบขอบงัคบั และปฏิบตัติามสูงสงผลใหมคีวามคิดเห็นตอองคกรในดานท่ีด ีๆ 

สำหรับดานความปรารถนาที่จะดำรงรักษาการเปนสมาชิกขององคกร และดานความคาดหวังที่จะใช

ความพยายามเพ่ือประโยชนตอองคกรมีความคิดเห็นในระดับมาก อาจเปนเพราะบุคลากรภายใน

บริษัท ไทยมารูจูน มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบสูง และเคารพกฎ ระเบียบขอบังคับ 

ตลอดจนศักดิ์ศรี อีกทั้งมีความมุงมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานสงผลใหมีระดับความคิดเห็นตอ
องคกรในระดับดี เมื่อพิจารณาปจจัยของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสงผลตอความผูกพันตอ

องคกรเปนรายดาน พบวา 
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 3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอสงผลตอ 

ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มากท่ีสุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรลวนแตใหความสำคัญกับความกาวหนา และสรางผลงานเพ่ือเปนการวัด

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนั้น บุคลากรจึงตองมุงที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานทักษะ 

ความรู ความสามารถ เพ่ือการแขงขันในองคกรของตนสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมควร   

ทพิยจนัทร (2548: 71) ไดศกึษาการพัฒนาบุคลากรของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอแมทา 

จังหวัดลำพูน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนที่ทำหนาที่รักษาการแทนผูบริหาร และครูผูสอน 

มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง 6 ดาน คือ สถานศึกษาควรสนับสนุนการฝกอบรม  

การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาตอ การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการนิเทศภายใน โดย

บุคลากรสวนใหญมีความเห็นวา ผูอำนวยการโรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนการเขารวมสัมมนา

ทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหบุคลากรได

ศึกษาตอ มีขอมูลเพ่ือชี้แนะแนวทาง และมีการสำรวจความตองการในการศึกษาตอของบุคลากร 

สวนปญหาที่พบคือ งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไมมีการวางแผน

โครงการอยางเปนระบบ ตลอดจนขาดการประเมินผลโครงการ สวนดานขอเสนอแนะควรมกีารจัดหา

แหลงคนควา ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับบุคลากรไดใชพัฒนาตนเอง 

 3.2  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงไปศึกษาดูงานสงผลตอความผูกพันตอ

องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในอันดับรองลงมา ทั้งน้ี

เน่ืองจากการสงไปศึกษาดูงานเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ วิสัยทัศน และประสบการณ 

ในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อเพ่ิมพูนความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ

งานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดมีโอกาส 

ไปศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีมรีะบบการทำงานท่ีดแีละทันสมัย เพือ่เรียนรูและแสวงหาประสบการณใหม  ๆ 

ทีค่าดหวงัวาจะสามารถนำมาประยุกตใชในหนวยงานหรอืงานในหนาทีข่องแตละบคุคลได เปนการเปลีย่น 

บรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำที่ทำอยูไปสูการพบเห็นส่ิงใหม ซึ่งสรางเสริมแนวคิดใหม  
และนำไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ทั้งยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานไดอีกทางหน่ึง 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของฤกษชัย  ใจคำปน (2549: 83) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน

สถานศึกษา อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเห็นวา สถานศึกษาควรสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ จัดโอกาสให
มีการประชุมสัมมนาอบรมเปนหมูคณะ รวมท้ังมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนา 

การเรียนการสอน โดยการสรางเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน แตมีผูตอบแบบสอบถามสวนหนึ่ง

ใหความเห็นวาสถานศึกษาของตน ไมไดจัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ ไมมีการพัฒนา 

ความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ไมมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรไวลวงหนา ขาดการติดตามผลในการพัฒนาบุคลากร เน่ืองจาก 

ผูบริหารไมเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ดังน้ันจึงเสนอแนะวาโรงเรียนควรให 

ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมใหมีการศึกษาตอ และศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากรได

พัฒนางานของตนเองและทำใหเกิดความผูกพันตอองคกรเพิ่มมากขึ้น 

3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการฝกอบรมสงผลแบบผกผันตอความผูกพันตอ

องคกรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีโรงเรียน

ดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ 

ความชำนาญ เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งท่ีสามารถนำมาใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล เปนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานใหเพ่ิมมากขึ้น จนเปน

โอกาสใหไดงานทำในองคกรท่ีดีขึ้น และความม่ันคงมากกวา ดังที่การสำรวจปญหา อุปสรรค 

เก่ียวกับการพัฒนาทรพัยากรบุคคลในโรงเรียน สงักดัสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

เรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอน

ครูยังตองทำงานดานอื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ รองลงมาคือ 

ขาดงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพ่ือพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน 

ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่ ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมได

กลับมาถายทอดความรูหรือตอยอดเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรม

สูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเบื่อหนาย ปญหา อุปสรรค 

เกีย่วกับความผกูพนัตอองคกรในโรงเรยีน สงักดัสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียง

ลำดับจากมากไปนอย ไดแก ครูตางถิ่นพากันยายกลับภูมิลำเนาเมื่อถึงกำหนดการยาย ครูอยากยาย

เขาโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ เพราะความเปนอยูที่สะดวกสบาย และความกาวหนาท่ีรวดเร็วกวา  

ครูมีหนาที่มากเกินไป ทำใหเกิดความเบ่ือหนายในโรงเรียน และการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน 

มีนอยและไมตอเนื่อง ทั้งนี้ไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของวรวรรณ  ตอวิวัฒน (2554: 58)  
ทำการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาขาราชการ 

กรมศุลกากรท่ีสังกัดสวนกลาง (คลองเตย) ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ 

ถูกสุขลักษณะ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาและความมั่นคง ไมมีอิทธิพล 

ตอความผูกพันตอองคการ ดังน้ันช้ีใหเห็นวาหากบุคลากรในองคกรมีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

และความกาวหนาและความม่ันคงอาจไมสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรหรือเกิดความผูกพัน 
ตอองคกรลดลงนั่นเอง 

สำหรับการวิจัยคร้ังนี้พบวา การสงเสริมดานวิชาการ ไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสงเสริมดานวิชาการ 
มักเก่ียวเน่ืองกับการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคใหบุคลากรไดรับความรูกวางขวางยิ่งขึ้น และสามารถ

ทำไดหลายรูปแบบ เนนในเรื่องของการใหความรูเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกัน 
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ทางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงมุงพัฒนาและใหความสำคัญกับการฝก

อบรมมากกวาการสงเสรมิทางดานวิชาการ ซึง่สอดคลองกบัผลงานวจิยัของปานจันทร  สรุยิะอัมพรกลุ  

(2549: 65) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร 

พบวา การดำเนินตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวางแผนมี 

การดำเนินงานมากกวาดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ปญหาในการพัฒนาขาราชการครู

สวนใหญ คอื ขาราชการครขูาดการวิเคราะหวจิยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ขาดวิทยากรทีม่คีวามรู 

ทศิทางและเปาหมายในการพัฒนาขาราชการครู คอื ผูบรหิารสถานศึกษาควรกระตุนใหขาราชการครู 

ในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีแผนการดำเนินการพัฒนาขาราชการครูอยาง

ชัดเจน และควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูอยางสม่ำเสมอและมีความตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรใหความสนใจในการพัฒนา

ทรพัยากรบคุคลและกระตุนใหบคุลากรปฏบิตังิานไดเตม็ตามศกัยภาพ พรอมรับการพฒันาในทุก ๆ ดาน 

ตระหนักถึงความสำคัญกับความสำเร็จของโรงเรียนตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน 

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรสนับสนุนใหมีการจัดอบรม

เฉพาะดานแกบุคลากรตามความสามารถและความถนัด และมีการนิเทศบุคลากรอยางสม่ำเสมอ 

 1.3 โรงเรียนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง พัฒนา

และวางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นตอไป  

 1.4  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ สงเสริม 

และอบรมพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรัก 

ความผูกพันตอองคกรในหลาย ๆ ทาง ทั้งทางตรงและทางออม 
 1.5  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจัด

กิจกรรมสรางความสัมพันธ มีการทำกิจกรรมรวมกันใหบอยยิ่งข้ึน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธที่ดีของ
บุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมการทำงานรวมกันของ

บคุลากรในโรงเรยีนและตางโรงเรียนในสงักดัเขตพืน้ท่ีเดยีวกนั และปลูกจติสำนกึใหบคุลากรรกัองคกร  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรในโรงเรียน 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 62

 2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูของโรงเรียน 

 

สรุป 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวม

และรายดาน บคุลากรมีความผูกพนัตอโรงเรียน อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การสงเสรมิ

ใหมกีารศึกษาตอ การสงไปศึกษาดูงาน และการฝกอบรม เปนปจจยัท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร

ในโรงเรยีน โดยสามารถรวมกนัทำนายไดรอยละ 98.70 อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05   

ปญหาอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนและความผูกพันตอองคกรใน

โรงเรียน คือ ครูมีหนาที่รับผิดชอบและมีภาระงานมากเกินไป นอกจากงานสอนครูยังตองทำงานดาน

อื่น ๆ ดวย ครูจึงไมมีเวลามากพอท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ ขาดงบประมาณในการจัดอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลากร การอบรมเพื่อพัฒนาครูสงผลใหครูขาดสอน ทำใหเด็กไมไดรับความรูอยางเต็มที่ 

ทางโรงเรียนจึงไมคอยสงครูเขารับการอบรม ผูที่ไปอบรมไมไดกลับมาถายทอดความรูหรือตอยอด

เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรเลย ทำใหการฝกอบรมสูญเปลาไมกอเกิดประโยชนกับองคกร 

บุคลากรหลาย ๆ คนไมถนัดในการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะบุคลากร 

ทีม่อีายุมาก การจดัสรรบุคลากรไมตรงกบัสายงานไมตรงกบัความสามารถ ทำใหการพัฒนาไมตรงจดุ 

ไมตรงประเด็นบุคลากรจึงเกิดความเบื่อหนายที่จะพัฒนา  
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เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
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DEVELOPMENT OF GRADE 8 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT AND 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

กับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางกอน

เรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรู

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จำนวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด 

การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่สราง

โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
ผลการวิจัยพบวา                      

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05           

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก 
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คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ 

                    ทางวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT      

The purposes of this research were to: 1) compare students’ learning achievement 

before and after learning and compare the learning achievement after learning with the set 

criterion; 2) compare students’ science process skills before and after learning and compare  

the science process skills after learning with the set criterion; and 3) analyze students’ 

satisfaction with learning by using inquiry instruction model. The sample was 30 grade  

8 students studying in the second semester of the academic year 2013 at Kanchananukoh 

School in Mueang District, Kanchanaburi Province, derived by cluster random sampling. 

The data collection instruments were an achievement test, an assessment of science 

process skills, and a questionnaire on students’ satisfaction with learning, constructed  

by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation  

and t-test.  

The results were as follows: 

1.  The learning achievement after learning by using inquiry instruction model 

was higher than that of before and higher than the set criterion with a statistical significance 

level of .05.  

2.  The science process skills after learning by using inquiry instruction model 

were higher than that of before and higher than the set criterion with a statistical significance 

level of .05.  
3.  Overall the students’ satisfaction with the learning by using inquiry 

instruction model on the topic of food for life was at a high level. 

 

Keywords:  inquiry instruction model, learning achievement, science process skills,  

                     secondary education 
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บทนำ 
การศึกษามีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะท่ีเปนกระบวนการหน่ึงท่ีมีบทบาท

โดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับ 

ความตองการในการใชกำลังของประเทศ  

การจัดการศึกษาที่ดีจะตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังที่ นรินทร สังขรักษา 

(2552: 1) ไดกลาวถึงเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันท้ังดานความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพ 

ความสนใจ ความถนัด ซึ่งสอดคลองกับความคิดของอนาตาเซีย (Anastasia, 1968: 430) ไดกลาว

ถึง การศึกษามิไดขึ้นอยูกับความสามารถทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังเก่ียวของกับ

ความถนัดทางการเรียนของแตละบุคคลรวมทั้งองคประกอบที่ไมเก่ียวของกับสติปญญาดวย เชน 

สถานภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ พฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกอันเน่ืองมาจาก 

ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะสงผลตอเจตคติ ความคิด ความรูสึก ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ตลอด

จนการปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิ (แกไขเพ่ิมเตมิฉบบัท่ี 2 

พ.ศ. 2545) มาตรา 22 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ 

เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพคำนึงถงึคณุภาพท้ังดานความรู

กระบวนการเรียนรู และมาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการจัดเน้ือหา

สาระใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ

ปองกัน แกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกการปฏิบัติ ใหทำได 

คิดเปนทำเปน รักการอาน เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง 

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกำหนดจุดมุงหมายท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถใน 

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตซึ่งไดกำหนดเปนสมรรถนะของ 

ผูเรียน ท่ีใหผูเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 
คิดอยางเปนระบบ กำหนดความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่ตองเผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล การแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชแกปญหา 

การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ   
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบัน และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร

เก่ียวของกับวิถีชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือ

เคร่ืองใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ลวนเปนผลของวิทยาศาสตรผสมผสานกับ 

ความคิดสรางสรรค และศาสตรอ่ืน ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู ความเขาใจในปรากฏการณ

ธรรมชาตมิากมาย มผีลตอการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี (2546: 1) ไดระบุวาวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมที่เปนสังคมแหง 

การเรียนรู (knowledge society) ทุกคนจึงตองจำเปนตองรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific 

literacy for all) เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน และสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 1-3) ไดระบุวา การเรียนรูวิทยาศาสตรเปน 

การพัฒนาผูเรียนใหไดรับท้ังความรู กระบวนการ และเจตคติ ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุน

สงเสริมใหสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคำถามในส่ิงตาง ๆ  

ที่เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงม่ัน และมีความสุขท่ีจะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู

เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห นำไปสูคำตอบของคำถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมี

เหตุผล  สามารถสื่อสารคำถาม คำตอบ ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นได  

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ผลงานวิจัยของฉัฐภิมณฑ เพชรศักดิ์วงศ (2552: 

155) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง หินและแร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขยีนแผนผังมโนทศัน และการจดัการเรยีนรูตามคูมอื 

ครูของ สสวท. ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังน้ี 1) ข้ันสรางสถานการณหรือปญหา 2) ข้ันต้ังสมมติฐาน 

และเขียนผังความคิด 3) ขั้นสำรวจ และรวบรวมขอมูล 4) ขั้นขยายความรูจากการคนพบ  

และ 5) ขั้นสรางขอสรุปโดยเขียนแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่อง หินและแร 

หลังการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน และการจัดการเรียนรูตาม

คูมือครูของ สสวท. แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศนมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียน 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงอรุณ หงสเวียงจันทร 

(2553: 89) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูในหนวย 

การเรียนบูรณาการเร่ือง “รางกายมนุษย” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีขั้นตอน 
การจัดการเรียนรูดังน้ี 1) ขั้นสรางความสนใจ  2) ขั้นสำรวจและคนหาความรู 3) ขั้นอธิบายและ 

ลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นสำรวจและคนหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ 

การเรียนรูโดยใชการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสูง

กวาคะแนนความรอบรู อยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร พบวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมผานเกณฑมีแนวโนมลดลงจาก

คะแนนเฉล่ียโดยคะแนนในปการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ีย 41.88 คะแนน ในปการศึกษา 2554  

มคีะแนนเฉลีย่ 32.31 คะแนน พจิารณาจากการวัด และประเมนิผลการเรยีนรูในหนวยการเรียนรูที ่ 1 

เร่ือง อาหารกับการดำรงชีวิต สาระการเรียนรูสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต โดยผูวิจัยพบ 
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ปญหาการจัดการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูดังกลาว พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือเปนหัวใจสำคัญใน

การที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได ผูวิจัยจึงสนใจนำการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูมาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือนำมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี      

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง 

อาหารกับการดำรงชีวิต โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับ 

หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 เร่ือง อาหารกับการดำรงชีวิตโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียน

กับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง “อาหารกับ 

การดำรงชีวิต” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
2. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรือ่ง “อาหารกับการดำรง

ชวีติ” มทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑทีก่ำหนด 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงสนใจนำการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

มาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู โดยสังเคราะหขั้นตอนประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ  

2) ขั้นสำรวจ และคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นประเมิน  

ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2556 จำนวน 15 หอง จำนวน 625 คน 

2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 1 หอง จำนวน 30 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ

ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ pre-experimental design แบบกลุมเดียวสอบ

กอน และหลัง (one group pretest posttest design) (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543: 60) 
 

     T
1
          X  T

2 

 

    สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

 T
1
  การทดสอบกอนเรียน   

 X   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 T
2
  การทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 5                               
1.  (Engage)                
2.  (Explore)                
3.  (Explain)          
4.  (Elaboration)                
5.  (Evaluate) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจำนวน 9 แผน รวม 17 ชั่วโมง  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน 

การเรียนรู และกรอบสาระการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของใน

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู สังเคราะหเปนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไดดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ หมายถึง การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ  

 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสำรวจ และคนหา หมายถึง การดำเนินการสำรวจ คนควารวมกัน 

วางแผน   

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป หมายถึง การนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ 

คนควา และการทดลอง มาวิเคราะห แปลผล ในรูปแบบตาง ๆ 

 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นขยายความรู หมายถึง การนำความรูที่ไดมาขยายกรอบความรู  

เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิม และความรูใหม หรือรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน 

    ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมิน หมายถึง การประเมินความรูของนักเรียนดวยกระบวนการ

ตาง ๆ ทั้งนักเรียนประเมินตนเอง และครูเปนผูประเมิน 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

1) สาระสำคัญ 2) มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) สาระการเรียนรู  

5) สมรรถนะของผูเรียน 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค 7) กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

8) สื่อ-อุปกรณ/แหลงเรียนรู และ 9) การวัดและประเมินผล โดยสาระการเรียนรูที่ใชมีรายละเอียด 
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   ( ) 
1  2 
2  2 
3 1 
4    2 
5 2 
6  2 
7 2 
8  2 
9  2 

 17 

4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จาก

นั้นนำไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) โดยทำแบบสำรวจรายการใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาโดยกำหนด

เกณฑการใหคะแนนดังนี้   

   ใหเทากับ  +1  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 

        ใหเทากับ    0  เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมหรือไม 

        ใหเทากับ   -1  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความเหมาะสม 
 ซึ่งผลการหาคา IOC ของแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.67 และ 1.00  

5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญโดยไดเสนอแนะ 

เก่ียวกับความสอดคลองของแผนการเรียนรู และคำถามท่ีจะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น 

รวมทั้งความชัดเจนของขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอน ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไข แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง       
6. นำแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองสอนกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูกอนนำไป 

ใชจริง 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ กำหนด

เกณฑการใหคะแนนโดยขอท่ีทำถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ขอท่ีผิด หรือไมตอบใหคะแนนขอละ  

0 คะแนน เพื่อนำไปใชในการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้   

 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับ

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสาร และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัด และการประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

 1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองอาหารกับการดำรงชีวิต

จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ โดยนำแนวคิดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตรของ คลอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 148-150) โดยใชวัดผลในดานตาง ๆ ไดแก  

ดานความรู และความเขาใจ ดานทักษะปฏิบัติการดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

และดานการนำความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหการออกแบบการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จากน้ันนำไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหา (content  validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล (index of item objective congruence: IOC) ซึ่งผลพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง

เทากับ 0.67 และ 1.00 

 1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดนำขอเสนอแนะ

ปรับปรุงแกไขขอสอบที่สรางข้ึน ปรับคำถามและคำตอบใหชัดเจน แลวเสนออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

 1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียนมาทดลองใชกับ นัก เ รียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 (ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว) จำนวน 50 คน 

 1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจคำตอบใหคะแนนท่ีตอบถูก

ตองให 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนนแลวนำมาหาความยากงายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ผลพบ

วา ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.40 - 0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0.40 - 0.50 

เลือกแบบทดสอบ จำนวน 40 ขอ 

 1.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ไดตรวจสอบหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดย

ใชสูตร KR 20 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบ

ทดสอบอีกครั้ง ซึ่งผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.80 

 1.9 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใชจริง  

2. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน โดยประเมิน

จากรายงานผลการทดลอง ดำเนินการดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

 2.2 วิเคราะหนิยามศัพทเฉพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน  

ทั้ง 5 ขั้น ไดแก 1) การตั้งสมมติฐาน 2) การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3) การกำหนดและควบคุม
ตัวแปร 4) การทดลอง และ 5) การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป  

 2.3 กำหนดการประเมินจากรายงานผลการทดลอง โดยประเมินตามทักษะ

กระบวนการขั้นผสมผสาน   
 2.4 สรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิคจากเกณฑการประเมินในลักษณะเปน

มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก 1 หมายถึง ปรับปรุง  2 หมายถึง พอใช  3 หมายถึง ดี   

4 หมายถึง ดีมาก 
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 2.5  สรางประเด็นการประเมินที่สอดคลองกับระดับคุณภาพ 

 2.6  นำแบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน จำนวน 20 ขอ  

ไปตรวจสอบความเปนปรนัย ความเท่ียงตรงและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยผูเช่ียวชาญ 

จำนวน 3 คน พบวามีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 

 2.7 นำไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบประเมิน

มาตรวจใหคะแนนโดยผูวิจัยและผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณทางการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 2.8 นำมาหาความเช่ือมั่นระหวางผูใหคะแนน (Inter – rater reliability) ไดคา 

ความเชื่อมั่นของผูใหคะแนนเทากับ 0.96  

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสารและหลักการเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.2 กำหนดกรอบคำถามในประเด็นตาง ๆ เชน การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ

สืบเสาะหาความรู บรรยากาศในการเรียนรู ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู                               

 3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  

5 ระดับ ของลิเคิรท ขอคำถาม จำนวน 20 ขอ โดยกำหนดคาระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

   ระดับ  5   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

   ระดับ  4   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับมาก  

        ระดับ 3   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
   ระดับ  2   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับนอย 

   ระดับ  1   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด    

 3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตอผูเช่ียวชาญ ตรวจพิจารณา ดานขอความ 
ดานความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและภาษา 

แลวนำความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective 

congruence: IOC) จากนั้นคัดเลือกขอคำถามความพึงพอใจที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 

ขึ้นไป ซึ่งพบวามีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 

 3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญแลวเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 75

 3.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไปทดลองใช (tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 

เพ่ือหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha 

Method) ซึ่งพบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 

 3.7 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชจริง          

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จำนวน 1 หอง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้  

1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร                             

2. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน 

3. ดำเนินการทดลองสอนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

4. ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร    

5. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชแบบประเมินทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

6. สอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 

การวิเคราะหขอมลู  ในการดำเนนิการวจิยัผูวจิยัไดวางแผนการวเิคราะหขอมลูดงัตอไปน้ี 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียน – หลังเรียน                                                     

2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียน – หลังเรียน 

3. วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

นำคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห 

คาเฉล่ีย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที (t-test ) และแปล

ความหมายความพึงพอใจตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 195) โดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดาน

และรายขอ  ดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอย 

  1.00 – 1.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
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ผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรู โดยนำผล 

การทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 

                   สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

             (n = 30)
   S t 

 31.60 4.52 9.20* 
*  .05 

   (n = 30) 

*  .05 

   S  S  t 

 40 17.60 4.07 14 1.19 11.77*

 40 31.60 4.52

จากตารางท่ี 3 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับ 

การจดัการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 

และจากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนหลังเรียนไปวิเคราะห

เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว รอยละ 60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4   การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู 

                   แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัด 

การเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูหลงัเรยีนสงูกวาเกณฑทีก่ำหนดไว (  = 24 คะแนน) อยางมนียัสำคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชทดสอบนักเรียนกอน และหลังจัดการเรียนรูโดยนำ

ผลการประเมินไปวิเคราะหเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที ่5  การเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจดัการเรยีนรูแบบสืบเสาะ 

หาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
(n = 30) 

   S  S  t 

 20 5.77 4.06 8.96 0.43 20.04*

 20 14.73 4.52

*  .05 

 (n = 30) 
   S t 

 14.43 2.40 5.55* 
*  .05 

จากตารางท่ี 5 แสดงวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก 

การศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

หลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลการประเมินหลังเรียนไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 
60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่  6 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 
                      สืบเสาะหาความรูหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
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 จากตารางท่ี 6 แสดงวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด  = 12 คะแนน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยนำแบบสอบถาม

ความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนำผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ไปวิเคราะหเปรียบเทียบ  มีรายละเอียดดงัตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

   การจดักจิกรรมการเรียนรูโดยใชการจดัการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูในวชิาวทิยาศาสตร 

                   โดยภาพรวม  
(n = 30) 

 S  
1.  4.30 0.63 4
2. 

 4.50 0.51  1 

3.  / 4.41 0.55 3
4.  4.43 0.56 2

 4.41 0.52  

จากตารางที่ 7 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.41) และเมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังน้ี ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

(  = 4.50) ดานการวัดและประเมินผล (  = 4.43 ) ดานสื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู (  = 4.41) และ

ดานเนื้อหาสาระการเรียนรู (  = 4.30)  

 

อภิปรายผล                                                                                                           

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาหาร
กับการดำรงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
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1. จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อาหารกับการดำรงชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

ท่ีประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และชักนำ

ใหนักเรียนศึกษาส่ิงเหลาน้ันดวยความเต็มใจ ซึ่งจะเช่ือมโยงเขาสูขั้นตอไป 2) ขั้นสำรวจและคนหา

เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจแลว ก็จะเกิดการศึกษาคนควา และหาคำตอบของส่ิงท่ีสนใจดวยตนเอง 

สงผลใหนักเรียนเขาใจซึ่งกระบวนการของการไดมาซึ่งคำตอบของสิ่งที่สนใจนั้น 3) ขั้นอธิบายและลง

ขอสรุป เมื่อนักเรียนเขาใจแลวก็สามารนำขอมูล หรือ คำตอบนั้นมาอธิบาย หรือวิเคราะหคำตอบ

เหลาน้ันได ซึ่งจะแสดงมาไดอยางหลากหลาย 4) ขั้นขยายความรู เม่ือนักเรียนเขาใจดวยตนเอง 

นักเรียนก็สามารถนำความรูน้ันมาขยายกรอบความรู และสามารถเช่ือมโยงความรูใหมกับความรู 

เกาได และ 5) ขั้นประเมินผล นักเรียนสามารถประเมินความรูของตนเองไดจากขั้นตาง ๆ ของ 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่กลาวมา และยังสามารถประเมินเพ่ือนในช้ันเรียนไดดวย 

จากข้ันของการขยายความรูที่จะบงบอกวานักเรียน และเพ่ือนในชั้นเรียนมีความเขาใจมากนอย 

เพียงใด ซึ่งครูก็สามารถประเมินนักเรียนไดในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูเชนกัน ซึ่งท้ัง 5 ขั้นตอนจึงเปนเหตุผลที่แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของดวงใจ 

บุญประคอง (2549: 135) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องการดำรงพันธุของส่ิงมีชีวิตของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู

เร่ืองการดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอน และหลังการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนการเรียนรู 

หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับโคลบาส (Kolebas, 1992: 
4443-A) ไดทำการสอนนักเรียนเกรด 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนน

ทักษะขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอน

โดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนนทักษะข้ันตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสนใจในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนด

ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด

ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (31.60) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยเกณฑ (24.00) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการ และขั้นตอนที่สามารถกระตุนความสนใจ
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นักเรียนสงผลใหนักเรียนตั้งใจเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทำความเขาใจในเนื้อหาไดดวย

ตนเองสงผลใหนักเรียนเขาใจเกิดการเรียนรูที่คงทนไดดีขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การสอน พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอประเด็นการจัดการเรียนรู และแสวงหาความรูตาม

ประเด็นตาง ๆ ท้ังน้ีเปนเพราะการสอนโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรูเปดโอกาสใหนักเรียนแสวงหา

ความรูไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีขั้นตอนของการอธิบายขยายความรู ทำใหนักเรียนไดนำ

ความรูมาแลกเปลี่ยนและขยายความรูนำไปใชประโยชนไดมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ 

ภพ  เลาหไพบูลย (2540: 156-157) ไดกลาวถึงผลดีที่เกิดข้ึนกับนักเรียนหลังจากไดรับการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรูวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีสอนที่ทำใหความรูคงทน และ 

ถายโยงการเรียนรูไดดีกลาวคือทำใหสามารถจดจำไดนาน      

จากเหตุผล และขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน และกระตุนความสนใจใหผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนสามารถ

อธิบายและเชื่อมโยงความรู สามารถนำไปใชประโยชนได   

2.  จากผลการวิจัย พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเร่ือง อาหารกับการดำรง

ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียน 

สงูกวากอนเรยีน และสงูกวาเกณฑทีก่ำหนด ทัง้น้ีเนือ่งจาก ทัง้ 5 ขัน้ ของการจดัการเรยีนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู โดยภาพรวมจะเนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง เม่ือนำมา

ใชรวมกับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งจะตองมีการทดลองดวยแลว นักเรียนจะตองมี

การวางแผนการทดลองตาง ๆ เอง และรายงานผลการทดลองใหสอดคลองกับตัวแปร และนิยาม 

เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรุปผลการทดลองดังกลาวดวยตนเอง สงเสริมและพัฒนา 

ใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสานอยางเต็มท่ี สอดคลองกับงานวิจัย

ของพรรัตน  กิ่งมะลิ (2552: 61) ไดศึกษาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง พืช  

โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 การวิจัยคร้ังน้ีเปน 
การวิจัยกึ่งเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืช ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีสอนแบบปกติกอน และหลังเรียน

และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีการ

สอนแบบปกติกอนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรูมีความสามารถในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียน 
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากการศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเปรียบเทียบกับ

เกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (14.43)  
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สูงกวาคะแนนเฉล่ียเกณฑ (12.00) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะการจัด 

การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีขั้นตอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนแสวงหา

ความรู ซึ่งการใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและหาคำตอบ จะชวยใหได

ขอมูลท่ีถูกตองมากขึ้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของภพ  เลาหไพบูลย (2540: 14) ไดกลาวถึง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และฝกฝนความคิด

อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เชน  

ฝกการสังเกต การบันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐาน และการทำการทดลอง 

3. จากผลการวิจัย แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม

ลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ 

ในการจดักจิกรรมแบบสบืเสาะหาความรู เนือ่งจากทัง้ 5 ขัน้ ของกจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิใหนกัเรยีน

เกิดการเรียนรูที่คงทนกวาการเรียนแบบเดิม ลำดับที่ 2 ดานการวัดผลประเมินผล เนื่องจากในขั้นที่ 5 

การประเมินผล ของการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งไดกำหนด 

ทั้งครูประเมินนักเรียน และนักเรียนประเมินตนเอง จึงทำใหนักเรียนเห็นความชัดเจน และ 

มีความพึงพอใจในการวัดและประเมินผล ลำดับท่ี 3 ดานส่ือการเรียนรู/ แหลงเรียนรู เน่ืองจาก 

ในขั้นที่ 2 การสำรวจและคนหาของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จะพบวานักเรียนมีอิสระ

ในการคนหาความรูไดอยางหลากหลาย ซึ่งทำใหความรูที่ไดก็หลากหลายเชนกัน ลำดับท่ี 4 เน้ือหา

สาระการเรียนรู เนื่องจากสาระการเรียนรูเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เปนเน้ือหาท่ีใกลตัว นักเรียน

สามารถคนควาไดงาย และชัดเจน เมื่อเรียงลำดับแลว พบวา มีความพึงพอใจอยูในลำดับสุดทาย  

แตก็ทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนไดสอดคลองกับแนวคิดของอุทัยพรรณ  สุดใจ (2545: 7) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาความรูสึก 

หรือทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดน้ันเปนไปในทางบวกหรือทางลบ และสอดคลองกับแนวคิดของ 
วิรุฬ  พรรณเทวี (2542: 11) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษย 
ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือ 

มีความต้ังใจมาก และไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม 

อาจผิดหวัง หรือไมพึงพอใจเปนอยางย่ิง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
สิ่งที่ตนตั้งใจไว วาจะมีมากหรือนอย  

จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมิน

ผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 82

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 จากผลการวิจัย พบวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูสามารถนำไปเปน

ทางเลือกในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับสาระ 

การเรียนรูอื่นได ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ตองใชระยะเวลาสำหรับใหนักเรียนได

เกิดการเรียนรู ครูผูสอนจึงตองจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

 1.2 จากความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

ในดานของสาระการเรียนรูที่ไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนลำดับสุดทาย ดังน้ันการเลือกสาระ 

การเรียนรูควรเลือกใหเหมาะสม เพื่อกระตุนใหนักเรียนพึงพอใจในสาระการเรียนรูนั้นมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับ 

การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน   

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

สรุป                                                                                                                                                

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียน สูงกวาเกณฑที่

กำหนดรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่

กำหนด รอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05       

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 83

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพคุรุสภา. 

________. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพคุรุสภา. 

ฉัฐภิมณฑ เพชรศักดิ์วงศ. (2552). การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง หินและแร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการ

เขียนแผนผังมโนทัศนและการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. วิทยานิพนธ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตร 

และวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ดวงใจ บุญประคอง. (2549). การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง การดำรงพันธุของส่ิงมีชีวิตของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู. วิทยานิพนธ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตร 

และวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นรินทร สังขรักษา. (2552). การศึกษาความสัมพันธระหวางมโนภาพแหงตนกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษา. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

พรรัตน กิ่งมะลิ. (2552). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง พืช โดยใช 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2. วิทยานิพนธ

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี. 
พวงรัตน ทวีรัตน. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (พิมพครั้งที่ 8). 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ภพ เลาหไพบูลย. (2540). แนวการสอนวิทยาศาสตร (พิมพคร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช. 

รุงอรุณ หงสเวียงจันทร. (2553). การศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู ในหนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองรางกายมนุษย สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

วิรุฬ พรรณเทวี. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนของการใหบริการของหนวยงานกระทรวง
มหาดไทยใน อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 84

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2546). การจัดการเรียนรูกลุมสาระวทิยาศาสตร
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพครุสุภาลาดพราว. 

อุทัยพรรณ สุดใจ. (2545). ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของ 

องคการโทรศัพท แหงประเทศไทย จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Anastasia. (1968). Psychological testing (3rd ed.). London: The Macmillan. 

Best, J. W. (1981). Research in education (4th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 

Kolebas, P. (1992). The Effection the Intelligence,Reading Mathematic and Interest in 

Science Level of Third Grade Students who have paticipated in Science -A Process 

Approach Since First Entering School. Dissertation Abstracts International, 4443-A. 

Wang.G. K. (1971). Congruence between self - concept and public image. Journal of 

Consulting and Chinical Psychology, 148-150. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 85

1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 1 
ROLE OF BASIC EDUCATIONAL INSTITUTION COMMITTEE AFFECTING  

STUDENT ASSISTANCE SYSTEM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM PRIMARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

 

รื่นรมย  ทิพยวิมล /  RUENROM  TIPYAVIMON1   

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2   

ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ / DAUNGJAI  CHANASIT3   
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) การปฏิบัติตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน 

สถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือ 

ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 

1.  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและ
รายดาน  

2.  การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน  

3.  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสงเสริม สนับสนุน 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และดานการกำกับ และติดตาม 
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การดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมกัน

ทำนายไดรอยละ 25 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ :  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the role level of basic educational institution 

committee; 2) the level of student assistance system in educational institution; and 3) roles 

of basic educational institution committee affecting student assistance system. The sample, 

derived by proportional stratified random sampling, was 317 administrators and teachers 

of educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area Office 1. 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. Overall and in specific aspects, the roles of basic educational institution 

committee was at a high level.  

2. Overall and in specific aspects, the student assistance system in 

educational institution was at a high level.  

3. The roles of basic educational institution committee in the aspects of 

supporting the mobilization of educational resources and promoting children’s rights 

protection, and supervising and monitoring the implementation of the plan together predicted 

the student assistance system at the percentage of 25 with statistical significant level at .01. 
 

Keywords: basic educational institution committee, student assistance 
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บทนำ 
ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองใชเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสาร 

การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ  

ดวยสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการส่ือสาร และเทคโนโลยี นอกจากจะสง

ผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏ เชน ปญหาส่ือออนไลนที่ไมเหมาะสม ปญหา

การระบาดของสารเสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ปญหาครอบครัว ซึ่งกอใหเกิด 

ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสม เปนผลเสียตอสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2547: 12) 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดำเนินงานดูแลและใหการชวยเหลือนักเรียน

อยางมีขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน

และแกไขปญหา และการสงตอ การนิเทศกำกับติดตาม และการประเมินผล ในฐานะที่เปนหนวยงาน

ที่ตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม จึงควรนำการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยมุงหวังใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

ทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 67) 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหความสำคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งเปน 

การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งมากย่ิงข้ึน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ระบุวา ใหมีคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทำหนาท่ีกำกับและสงเสริมกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน 

ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของ 

สถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งสอดคลอง
กับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547: 57) ไดกลาวถึงความสำคัญของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนคณะบุคคล 

ที่มีความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ไดศึกษาบทบาท 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาประถมศึกษา กรณีศึกษาสถานศึกษา 

บานเหลา และบานมอน อำเภอลอง จังหวัดแพร พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวน

อยางมากในการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 

จากการศึกษาการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 (2551: 3) โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

พบวา สถานศึกษาสวนใหญยังไมสามารถดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการทำงาน

ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ตอเนื่องและมีระบบ นอกจากน้ีการประสานงานและการสรางเครือขาย

ระหวางสถานศึกษากับผูที่เกี่ยวของยังมีนอย และไมทั่วถึง ทำใหการบริหารจัดการคุณภาพ 

การศึกษาดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต การปองกัน 

การชวยเหลือและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน ยังไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย สอดคลอง

กับประหยัด  ตีเฟอย (2546: 72) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรดานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดนครพนม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวา บุคลากรยังไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน สงผลใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมไดผล เพราะนักเรียนยังมีพฤติกรรม

ที่ไมพึงประสงคอยู สอดคลองกับประชุม พุมเพ็ชร (2549: 73) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ

ดานการดูแลคุณภาพการศึกษา ดานการดูแลชวยเหลือสุขภาวะทางกายของนักเรียนโรงเรียนวัดสุข

วัฒนาราม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวาการดำเนินงานแกไข

ปญหานักเรียนยังไมมีประสิทธิผล เพราะครูขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงชุมชน

ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับนิตยา  เคลือบวัง (2550: 65) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา พบวา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนเอง และขาดงบประมาณ

จากชุมชนมาสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

จากสภาพปญหาที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีสงผลตอการดูแลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา สงักดัสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อศึกษาระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

3. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สงผล

ตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลตอการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การที่คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาไปมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดยการปฏิบัติตามหนาที่ตาม

ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ คำส่ัง ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม 

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ซึ่งผูวิจัยได

ศึกษาบทบาทตามภาระหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2543 จำนวน 12 ดาน แลวสังเคราะห

และสรุปไดจำนวน 4 ดาน ดังน้ี 1) การกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาสถานศึกษา 2) การให 

ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตร 3) การสงเสริม สนับสนุนการระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และ 4) การกำกับ และติดตามการดำเนินงาน 

ตามแผนของสถานศึกษา               

2. การดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและเคร่ืองมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา

เปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา  

อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวม 

ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือการสงเสริม พัฒนา การปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียน 

ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการดำรง

ชีวิตและรอดพนจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 

1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกัน

และแกไขปญหา และ 5) การสงตอ 

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ในครั้งน้ีเปน การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห  

ในการดำเนินการวิจัยได เสนอตามลำดับหัวขอ ดังนี้ 

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 ประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 127 คน  

ครู จำนวน 1,637 คน รวมทั้งสิ้น 1,764 คน 
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 มีทำเลท่ีต้ังกระจายอยูในเขตอำเภอเมืองนครปฐม 
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ดอนตูม และกำแพงแสน โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 

1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน  

(proportional stratified random sampling) ของผูบริหารและครู ไดจำนวนผูบริหาร 23 คน และ

จำนวนครู 294 คน รวม 317 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการดูแลชวยเหลือนักเรียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง

ของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

ขั้นที่ 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ 

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะ 

ขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามจำนวนท้ังสิ้น 80 ขอ 
ขั้นท่ี 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา 

ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูซึ่งไมใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด 

  
            

 
                                   

 
 

 
 

  51 
  25 
  51 

849
223 
565 
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  5 
  9 

152 
 40 
102 

        127 1,637 23 294 
          1,764     317  
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ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่รับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง  

(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1978: 161 

อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549: 248) ไดคาความเชื่อมั่นของการปฏิบัติตามบทบาทของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเทากับ 0.98 และคาความเช่ือมั่นของการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเทากับ 0.97 

ขั้นที่ 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหเหมาะสมและถูกตองโดยผาน

การแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกับ

กลุมตัวอยาง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็น มี 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)    

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นวัดระดับการปฏิบัติตามบทบาทของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 317 ฉบับ ไดรับแบบสอบถาม 

ที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ใชการหา 

คาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) 

2.  การวิเคราะหเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใชการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.  การวิเคราะหบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสงผลตอการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression)  
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ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.12) และ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยู

ในลำดับสูงสุด (  = 4.20) รองลงมาไดแก การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนของ 

สถานศึกษา (  = 4.18) การสงเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และพิทักษสิทธิ

เด็ก (  = 4.09) และการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยูในลำดับต่ำสุด (  = 4.03) 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการปฏิบัติตามบทบาทของ 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

                   นครปฐม เขต 1 

(n = 317) 

 
 X  S.D.   

1. 4.03 0.65  4
2.  

 
  4.20   0.54              1

3.   
   

4.09 0.57  3

4. 
 

4.18   0.57             2

 4.12 0.55   
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 ตอนท่ี 2  การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.31) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

การสงเสริมและพัฒนาอยูในลำดับมากที่สุด (  = 4.41) รองลงมาคือ ดานการรูจักนักเรียนเปน 

รายบุคคล (  = 4.36) ดานการปองกันและแกไขปญหา (  = 4.34) ดานการสงตอ (  = 4.24) และ

ดานการคัดกรองนักเรียน ( = 4.21) ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน 

                     สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

(n = 317) 
  X S.D.   

1.  4.36 0.45  2
2.  4.21 0.50  5
3.  4.41 0.48  1
4.  4.34 0.51  3
5.   4.24 0.57  4
  4.31 0.50  

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา บทบาทของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสงเสริมสนับสนุน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการพิทักษ

สิทธิเด็ก (X
3
) และการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา (X

4
) เปนตัวแปรที่ไดรับ

เลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Y
tot

) ไดอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.250 ซึ่งแสดงวา 
ดานการสงเสริมสนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก (X

3
) และ 

การกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา (X
4
) สงผลตอการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน และรวมกันทำนายการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาไดรอยละ 25  
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โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  
tot

  = 2.60 + 0.24 (X
3
) + 0.16 (X

4
) 

  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  Z 
tot 

= 0.31 (Z
3
) + 0.21 (Z

4
) 

ดังปรากฏในตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
                                                     (n = 317) 

 df SS MS F 
Regression 2 15.75 7.87 52.28**

Residual 314 47.28 0.15 
Total 316 63.03  

 b Beta SEb t
 2.60 0.16 15.44**

 
  (X3) 

0.24 0.31 0.06 3.94**

 
 (X4) 

    0.16 0.21 0.06 2.69**

**  .01 
R = 0.500 R2 = 0.250 SEE. = 0.388 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 

1.  การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยูในระดับ

สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการกำกับ และติดตามการดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา ดาน 
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การสงเสริม สนบัสนนุการระดมทรพัยากรเพ่ือการศกึษา และการพทิกัษสทิธเิดก็ ดานการกำหนดนโยบาย 

และแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนนหลักการใหประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของชุมชน และการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา ใหสามารถพ่ึงตนเองได

และสามารถจัดการศึกษาได โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาทมากข้ึนใน

การจัดการศึกษาของทองถิ่น และมีสวนรวมในการกำหนดหลักสูตรของทองถิ่นรวมกับโรงเรียน 

สอดคลองกับประยูร  ระดาบุตร (2546: 34) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบานปากชอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา 

อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเขา 

มามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาทุกข้ันตอน สอดคลองกับสมหวัง  

ออนราษฎร (2546: 44) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู ความเขาใจในบทบาท

หนาที่มีความกระตือรือรน และความต้ังใจในการเขามาปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน  

ใหการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นตอการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน สงผลใหการจัดทำแผน

พัฒนาโรงเรียนรวมกันระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสบความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค 

2. การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ดานการสงเสริมและพัฒนาอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงตอ และดานการคัดกรองนักเรียนตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
สุชาติ  สงาแสง (2551: 82) ศึกษาวิจัยเร่ืองการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  

สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมสุขภาพจิตไดเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชน

ของไทย และเพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตนารมณของการจัดการศึกษาและหาทางแกไขปญหาของ

นักเรียนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จนกอเกิดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึนในโรงเรียน
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 สอดคลองกับวรากร  วงศดาว (2547: 64) ศึกษาวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน 
บานเหลา และบานมอน อำเภอลอง จังหวัดแพร พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 
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3. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสงผลตอการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีตัวแปรที่

ไดรับคัดเลือกเขาสมการถดถอย 2 ตัว คือ การสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

และการพิทักษสิทธิเด็ก กับการกำกับ และติดตามการดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา  

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ไดรอยละ 25  

 3.1 ดานการสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการพิทักษ

สิทธิเด็ก สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจุบันการศึกษาไมใชเปนเร่ือง 

สถานศึกษาอยางเดียว แตเปนเร่ืองท่ีทุกคนทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของตองมีบทบาทและใหความสนใจ 

ตระหนัก รวมมือ สงเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษา ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ไดกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการศึกษาให

สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยรวมสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษา

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมกำหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรตาง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอกชุมชน ในทองถิ่น การศึกษาและเก็บขอมูลของเด็กท่ีมีความพิการและดอยโอกาส  

เพ่ือใหความชวยเหลือ สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวกใหกับ 

สถานศึกษา สงเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับเกษม  

ฐานวิเศษ (2547: 55) ไดศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบวา หลังจากไดดำเนินการ

พัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในดานคณะครูและชุมชนรวมกัน
พฒันาการศึกษา โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมโดยกลุมแมบานทำใหครูและนักเรียนได

เรียนรูจากการปฏิบัตจิริง โดยชุมชนที่มีความรูไดแสดงความเสียสละในการเขามาสอนใหนักเรียนกับ

ครู แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดเกิดการพัฒนามากย่ิงข้ึน  

การประชาสัมพันธแจงขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ ชุมชนไดใหความรวมมือ 

ในการติดตามขาวสารของโรงเรียนดวยดีตลอดมา ทำใหชุมชนไดทราบถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน และไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานดวย สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ได

ศึกษาวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน

ประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนบานเหลา และบานมอน อำเภอลอง จังหวัดแพร พบวา  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ

ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
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 3.2 ดานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สง
ผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาทำหนาที่กำกับติดตาม
และสงเสริมกิจการของโรงเรียนสอดคลองประยูร ระดาบุตร (2546: 34) ไดศึกษาการพัฒนา 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานปากชอง 
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกขั้นตอน  

สวนดานการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาและการใหความเห็นชอบ  
แผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตร ไมสงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
(2547: 21-22) ไดกลาวถึง ปญหาการไมใหความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาไมยอมแสดงความคิดเห็น สอดคลองกับเกษม ฐานวิเศษ (2547: 55) ไดศึกษา 
การพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมใหความสำคัญในการเขา
รวมประชุมและแสดงความคิดเห็น ทำใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนขาดความตอเนื่อง
ในดานการประสานความสัมพันธกนั จงึทำใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา สอดคลองกบัประยูร ระดาบตุร  
(2546: 34) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบานปากชอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน 
สาเหตุมาจากความไมเชื่อมั่นในตนเอง เพราะยังไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ 

 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

   1.1  สถานศึกษาควรจัดการประชุมช้ีแจง ใหความรูและแนวทางในการปฏิบตัเิก่ียวกับ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรที่มีความรู มีประสบการณในการดำเนินงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผูแนะนำ เนื่องจากผูบริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูที่เก่ียวของในกระบวนการการดูแลชวยเหลือนักเรียนบางสวน คิดวาการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบโครงการ ตองสรางความตระหนักในการดำเนินงานอยางจริงจัง 
และเปนระบบที่สอดคลองกัน จึงจะทำใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
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 1.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาง ๆ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน

ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหกับกรรมการ ผูบริหาร ครู และ

ผูที่ เ ก่ียวของเพ่ือใหตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนท่ีตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

การตัดสินใจ การตรวจสอบการทำงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อลดการผูกขาดการใชอำนาจคนเดียว

หรือกลุมเดียว และเพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานไดอยางสรางสรรค 

 1.3  ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา  

ในเร่ืองการกำหนดวัน เวลาประชุม เพ่ือลดปญหาเร่ืองคณะกรรมการสถานศึกษาไมวางหรือไมมี

เวลาเขาประชุม และควรแจงกำหนดการวันและเวลาประชุมใหกรรมการสถานศึกษาทราบลวงหนา

อยางนอย 1 สัปดาห และควรจัดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการเขามามีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2.2 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

 

สรุป 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาไดแก การกำกับติดตาม

การดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา และการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยูใน

ลำดับต่ำสุด และการดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมและพัฒนาอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล และดานการคัดกรองนักเรียนอยูในลำดับต่ำสุด การปฏิบัติตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานการสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และ 2) ดานการกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผน

ของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 25 
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การศึกษาชะครามเพื่อสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

STUDY OF SEABLITE TO CONSTRUCT SCIENCE LABORATORY DIRECTION 
FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS 

รุงเรือง  สังหราย / RUNGREANG  SANGRAY1 

สมปอง  ทองงามดี / SOMPONG  THONGNGAMDEE2 

อัมรินทร  อินทรอยู / AMMARIN  INYOO3 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับ 

ตนชะคราม ในเร่ือง พฤกษศาสตรเบื้องตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูป

ชะคราม 2) สรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ 3) ศึกษา ผลการใชบทปฏบิัติการวิทยาศาสตร โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนวัดนางสาว ตำบลทาไม อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย ไดแก 1) บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2) คูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  

3) แผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 5) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สรางโดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใช

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา  

1.  องคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม ไดแก พฤกษศาสตรเบื้องตน  ระบบ
นิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูปชะคราม มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพ โดยมีคาดัชนี
ประสิทธิผล เทากับ 0.64 และมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดี 

 

คำสำคัญ:  ชะคราม บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to: 1) study the body of scientific knowledge of 

Seablite on botany, ecosystem, nutritional examination and Seablite processing, 2) construct 

effective science laboratory direction on “Seablite in Samutsakorn” to meet the set criterion 

and 3) study the effects of science laboratory direction considering efficiency of students’ 

science learning achievement and science laboratory skills. Research sample consisted of 

34 Prathomsuksa 6/3 students in the second semester of academic year 2013 from Wat 

Nang Sao School, Tambon Tha Mai, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon Province, 

derived by cluster random sampling method. The instruments constructed by the researcher 

were: 1) science laboratory direction, 2) science laboratory manuals 3) science lesson 

plans  4) science achievement test and 5) laboratory skills test. The data were analyzed 

through percentages, mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were as follows:  

1.  The body of scientific knowledge of Seablite on botany, ecosystem, 

nutritional examination and Seablite processing, was correlated with content standards, 

key performance indicators in Science and science learning content.  

2.  The efficiency of science laboratory direction on “Seablite in Samutsakorn” 

met the effectiveness index at 0.64 and also met the set criterion. 
3.  The students’ learning achievement on Science after the experiment were 

higher than those of before with statistically significant differences at .01, and students’ 

science practical skills were at a good level. 
 

Keywords:  Seablite, science laboratory direction, science laboratory skills 
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บทนำ 
ชะครามเปนพืชที่อยูในวงศ Chenopodiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร Suaed amaritima 

และมีชื่ออื่น คือ ชักคราม สาคราม ซึ่งเปนไมลมลุก เมื่ออายุมากขึ้นจะพัฒนาจนลำตนมีเนื้อไมเปน

ไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร มีความทนเค็มสูงมาก จึงพบเห็นไดตามบริเวณปาชายเลนหรือ

รอบ ๆ นาเกลือ ลำตนเดี่ยวแตกกิ่งกานตั้งแตโคนตน ใบเปนพุมแพรกระจาย มีลักษณะใบเดี่ยวเรียง

สลับ ยาวประมาณ 1-6 เซนติเมตร  กวาง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ใบอวบน้ำมีสีเขียวสด ในฤดูแลง 

จะเปล่ียนเปนสีแดงอมมวงออน ๆ ในสวนของดอกจะออกท่ีปลายยอดเปนชอแบบชอแยกแขนง  

ยาวประมาณ 3-18 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวยดอกยอยจำนวนมาก ใบประดับมีขนาดใหญ 

ลักษณะคลายใบ มีสีเขียวหรือสีเขียวอมมวง ผลมีลักษณะกลมขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร (นภาพร  แกวดวงดี และนัฎฐพงศ  อินทรสมบัติ, 2555: 108-109)  

จากการสืบคนขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบาน และเทคโนโลยีทองถ่ินของจังหวัดสมุทรสาคร  

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย (2542: 157) ไดกลาววา จังหวัดสมุทรสาคร 

มีปาชายเลนมาก ดังนั้น ชาวจังหวัดสมุทรสาครจึงนำตนชะคราม ซึ่งเปนพันธุไมปาชายเลนมา

ประกอบอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสวรรยา  ธรรมอภิพล และศศิใส  แสงสัตตรัตน (2555: 

3-4) ที่ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ินกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน

บานสหกรณ ตำบลพันทายนรสิงห อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ชาวบานในชุมชนไดนำตน

ชะครามมาใชประโยชนเพ่ืออาหารเปนหลัก โดยท่ีใบชะครามนั้นประกอบดวยคุณคาทางสารอาหาร

หลายอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุรีภรณ  นวนมุสิก และจันทิรา  วงศวิเชียร (2554: 1) ที่ได

ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหารพื้นบานเพื่อสุขภาพจากใบชะคราม พบวา คุณคาทาง

โภชนาการใน 100 กรัม ของสวนที่กินไดของใบชะครามสด และใบชะครามลวก มีปริมาณ 

ของโปรตีน 1.81% (w/w) และ 1.58% (w/w) ไขมัน 0.15% (w/w) และ 0.15% (w/w) ใยอาหาร 

2.4% (w/w) และ 2.10% (w/w) คารโบไฮเดรต 2.97% (w/w) และ 2.49% (w/w) แคลเซียม 36.68 

mg/100 g และ 43.27 mg/100 g วิตามินซี 0.14 mg/100 g โซเดียม 2,577 mg/100 g  และ 1656 
mg/100 g และ b-carotene 1,683 mg/100 g และ 1,265 mg/100 g ตามลำดับ   

จากการศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตร จึงเห็นไดวาตนชะครามจัดเปนแหลงเรียนรู 

ในทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับนักเรียน และมีคุณคาที่จะทำใหนักเรียนไดรับความรูมากขึ้น โดยการสราง
องคความรูทางวิทยาศาสตรจากสิ่งที่อยูใกลตัวที่เกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง และนักเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 (2545: 13-14) ที่ระบุวา  
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
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บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรจัดเปนสวนสำคัญอยางหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดานความรู ทักษะปฏิบัติ จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรของวารีย  บุญลือ (2550: 8) พบวา 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส  

มีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา  เข่ือนหม้ัน  

(2553: 3) ท่ีพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในปาพรุ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับความเช่ือมั่น

รอยละ 95 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงนำองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับตนชะครามมา 

สรางเปนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน  

ว 1.1 และสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 และมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ตลอดจนไดมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม ในเร่ืองพฤกษศาสตร

เบื้องตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูปชะคราม 

2.  เพ่ือสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

3.  เพ่ือศึกษาผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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วิธีการดำเนินการ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 144 คน จำนวน 4 หอง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการสุมแบบกลุม เปนนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จำนวน 34 คน 

2. ตัวแปรการวิจัย 

 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร 

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

   3.1.1 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   3.1.2  คูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   3.1.3  แผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3.2.2  แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

4. กระบวนการวิจัย 

 ตอนที่ 1  การศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม        

   ผูวิจัยไดทำการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม 3 สวน คือ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม วิเคราะหทางเคมี
ดานสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม การแปรรูปชะคราม 

ตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 1) การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคูมือประกอบการสอนบท

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตร เ ก่ียวกับ 

ตนชะครามมาดำเนินการสราง และหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และคูมือประกอบ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 106

การสอนซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากน้ันจึงนำ 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปหาคาประสิทธิภาพ

โดยการหาคาดัชนีประสิทธิผล และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ 

   การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร ประกอบดวย                       

หนวยการเรียนรู 4  เรื่อง จำนวน 10 บทปฏิบัติการ คือ 

   หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง พฤกษศาสตรเบ้ืองตนของตนชะคราม ประกอบดวย  

1 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสรางของตนชะคราม 

   หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม ประกอบดวย  

3 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เร่ือง อุณหภูมิของดินบริเวณทุงชะคราม บทปฏิบัติการ เร่ือง  

คา pH ของดินบริเวณทุงชะคราม บทปฏิบัติการ เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณทุงชะคราม 

   หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม ประกอบดวย  

5 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจสอบแปง บทปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจสอบ

น้ำตาล บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบโปรตีน บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบไขมัน  

บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบวิตามินซี 

   หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแปรรูปชะคราม ประกอบดวย 1 บทปฏิบัติการ  คือ  

บทปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากใบชะคราม 

 2) การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   ผูวิจัยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยใชบทปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรดังนี้ 

   2.1)  ทำการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เพือ่ใชเปนแนวทางใหจดัทำแผนการจดัการเรยีนรูโดยใชบทปฏิบตักิารวทิยาศาสตร ดงัตารางที ่1 
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ตารางที่ 1   การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใชเปน 

                   แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
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   2.2)  นำผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ไดดังนี้ 
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    แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 พฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม: โครงสราง

ของตนชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: อุณหภูมิของดิน

บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: คา pH ของดิน

บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: สำรวจส่ิงมีชีวิต

บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบแปง จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบน้ำตาล จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบโปรตีน จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบไขมัน จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบวิตามินซี จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 การแปรรูปชะคราม:  การแปรรูปอาหารจากใบ

ชะคราม จำนวน 3 ชั่วโมง 

   2.3)  นำแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางขึ้นไปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เทากับ 1.00  แลวจึงนำไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยทำการศึกษาและ

รวบรวมความรูเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของคลอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 

574-580) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำผลที่ไดมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยครอบคลุมพฤติกรรม 4 ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการนำความรูไปใช นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

สรางไปหาคุณภาพ คาระดับความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.33 - 0.80 คาอำนาจจำแนก (r) อยู

ระหวาง 0.20 - 0.59 โดยการวิเคราะหเปนรายขอและหาคาความเช่ือมัน่จากสูตร K.R.20 ของคูเดอร  

รชิารดสัน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 แลวจงึนำไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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  2) การสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาแนวทาง 

การใหคะแนน และการสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร กำหนดประเด็นใน 

การประเมิน คือ 1) การวางแผนวิธีดำเนินการทดลอง 2) การปฏิบัติการทดลองแยกเปน เทคนิค 

การทดลอง ความคลองแคลวในการทดลอง และ 3) ดานการนำเสนอ เพื่อการประเมินตามสภาพจริง 

อิงเกณฑรูบริค (Rubric) ที่มีเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ และทำการหาประสิทธิภาพของแบบ

ประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยการนำไปหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของ 

เพียรสันไดเทากับ 0.72 แลวจึงนำไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาดัชนีประสิทธิผล คาประสิทธิภาพแบบ 

ทวิเกณฑ และการทดสอบที 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทำการศึกษาผลการวิจัยโดยใชกระบวนการศึกษา คือ 1) การศึกษาความรูจาก

นักปราชญในชุมชน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 2) การปฏิบัติภาคสนาม และ 3) การปฏิบัติ 

ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งไดผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ดานองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตนชะคราม ไดองคความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม ดังนี้ 

1.  ราก 

 รากของตนชะคราม มีลักษณะเปนรากแกว เปนรากท่ีงอกจากเมล็ดและหย่ังลึกลงไป

ในดินทางแนวด่ิงทำใหตนชะครามยืนตนอยูได และมีรากแขนง เปนรากท่ีแตกแขนงจากรากแกว 

แผออกไปตามแนวระดับ นอกจากน้ันยังมีรากที่เกิดตามบริเวณขอระดับต่ำของบริเวณลำตนแก 
ที่มีผิวหยาบ 

2. ลำตน 

 ชะครามเปนไมลมลุกอายุหลายป เม่ืออายุมากขึ้นจะพัฒนาจนลำตนมีเน้ือไมเปนพุม
ขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร แตกกิ่งกานต้ังแตโคนตน ลำตนแกมีผิวหยาบเกิดจากรอยแผลของ 

ใบที่รวง (นภาพร  แกวดวงดี และนัฎฐพงศ  อินทรสมบัติ, 2555: 108)                
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3. ใบ 

 ใบชะคราม มีลักษณะเปนใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ หรือตรงขาม รูปทรงกระบอก 

แคบ ๆ โคงเล็กนอย ปลายเรียวแหลม เรียงสลับเบียดกันแนน มีกานสั้นมาก ใบเปนรูปแถบ  

ยาว 1-6 เซนติเมตร มีนวลสีเขียวเขม สีชมพู สีมวงหรือสีคราม ในฤดูแลงจะเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวง

ออน ๆ ใบอวบน้ำ (ยุทธนา  สุดเจริญ, 2553: 30) 

4. ดอก 

 ดอกชะคราม มีขนาดเล็ก เปนดอกสมบูรณเพศ ออกที่ปลายยอด มีลักษณะเปน 

ชอแบบชอแยกแขนง ชอดอกมีความยาว 3-18 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวยดอกยอยขนาดเล็ก

มีสีขาวอมเขียว จำนวนมากเรียงยาวตามชอแขนง มีใบประดับท่ีอยูระดับต่ำมีขนาดใหญ ลักษณะ

คลายใบ และมีขนาดเล็กลง ที่ปลายชอ มีใบประดับยอยที่ฐานวงกลีบรวม มี 2-3 ใบ รูปขอบขนาน

มน มีวงกลีบรวม จำนวน 5 กลีบ หรือไมมีเลย เกสรเพศผูติดตรงขามกับกลีบรวม มีจำนวนเทากับ

กลีบรวมหรือนอยกวา กานเกสรเพศผูแยกจากกัน รังไข ติดเหนือวงกลีบ มีชองเดียว (ยุทธนา 

สุดเจริญ, 2553: 30) 

5. ผลและเมล็ด 

 ผลชะคราม มีรูปรางทรงกลมรี ขนาดเล็ก ผิวเรียบ สีเหลืองอมสม เสนผานศูนยกลาง   

2-2.5 มิลลิเมตร อยูภายในวงกลีบรวม ผลสด มีกลีบรวมหุม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร  

ผลแหงเมื่อแกจะแตกเปน 2 ซีก ภายในมีเมล็ดแกสีน้ำตาลดำท่ีมีลักษณะกลมแบน และเปนมันวาว

จำนวนมาก เมล็ดเหลาน้ีจะหลุดและปลิวไปตามลม เมื่อตกในพ้ืนดินที่มีความชุมชื้นจะงอกข้ึนมา

เปนตนใหม (นภาพร  แกวดวงดี และนัฎฐพงศ  อินทรสมบัติ, 2555: 108)    

การกระจายพันธุ 

 เม่ือผลแหงแกจะแตกเปน 2 ซีก ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลเปนมันวาวมีลักษณะ 

กลมแบนจำนวนมากเมล็ดเหลานี้จะหลุดและปลิวไปตามลม และเม่ือตกในพ้ืนดินที่มีความชุมชื้น 

จะงอกข้ึนมาเปนตนใหม ชะคราม มีเขตการกระจายพันธุกวาง พบท่ัวไปในทวีปยุโรป และเอเชีย  
ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคตะวันตกเฉียงใต ภาคกลาง และภาคใต  

ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม 

 จากการศึกษาระบบนเิวศบริเวณทุงชะคราม ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 
บริเวณตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา 

 1. ภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.25-31.25 องศาเซลเซียส 

 2. ดิน มีคา pH เฉลี่ย 8.6-9.6  

 3. สิ่งมีชีวิตบริเวณทุงชะคราม พบพืชจำนวน 10 ชนิด ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกาง

ใบใหญ แสมขาว ปรงหนู ปรงทะเล ปอทะเล ผักเบี้ยทะเล ผักเสี้ยนผี กะทกรก หญาตีนกา สัตว และ
แมลง จำนวน 8 ชนิด ไดแก หอยขี้นก เพลี้ยแปง มดดำ มดแดง แมงมุม ตั๊กแตนลาย ผีเสื้อ และผึ้ง  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 111

การตรวจสอบสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม 

จากการศึกษาวิเคราะหทางเคมีดานสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะครามบริเวณ

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรอาหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบวา สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีสารอาหารที่แตกตางกันไป ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  สารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม 
 

  
 

   
 

(%) 
 

(%) (%) (%) (%) 
 

(%) (mg/100ml) 
 

 
2.96 0.66 4.50 0.91 88.37 2.60 1.53

 
 

2.44 0.42 5.85 0.90 90.07 0.32 1.59

 2.58 0.61 10.73 0.98 82.28 2.82 1.55

การแปรรูปชะคราม 

จากการศึกษางานวิจัย และการสอบถามนักปราชญในชุมชนของบานโคกขาม พบวา

ชาวบานนิยมนำใบชะครามสีเขียวมาประกอบอาหาร และสามารถนำใบชะครามมาแปรรูปเปน

อาหารตาง ๆ ได เชน น้ำพริกเผาชะคราม เกี๊ยวชะคราม วุนชะคราม หมูเดงชะคราม สังขยาชะคราม 

ลูกชิ้นชะคราม และทอดมันชะคราม โดยการนำความรูทางวิทยาศาสตร และทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรมาใชศึกษาดวยตนเอง 

จากการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับตนชะครามในสมุทรสาคร โดย 
สำรวจลักษณะพฤกษศาสตรเบ้ืองตนของตนชะคราม ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม และสารอาหาร

จากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม พบวา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และ 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน ว 1.1 และ
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 

ตอนที่ 2  การศึกษาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยไดนำองคความรูจากตอนที่ 1 มาดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ

นำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนไดผลดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3  คะแนนรวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนตามโครงสรางของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

                  ของนักเรียนภาคสนาม จำนวน 30 คน 

ตารางที่ 4 คะแนนทดสอบกอนเรียน หลังเรียน คาดัชนีประสิทธิผล และประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ 

                  ของนักเรียนภาคสนาม จำนวน 30 คน 

จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.64 

นักเรียนรอยละ 86.67 ผานเกณฑ ซึ่งไดคะแนนในการผานเกณฑรอยละ 81.82 โดยคะแนน 
เกณฑกำหนดคือ 80–75 

 ตอนที่ 3  ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  

 ผูวิจัยไดนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาใชประกอบการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6/3 โรงเรียนวัดนางสาว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จำนวน 34 คน ไดผลดังนี้   
 1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวย 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ไดผลดังตารางท่ี 5 และ

ตารางที่ 6 

 

 

 
 1  2  3  4  

 
 8   10 

 
 15 

 

 
 7   40  

 94 120 200 85 499 
 190 242 365 155 952 

  
  ( Effective Index ) 

   
(Double Percentage) 

40 499 952 0.64 86.67-81.82   
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 1  2  3  4  

 
 8   10 

 
 15 

 

 
 7   40  

 3.294 4.294 6.235 3.411 17.234
 6.705 8.000 11.941 5.941 32.587

ตารางที่ 5    คะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนตามโครงสรางของบทปฏิบัติการ 

                     วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 34 คน 

 

 ( )  
34 12 9.29 77.42  

 

  
( )  

X S.D. D S D t Sig

 34 40 17.234 4.075
15.353 .754 20.362** .000 

 34 40 32.587 2.363
**  .01 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 จากดังตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

2. การประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร และนำผลการประเมินมาเทียบเกณฑการประเมินที่กำหนดไว คือ รอยละ 80 ขึ้นไป 

หมายถึง ระดับดีมาก รอยละ 70-79 หมายถึง ระดับดี รอยละ 60-69 หมายถึง ระดับพอใช และ 

ต่ำกวารอยละ 60 หมายถึง ระดับปรับปรุง ไดผลดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  ผลการประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

จากตารางที่ 7 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรหลังเรียนอยูในระดับดี  
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อภิปรายผล 

1. องคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม 

 ผูวิจัยไดทำการศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับตนชะครามดังตอไปนี้ 

 1.1 พฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม  

  จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม พบวา ลักษณะทาง

พฤกษศาสตรของตนชะครามท่ีสำรวจพบในบริเวณตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

มีลักษณะเปนไมลมลุกที่มีอายุหลายป เมื่อมีอายุมากขึ้นจะพัฒนาจนมีเนื้อไม ขึ้นเปนพุมมีขนาดเล็ก 

ซึ่งมีใบที่มีลักษณะอวบน้ำมีหลายสี เปนลักษณะพิเศษของตนชะคราม ที่ทำใหตนชะครามสามารถ

ดำรงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอม จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ตนชะครามเปนพืชท่ีสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก เพราะมีขนาดเล็ก จึงเหมาะท่ีนำมาใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให

นกัเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับโครงสรางของตนชะคราม เนือ่งจากตนชะครามเปนพืชทีต่องมีการปรบัตวัเอง 

ใหสามารถดำรงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมที่ เหมาะสม ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วริศรา ชื่นอารมย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต (2553: 6) ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา 

ตนชะครามมีลักษณะใบสีเขียวอวบน้ำ เม่ือแกมีสีแดงอมมวง รูปรางของใบเรียวยาว และสอดคลอง

กับงานวิจัยของดวงฤดี หวั้นหน, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป  

(2553: 637) ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา เปนพรรณไมพุมเต้ีย ลักษณะเปนไมพุมขนาดเล็ก ลำตน

เดี่ยว เปนพุมแพรกระจาย มีลักษณะเปนใบเด่ียว เรียงสลับ เบียดแนน ใบอวบน้ำมีสีเขียวสด ในฤดู

แลงจะเปล่ียนเปนสีแดง สวนดอกจะออกท่ีปลายยอด จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงนำความรูเก่ียวกับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะครามมาจัดทำเปนหนวยการเรียนรู เร่ือง พฤกษศาสตรเบ้ืองตน

ของตนชะคราม  

 1.2 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม 

  จากการศึกษาระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม พบวา ตนชะครามเปนพืชท่ีพบได

ในบริเวณดินเค็มตามชายปาชายเลน ที่รกรางรอบ ๆ นาเกลือ นากุง มักข้ึนเปนกลุมใหญเห็นเปน 
สแีดงหรือสเีขียว เมือ่ทำการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของดินบริเวณทุงชะคราม ตำบลโคกขาม 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ดินบริเวณดังกลาวมี คา pH 8.6-9.6 ซึ่งแสดงใหเห็นวา  
ดินมีสมบัติเปนเบส และมีอุณหภูมิ 30.25-31.25 องศาเซลเซียส ตลอดจนสังเกตพบสิ่งมีชีวิต 

ที่ประกอบดวยพืช และสัตวที่มีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต 

ในแหลงท่ีอยูตาง ๆ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปของโซอาหาร และสายใยอาหาร  

ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของนภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ (2555: 107)  

ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา ชะครามเปนพืชพบไดทั่วไปตามปาชายเลนท่ีมีดินเค็มและชื้น เปน 

พืชทองถิ่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งเขตอำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  
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จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยนำความรูเก่ียวกับระบบนิเวศบริเวณทุงชะครามมาสรางเปน

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม เชน บทปฏิบัติการ 

เรื่อง คา pH ของดินบริเวณทุงชะคราม ผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บตัวอยางดินบริเวณทุงชะคราม แลวนำมา

หาคา pH ของดิน โดยชั่งดิน 50 กรัมใสในบีกเกอร เติมน้ำกลั่น 50 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหเนื้อดิน

ผสมกับน้ำ ต้ังท้ิงใหตกตะกอน และใชแทงแกวจุมน้ำสวนท่ีใสแตะลงบนกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 

นำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน อานคา pH หลังจากน้ันจึงนำความรูมาสรางเปนบทปฏิบัติการให

นักเรียนไดศึกษาตอไป 

 1.3  การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม 

   จากการศึกษาการตรวจสอบสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะครามบริเวณ 

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรอาหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบวา สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีปริมาณสารอาหารท่ีแตกตางดังน้ี ใบชะคราม 

สีเขียว มีปริมาณของโปรตีน 2.96% (w/w) ไขมัน 0.66% (w/w) ใยอาหาร 4.50% (w/w) คารโบไฮเดรต 

2.60 % (w/w) วิตามินซี 1.53 mg/100g ใบชะครามสีแดงอมมวง มีปริมาณของโปรตีน 2.44%  

(w/w) ไขมัน 0.42% (w/w) ใยอาหาร 5.85% (w/w) คารโบไฮเดรต 0.32% (w/w) วิตามินซี 1.59 mg/

100g ดอกชะคราม มีปริมาณของโปรตีน 2.58% (w/w) ไขมัน 0.61% (w/w) ใยอาหาร 10.73%  

(w/w) คารโบไฮเดรต 2.82% (w/w) วิตามินซี 1.55 mg/100g จากขอมูลจะพบวาสวนตาง ๆ ของ 

ตนชะครามมีปริมาณสารอาหารท่ีแตกตางกัน แตสวนที่นิยมนำมาประกอบอาหาร คือ ใบชะคราม 

สีเขียว ซึ่งปริมาณสารอาหารท่ีพบจะมีปริมาณสารอาหารท่ีมากกวาสารอาหารที่พบในงานวิจัยของ 

จุรีภรณ นวนมุสิก และจันทิรา วงศวิเชียร (2554: 1) เกือบทุกประเภท ยกเวน คารโบไฮเดรต  

โดยจุรีภรณ นวนมุสิก และจันทิรา วงศวิเชียร ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหาร

พื้นบาน เพื่อสุขภาพจากใบชะคราม พบวา คุณคาทางโภชนาการใน 100 กรัม ของสวน ที่กินไดของ
ใบชะครามสดมีปริมาณของโปรตีน 1.81% (w/w) ไขมัน 0.15% (w/w) ใยอาหาร 2.4% (w/w) 

คารโบไฮเดรต 2.97% (w/w) วิตามินซี 0.14 mg/100g จากการศึกษาขอมูลดังกลาวจะพบวา 

สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีปริมาณสารอาหารท่ีแตกตางจึงเหมาะท่ีจะนำมาใหนักเรียนไดศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในสวนตาง ๆ ของตนชะคราม โดยทำการตรวจสอบสารอาหารตาง ๆ 

ไดแก การตรวจสอบแปง การตรวจสอบน้ำตาล การตรวจสอบโปรตีน การตรวจสอบไขมัน และ 

การตรวจสอบวิตามินซี  
ผูวิจัยจึงไดนำความรูมาสรางเปนบทปฏิบัติการในหนวยการเรียนรู เรื่อง การตรวจสอบ

สารอาหารในชะคราม เชน บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบแปง โดยการนำสวนตาง ๆ ของ 

ตนชะคราม ไดแก ใบสีเขียว ใบสีแดงอมมวง และดอกชะคราม มาทำการตรวจสอบแปง ซึ่งเปน 

การทดลองท่ีไมตองใชสารเคมีที่มีอันตรายมาก แตตองระวังเร่ืองการใชตะเกียงแอลกอฮอล โดยเร่ิม
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จากการนำสวนตาง ๆ ของตนชะครามมาตมดวยแอลกอฮอลโดยผานน้ำรอน เพื่อใหสีจากสวนตาง ๆ 

ของตนชะครามจางลง สามารถมองเห็นผลการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน การตรวจสอบแปงสามารถ

ทำไดโดยใชสารละลายไอโอดีน โดยหยดสารละลายไอโอดีนลงไป จำนวน 2 หยด ถามีแปง 

สารละลายไอโอดีน จะเปล่ียนจากสีน้ำตาลเปนสีน้ำเงินเขม หรือมวงแกมน้ำเงิน แตเมื่อหยดลงบน 

สิ่งท่ีไมใชแปง สีของสารละลายไอโอดีนจะไมเปล่ียนแปลง หลังจากน้ัน จึงนำความรูมาสรางเปน 

บทปฏิบัติการใหนักเรียนไดศึกษาตอไป 

 1.4 การแปรรูปชะคราม 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปใบชะคราม พบวา สวนของตนชะครามที่นิยม

นำมาประกอบอาหารคือ ใบชะครามสีเขียว เพราะมีความเค็มนอยกวาใบชะครามสีแดงอมมวง 

สามารถนำมาแปรรูปไดเปนอาหารตาง ๆ ได เชน น้ำพริกเผาชะคราม เก๊ียวซาชะคราม วุนชะคราม 

หมูเดงชะคราม สังขยาชะคราม ลูกชิ้นชะคราม และทอดมันชะคราม โดยใหนักเรียนคิดออกแบบ 

การแปรรูปชะครามโดยการนำความรูทางวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาใชศึกษา

ดวยตนเองตลอดจนไดทำการวิเคราะหเก่ียวกับสารอาหารท่ีพบในอาหารท่ีไดจากการแปรรูป  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ (2555: 113) ที่กลาววา 

จากการศึกษาผลิตภัณฑอาหารจากชะครามสามารถพัฒนาแปรรูปเมนูอาหารได 4 เมนู คือ หอหมก

น้ำใบชะคราม ยำใบชะคราม ทอดมันปลากรายใบชะคราม และแกงออมปูทะเลใบชะคราม  

  จากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนำใบชะครามสีเขียวมาแปรรูปเปน 

อาหารตาง ๆ แลวนำมาสรางเปนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรู เร่ือง การแปรรูป

ชะคราม ไดแก บทปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากใบชะคราม ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียน 

ไดรวมกันออกแบบการแปรรูปอาหารจากใบชะครามท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

ตลอดจนเกดิทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น 

  จากการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับตนชะครามทั้งหมด พบวา 
ตนชะครามจัดเปนแหลงเรียนรูในทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับนักเรียน และมีคุณคาท่ีจะทำใหนักเรียนได

รับความรูมากข้ึนจากการปฏิบัติจริง ชวยใหนักเรียนสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรจากส่ิงท่ีอยู

ใกลตัวโดยทำการศึกษาคนควาดวยตนเอง และนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวน 

การจดัการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 23 
ระบุวา การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตองเนนความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม 
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ของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง 

ความรูความเขาใจ และประสบการณเร่ืองการจัดการการบำรุงรักษา และการใชประโยชน 

จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน และมาตรา 25 ระบุวา รัฐตองสงเสริม 

การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน 

พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยการกีฬา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะครามมาจัดทำเปน 

บทปฏิบัติการมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

2. การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร  

 ผูวิจัยไดนำผลการศึกษาเอกสารงานวิจัย ลงสำรวจภาคสนามบริเวณทุงชะคราม 

และทำการทดลองในหองปฏิบัติการของวิทยาศาสตรอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

เก่ียวกับองคความรูของตนชะคราม ในเรื่อง พฤกษศาสตรเบ้ืองตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบ 

สารอาหาร และการแปรรูปชะคราม เพ่ือนำขอมูลมาสราง และพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร เนื่องมาจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น มีขอมูลพื้นฐานจาก 

การทดลอง ซึ่งผลการทดลองเปนไปตามทฤษฎี และหลักการวิทยาศาสตรที่ไดศึกษาคนควา โดย

คำนึงถึงความเหมาะสมทางดานเนื้อหาสาระ อุปกรณ และระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ไดผาน

การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา นักเรียนปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง มีความสอดคลองกับ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระวิทยาศาสตร ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ซึ่งสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 3-37) ที่มุงสงเสริมให 

คนพัฒนาทางกระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
การแกปญหา และการสรางองคความรู 

3. ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 ผูวิจัยไดนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สราง และพัฒนาข้ึนไปใชทดลองกับนักเรียน

กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จำนวน 34 คน ปรากฏผล ดังนี้ 

 3.1 นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในการทำงานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน มีการระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน  
การกำหนดตัวแปร การลงมือปฏิบัติการทดลอง โดยมีบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปนแนวทางทำให

นักเรียนสามารถแกปญหามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการทดลองของจรรยา เข่ือนหม้ัน (2553: 3) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา 
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บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใน ปาพรุ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทำใหนักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 3.2 หลังเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรนักเรียนมีทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร คาเฉล่ียรอยละของคะแนนทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทากับ 77.42 อยูในระดับดี 

เพราะบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนได

ลงมือปฏิบัติทดลองดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การท่ีนักเรียนไดปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนตาง ๆ ที่กำหนดไวในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทำใหนักเรียนไดรับความรู และทักษะ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวารีย บุญลือ (2550: 8) ที่ศึกษาเก่ียวกับ 

การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส สำหรับนักเรียนชวงชั้น 

ที่ 3 นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร ควรคำนึงถึง

สภาพบริบทของโรงเรียน ซึ่งควรเปนโรงเรียนท่ีอยูใกลกับปาชายเลนหรือนาเกลือ เพราะตนชะคราม

เปนพืชท่ีพบในบริเวณดินเค็มตามปาชายเลน และท่ีรกรางรอบ ๆ นาเกลือ โดยข้ึนเปนกลุมใหญเห็น

เปนสีแดงหรือสีเขียว 

 1.2 การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาครไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ควรใชคูกับคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และ 

ครูผูสอนควรทำความเขาใจ และลองปฏิบัติกอนที่จะนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปใชกับนักเรียน

ตลอดจนควรชี้แจงรายละเอียด และแนะนำใหนักเรียนเขาใจเสียกอน 
 1.3 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร สามารถกระตุนให

นักเรียนออกแบบการเรียนรูใหม ๆ และทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนมี

ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีขึ้น 

 1.4 สถานศึกษาสามารถนำข้ันตอน และกระบวนการไปเปนแนวทางในการจัดทำ

หลักสูตรทองถิ่นไดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 1.5 ควรมีการแนะนำตลอดจนมีการเชิญนักปราชญในชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกใหนักเรียนมีความรักในทองถิ่น  
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับนักเรียนระดับช้ันอ่ืน ๆ โดยปรับปรุง

เนื้อหาในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตระดับชั้นเพื่อฝกฝนพัฒนาการ 

ในดานความรู และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับเปนพื้นฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 2.2 ควรนำบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร เรือ่ง ชะครามในสมทุรสาคร มาศกึษาเกีย่วกบั

ตวัแปรในดานอืน่ ๆ เชน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคตขิองวชิาวทิยาศาสตร เปนตน 

 2.3  ควรนำความรูจากการแปรรูปชะครามมาพัฒนาเ พ่ือใช เปนแนวทาง 

ในการประกอบอาชีพได 

 

สรุป 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาชะครามเพ่ือสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับตนชะคราม ซึ่งมีความสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2.  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพ โดยมีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.64 และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ เทากับ 86.67 – 81.82  

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 
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สุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ORGANIZATIONAL HEALTH THAT AFFECTS THE WORKING LIFE QUALITY 

OF THE EDUCATIONAL PERSONNEL IN SCHOOLS FOR CHILDREN  
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES UNDER  

THE BUREAU OF SPECIAL EDUCATION  

 

วรรณพิมพ  หนูมงกุฏ/ WUNNAPIM  NUMONGKUD1 

โยธิน  ศรีโสภา/ YOTHIN  SRISOPHA2 

ดวงใจ  ชนะสิทธิ์/ DUANGJAI  CHANASIT3 

 

บทคัดยอ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ระดบัสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจดัการเรียน

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 2) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา และ 3) สขุภาพ

องคการซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ทีจ่ดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสติปญญา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูผูสอน 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ จำนวน 254 คน ไดมาโดยวธิกีารสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ตามสัดสวน เครือ่งมอืทีใ่ช 

ในการวจิยัไดแก แบบสอบถามท่ีสรางโดยผูวจิยั สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
แบบขัน้ตอน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. สุขภาพองคการในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมและ 

รายดานอยูในระดับมาก 

1  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 อาจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3. สุขภาพองคการ ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ดานความสามารถ 

ในการแกปญหา ดานการสนับสนุนทรัพยากร สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทาง 

การศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยรวมกันทำนาย

ได รอยละ 74.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ:  สุขภาพองคการ  คุณภาพชีวิตการทำงาน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study: 1) the organizational health level 

in schools for children with intellectual disabilities, 2) the working life quality level of the 

educational personnel in schools for children with intellectual disabilities, 3) organizational 

health level that affected the working life quality level in schools for children with intellectual 

disabilities. The sample, derived by proportional stratified random sampling, were 254 

administrators and teachers in schools for children with intellectual disabilities under the 

Bureau of Special Education. The research instrument was a questionnaire developed by 

the researcher. The statistic used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

The findings of this research showed: 

1.  The organizational health was at a high level both in overall and specific 

aspects. 

2.  The working life quality of the educational personnel was at a high both 

overall and in specific aspects. 

3.  Planning, morale, problem-solving ability, and supporting resources were 
the organizational health together predicted the working life quality of the educational 

personnel in schools for children with intellectual disabilities at the percentage of 74.20 

with statistical significance at .05. 
 

Keywords: organizational health, working life quality  
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บทนำ 
สุขภาพองคการเปนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคการซึ่งมายส (Miles, 1973 อางถึงใน 

กมลาศน  ศรประสิทธ์ิ, 2553: 4) ไดกลาวไววาสุขภาพองคการ (organizational health) เปนเร่ือง

ความตองการท่ีจะพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมตาง ๆ ที่กระทำรวมกันในองคการ โดยอาศัย 

การศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงองคการใหเปนสถานท่ีนาอยู 

นาทำงานและนาเรียนรู สามารถดำรงอยูทามกลางสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีการบริหาร

จัดการไดอยางตอเนื่องตลอดจนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอมา 

ฮอย และฟอริธ (Hoy and Foryth, 1986 อางถึงใน กมลาศน  ศรประสิทธิ์, 2553: 4) ไดนำแนวคิด

ทฤษฎีระบบสังคมของพารสันส (Parsons) มาเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการสราง

มิติสุขภาพองคการระดับโรงเรียน โดยชี้ใหเห็นวาการศึกษาเก่ียวกับสุขภาพองคการเปนการวิเคราะห

สภาวะการทำงานตามธรรมชาติขององคการท่ีแบงเปน 3 ระดับ จำนวน 7 มิติ ระดับสถาบัน ไดแก 

ความเขมแข็งขององคการ ระดับการจัดการ ประกอบดวยมิติอิทธิพลของผูอำนวยการ มิติภาวะผูนำ

ดานมิตรสัมพันธ มิติภาวะผูนำดานกิจสัมพันธ มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร และระดับปฏิบัติการ 

ประกอบดวย มิติดานขวัญการปฏิบัติงาน มิติมุงเนนวิชาการ เพ่ือพัฒนาและการเปล่ียนแปลง

องคการอยางมีคุณคา  

จากลักษณะของสุขภาพองคการท่ีมีสุขภาพสมบูรณ (healthy organization) ฟารเยอ 

และเวลล (Foryer and Well, 1971: 11-14 อางถึงใน ชมกสิณ  ดรุณอาภรณ, 2546: 35-36) กลาว

วาองคการท่ีสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมและรับผิดชอบตอปญหา มีการวางแผนรวมกันและ

ทำงานเปนคณะ ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝาย รวมมือรวมใจกันทำงานและแกไขวิกฤตการณ 

โดยเร็ว มีการแกไขขอขัดแยงโดยเปดเผยและมีประสิทธิภาพ รวมกันตรวจสอบความกาวหนาของ

งานเปนประจำ มีความซื่อสัตย มีเสรีภาพในการทำงาน มีภาวะผูนำที่มีความยืดหยุนตอสถานการณ  

มีความเช่ือม่ันกันในองคการ เรียนรูในความผิดพลาด แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีไรประสิทธิภาพ 

มีโครงสรางองคการที่สำนึกในระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายท่ีดีเพื่อใหสมาชิกยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากกวาความสำนึกในระเบียบ ขอบังคับ องคการตองปรับเปล่ียนให

เหมาะสมกับบริบท และสมาชิกทุกคนตองรวมมือกันแกไขส่ิงที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ในอนาคตใหหมดไป ดังนั้น องคการใดที่มีสุขภาพองคการดี เชน มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี 
ยอมทำใหมีคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น การนำคุณภาพชีวิตการทำงานมาใชเปนเร่ืองของ 

การแกไขปญหาแรงงานใหผูทำงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเดลแลนโนท และทาเคซาวา 

(Delanotte and Takezawa, 1984 อางถึงใน สุนันท  ลิ้มรัตนพันธ, 2553: 22) ไดเสนอแนะไววา 

ผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานท่ีสำคัญ คือคุณภาพชีวิตในการทำงานนั้นจะข้ึนอยูกับ 

ความมัน่คงในการทำงาน การทำงานทีม่รีะเบียบและภาวะเศรษฐกิจของผูปฏิบตังิาน ตอมาแนวคดินี้ได
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ขยายออกไปโดยนักจิตวิทยาไดเพ่ิมเร่ืองความสัมพันธในทางบวกระหวางขวัญ และกำลังใจ 

ในการทำงาน กบัผลผลิตซ่ึงมีการสงเสรมิใหเกิดมนษุยสมัพันธในการปฏบิตังิาน และในป ค.ศ. 1960-

1970 ไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองการมีโอกาสในการทำงานท่ีเสมอภาค และแบบแผนในการทำงาน

ที่พึงพอใจของผูปฏิบัติงานและต้ังแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา มีการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตน้ี 

อยางจริงจัง โดยมุงไปท่ีประสิทธิภาพขององคการและการเพ่ิมประสบการณโดยธรรมชาติของบุคคล

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งแนดเลอร และคณะ (Nedler and others, 1982 อางถึงใน วนิดา  

เหลืองสัจจกุล, 2552: 14) ไดเสนอในดานการที่บุคคลมีสิ่งจำเปนแกความตองการของชีวิตที่พอเพียง

ก็ถือวาบุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตในระดับหนึ่ง เพราะมองวาความจำเปนดังกลาว ซึ่งไดแก อาหาร 

เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เปนสิ่งจำเปนที่ทุกคนจะตองไดรับการสนองตอบอยาง

พอเพียงเพ่ือใหการดำรงชีวิตอยูไดและมีคุณภาพ หรือมองคุณภาพชีวิตในแงการเก่ียวของกับการมี

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหมายถึงบุคคลและกลุมบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดจะตองยึดมั่นในกฎ

ระเบียบ มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอตนเองและบุคคลอ่ืน ยึดม่ันใน

คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ความสงบสขุรวมกนัเปนเรือ่งสำคญักวาเรือ่งอืน่ ๆ (ศริ ิ ฮามสโุพธิ,์ 2543: 55-56)  

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาสุขภาพองคการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน

จากงานวิจัยของดวงสมร  บาตรโพธิ์ (2549: 97-98) ไดศึกษาสุขภาพองคการที่สงผลตอการประกัน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา มี 6 มิติ ที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน คือขวัญใน

การปฏิบัติงาน การมุงเนนวิชาการการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู บูรณภาพของสถาบัน การเปน

ผูนำทางวิชาการ และซึ่งสอดคลองกับอรสา  มิ่งฉาย (2551: 74) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

สุขภาพองคการกับการทุมเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยรวม
และรายดาน อยูในระดับปานกลาง และสุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความทุมเทในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ดังนั้น จึงอาจ

กลาวไดวาสุขภาพองคการจะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทำงานของคนในองคการเพราะ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเปนโรงเรียน 

เฉพาะทางพิการทางสมอง มีการจัดการศึกษาตั้งแตชั้นเรียนเตรียมความพรอมกอนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีทั้งการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ

ประเภทความพิการท่ีสอดคลองกับความตองการจำเปนของแตละกลุมแตละคน มีการจัดทำโปรแกรม 
การศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี และเปนโรงเรียนประจำซึ่ง

เด็กตองมีการเขาพักท่ีหอพักท่ีทางโรงเรียนจัดใหเพ่ือสะดวกตอการดูแลและความปลอดภัยของเด็ก 
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ที่มุงเนนการพัฒนาความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาใหมีศักยภาพในการดูแล

ตนเองของแตละคน และใหโอกาสดานการศึกษาท่ีเทาเทียมกันอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองดานทางสติปญญามีขอจำกัดและสภาพปญหา 

ไมเหมือนกัน แตตองใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษา ที่ควบคูไปกับ 

การบำบัดการฟนฟูสมรรถภาพทุกดาน เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ีเกิดความพรอมในการเรียนและ 

การพัฒนาทุกดาน แลวยังคำนึงถึงการอยูรวมในสังคมปกติกับคนปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงตองมีวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของผูพิการโดยจัดเปนรายบุคคลใหมากที่สุดหรืออาจจัดเปน 

กลุมเลก็ ๆ และควรจดัการศึกษาอยางตอเน่ืองท่ีมทีั้งการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความรู 

และทกัษะเพือ่การเรยีนตอในชัน้ทีส่งูขึน้ การฝกอบรมเพือ่การพฒันา และปรบัปรงุคณุภาพชวีติตลอดจน

การฝกอาชีพ เพือ่ใหสามารถประกอบอาชพีชวยเหลอืตนเองได (จำเปน  สงัขมสุกิานนท, 2549: 17-18)  

จากการสัมภาษณผูอำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล พบวา ผูบริหารให 

ความสำคัญกับชุมชนที่มีสวนตอการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนทรัพยากรตอการศึกษา 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคการ สวนคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยูในระดับ

คอนขางดี โดยมีการจัดสรรสวัสดิการใหกับบุคลากร เชน การสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนา

ตนเองดวยการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาตอเพื่อนำมาพัฒนาองคการ และใหความสำคัญตอ

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนรวมท้ังทรัพยสิน มีการสรางขวัญกำลังใจให

กับบุคลากรดวยการใหการสนับสนุน โดยมีสวัสดิการคาตอบแทน ความเปนอยูที่พักอาศัย อาหาร

จัดหาเส้ือท่ีในการปฏิบัติงานโดยไมตองเสียคาใชจาย มีการดูแลสุขภาพของบุคลากรดวยการใหเขา

รับการตรวจสุขภาพประจำป จัดใหบุคลากรไดไปทัศนศึกษาสรางความสัมพันธอันดีตอกันใน 

หมูคณะ บริการยานพาหนะสำหรับผูไปประชุมเปนการบำรุงขวัญแกบุคลากร และไดสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ สื่อการสอนใหอยางเพียงพอ และดูแลปกครองดวยความเปนประชาธิปไตย 

ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 
ทางสติปญญา สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับสุขภาพ

องคการและระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน รวมทั้งสุขภาพองคการที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากร 

 

วัตถุประสงค 

1.  เ พ่ือศึกษาระดับสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    

2.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่

จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       
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 3.  เพ่ือศึกษาระดับสุขภาพองคการกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทาง 

การศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ  

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูวิจัยไดกำหนดวิธี

ดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ไดแก ผูบริหาร และครผููสอนในโรงเรียนทีจ่ดัการเรยีน 

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

จำนวน 19 โรงเรียน จำแนกเปนผูบริหาร จำนวน 60 คน และครูผูสอน จำนวน 886 คน รวมทั้งสิ้น 

946 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553) 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 254 คน ซึ่งไดมาดวย

วิธีการดังตอไปนี้ 

1.  กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของโรงเรียนโดยใชการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน

รอยละ 80 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 14 โรงเรียน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random 

sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 194-195) 

2.  กำหนดกลุมตัวอยางของผูบริหาร ประกอบดวย ผูอำนวยการ จำนวน 1 คน และ 

รองผูอำนวยการ จำนวน 1 คน ซึ่งไดมา โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejeie and 

Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) ไดกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร 16 คน 
และครู 238 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 254 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ สำหรับผูบริหารและครูผูสอน มี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปน

แบบสำรวจรายการ (checklist)  
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ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นระดับสุขภาพองคการและ 

ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (rating scale) 

5 ระดับ ซึ่งคาความเช่ือมั่น ตัวแปรตน เทากับ 0.950 ตัวแปรตาม เทากับ 0.961 และไดคา 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.952  

ตอนท่ี 4 เปนขอคำถามปลายเปด เก่ียวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับสุขภาพ

องคการและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเองและทางไปรษณียไดรับแบบสอบถาม 

ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 248 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.64 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี

และคารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

2.  การวิเคราะหระดับสุขภาพองคการและระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.  การวิเคราะหสุขภาพองคการ ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนเด็กทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญา สงักดัสำนกับรหิารงาน 
การศกึษาพเิศษ โดยการวเิคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1.  ระดับสุขภาพองคการในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับมาก ดังตารางที่ 1 

2.  ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 

การสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา สงักัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดบัมาก 
ดังตารางที่ 2 
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3. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับของสุขภาพองคการในโรงเรียน 

              ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

                     การศึกษาพิเศษ  

จากตารางที่ 1 พบวาสุขภาพองคการในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความสามารถในการแกปญหา

มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ ดานการวางแผน ดานภาวะผูนำแบบ 

กิจสัมพันธ ดานการอยูรวมกันของบุคลากร ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานบูรณภาพของสถาบัน 

และดานขวัญในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ 

 

            (n=248) 
 X S.D.   

1.  4.12 0.55  7 
2.  4.21 0.62  2 
3.  4.11 0.58  8 
4.  4.15 0.63  5 
5.  4.24     0.60  1 
6.  4.19 0.65  4 
7.  4.15 0.63  5 
8.  4.20 0.61  3 

 4.17 0.54   
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จากตารางท่ี 2 พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  

โดยดานการทำงานที่เปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานโอกาสท่ีไดรับการพัฒนา

และใชความสามารถของบุคคล ดานสภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานโอกาส 

ความกาวหนาและความมั่นคงในการทำงาน ดานการมีสวนรวมในการทำงานและความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น ดานสิทธิสวนบุคคลในการทำงาน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และ 

ดานการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม ตามลำดับ 
 

                  (n=248)  
 X S.D.   

1.  4.04 0.73  7 
2.  4.20 0.55  3 
3.  4.21 0.59  2 
4.  4.15 0.58  4 
5.  4.13 0.60  5 
6.  4.09 0.65  6 
7.  4.00 0.71  8 
8.  4.25 0.52  1 

 4.13 0.53   

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับของคุณภาพชีวิตการทำงาน 

              ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

                     ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 130

                              (n=248) 
 df SS MS F Sig. 

Regression   4 51.922 12.980 174.919* .000 
Residual 243 18.033    .074   
Total 247 69.954    

 B Beta SEb t Sig. 
 .861  .133 5.123* .000 

 (X3) .307 .338 .054 5.687* .000 
 (X8) .271 .314 .053 5.155* .000 

 (X4) .132 .156 .051 2.586* .000 
 (X5) .119 .136 .051 2.317* .021 

*  .05 
 R = 0.862 R2 = 0.742 SEE = 0.272 

จากตารางที่ 3 พบวา สุขภาพองคการ ดานขวัญในการปฏิบัติงาน (X
3
) ดานการวางแผน 

(X
8
) ดานการสนับสนุนทรัพยากร (X

4
) ดานความสามารถในการแกปญหา (X

5
) เปนตัวแปรที่ไดรับ

เลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี 

คาประสิทธิภาพในการทำนาย R2 = 0.742 ซึ่งแสดงวาดานขวัญในการปฏิบัติงาน ดานการวางแผน 

ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานความสามารถในการแกปญหา สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม และสามารถทำนายคุณภาพชีวิตการทำงาน 

ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม ไดรอยละ 74.20 โดยสามารถเขียนสมการ

พยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ       
           

tot
  =  0.861 + 0.307 (X

3
) + 0.271 (X

8
) + 0.132 (X

4
) + 0.119 (X

5
) 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน สขุภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวติ 

 การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

 ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

          Z 
tot

  =  0.338 (Z
3
) + 0.314 (Z

8
) + 0.156 (Z

4
) + 0.136 (Z

5
)  

 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ืองสุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 

1.  จากผลการวิเคราะหสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉล่ียมากทีส่ดุ และรองลงมา 

คือ ดานภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ ดานการวางแผน ดานภาวะผูนำแบบกิจสัมพันธ  

ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานการอยูรวมกันของบุคลากร ดานบูรณภาพของสถาบัน และ 

ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนไวเปน

อยางเปนระบบระเบียบ มีการจัดองคการ โครงสรางบริหารกำหนดบทบาทหนาที่มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน และผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ 

งานบริหารงานทั่วไปและงาน กิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉล่ีย 

มากท่ีสดุ ซึง่เปนองคการท่ีตองมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏบิตัหินาท่ีการงาน มคีวามสามารถ 

ในการใชองคความรู ความสามารถที่จะบริหารงานของฝายตาง ๆ ใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอองคการ ตามแผนงานที่ไดมอบหมายใหกับบุคลากร กำหนดโครงสรางของงาน 

การบริหารงานฝายตาง ๆ ใหที่กำหนดบทบาทหนาที่เปนไปตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติการงาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลาศน  ศรประสิทธ์ิ (2553: 351) ไดศึกษางานวิจัยการพัฒนา 

เครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา องคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับ

องคประกอบความสามารถในการแกปญหา โดยท่ีบูรณภาพของสถาบัน ภาวะผูนำแบบมิตรสัมพันธ 

ขวัญในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทรัพยากร และการวางแผนมีความสัมพันธโดยตรงตอ 

ความสามารถในการแกปญหา 
 สวนสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี

อาจเน่ืองดวยภาระงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามโครงสรางของ
โรงเรียนและแนวนโยบายของโรงเรียนที่กำหนด และดวยเปนโรงเรียนประจำครูจึงตองดูแลนักเรียน

ประจำหอพักดวย มีการฝกเด็กใหชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน การเขาสังคมและการดูแล 
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สุขอนามัย สุขภาพรางกายในกรณีเด็กท่ีมีโรคประจำตัวเปนพิเศษ บุคลากรตองปรับเปลี่ยนเก่ียวกับ

เร่ืองเวลาในชีวิตประจำวัน การใหขอมูลปอนกลับในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และตองเกี่ยวกับ 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน สรางความสมัพันธของครู ผูบริหาร เพ่ือนครแูละนกัเรยีนตลอดจนบคุลากร 

อื่น ๆ ในโรงเรียน ดังน้ันการใหโอกาสในความกาวหนาของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจตอรายได 

ที่ไดรับและสวัสดิการท่ีโรงเรียนจัดใหกับครูดวยความม่ันคงและปลอดภัย ผูบริหารจึงไดมีการให

สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร ดวยการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เชน สวัสดิการพ้ืนฐาน  

มีการตรวจสุขภาพทุกป บริการยานพาหนะในการไปติดตอราชการ มีการรักษาความปลอดภัยใหกับ

บุคลากร สรางความสัมพันธความรักความสามัคคีในหมูคณะในองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของกษิมดิฐช  เกตุแกว (2547: 82-83) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การใชเหตุผลบกพรองทางจิตวิทยา 

ของผูบริหารที่สัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

พบวาขวัญในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุชาติ  โพธิ์พันธุ (2547: 84) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางขวัญกับการปฏิบัติงานวิชาการ

ของครูในโรงเรียนท่ีมีความม่ันคงแตกตางกัน พบวา โรงเรียนท่ีมีความม่ันคงมีขวัญโดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง 

2.  จากผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่

จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ง

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การทำงานที่เปนประโยชนตอ

สังคมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ โอกาสท่ีไดรับการพัฒนาและใชความสามารถของบุคคล 

สภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โอกาสความกาวหนาและความมั่นคงในการทำงาน 

การมีสวนรวมในการทำงานและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานสิทธิสวนบุคคลในการทำงาน  

คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม ตามลำดับ ซึ่งมาจากมี
ความสุข และภาคภูมิใจเมื่อศิษยประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน การปฏิบัติหนาที่มี 

ความสำคัญตอการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับสังคมและชวยเหลืออำนวยประโยชนตาง ๆ แกชุมชน เมื่อมีโอกาสชวยเหลือ
สังคมก็มีความยินดีที่จะเสียสละรวมทำประโยชนและรับผิดชอบตอสังคมในแงของการผลิตนักเรียน 

ที่มีคุณภาพตอสังคม  

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ ซึ่งอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการทำงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด เนื่องจากบุคลากรมีความเสียสละ ยินดีที่จะมีสวนรวมในการทำประโยชนใหกับสังคม  

ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพตอสังคม มีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสังคม 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 133

อีกท้ังผูบริหารใหโอกาสแกบุคลากรใหแสดงความคิดและความสามารถท่ีนำมาซึ่งประโยชนตอ

สวนรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของคัมมิ่งส และวอรเลย (Cummings and Worley, 1997 

อางถึงใน ธีรนุช  ติรณะประกิจ, 2546: 39) ที่กลาววาการท่ีบุคคลในหนวยงานมีความรูสึกวามี 

ความภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีชื่อเสียง และรับรูวาองคการหรือหนวยงานท่ีตนทำงาน

อยูนั้นเปนองคการท่ีอำนวยประโยชน ชวยเหลือและรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของธีรนุช  ติรณะประกิจ (2546: 63) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

การทำงานของบุคลากรการคลัง ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา การสงเสริม

ดานการมีพันธะทางสังคม สถาบันตองสรางโอกาสและใหโอกาสแกบุคลากรในการแสดงตนวาเปน 

ผูที่มีความสามารถ เพ่ือเขาจะไดใชศักยภาพท่ีเขามีใหเกิดประโยชนกับสังคมทั้งในหนวยงานและ

นอกหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของลำจวน  โลเพ็ชร (2550: 61) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพ

ชวีติการทำงานของผูปฏิบตังิานดานพัสดุของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ผลการศกึษาพบวา คณุภาพชีวติ

การทำงานของผูปฏบิตังิานดานพัสดขุองมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับสงู ซึง่เม่ือพจิารณา

เปนรายดานแลวพบวา ระดบัคณุภาพชวีติการทำงานระดับสูง คอืดานความเปนประโยชนตอสังคม  

สวนคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 

การสอนเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญา สงักดัสำนกับรหิารงานการศึกษาพเิศษ ดานการทำงาน 

และการดำรงชีวิตโดยรวม มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากลักษณะของการปฏิบัติงานตามหนาท่ี

ของบคุลากรในการจดัแบงเวลาในการทำงานและการดำเนินชวีติในครอบครวัไมมคีวามสอดคลองกัน 

จึงมีปญหาเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวอลตัน (Walton, 

1973 อางถึงใน สุนันท  ลิ้มรัตนพันธ, 2553: 31) กลาววาบุคคลควรไดจัดเวลาในการทำงาน 

ของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมตาง ๆ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพชรา  ทุงศรีแกว (2552: 82-83) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) พบวา  

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมีคาเฉลี่ยต่ำสุด  

3.  สุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ จากมากไปหานอยซึ่งพบวา ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏิบัติงาน  

ดานการสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถในการแกปญหา เปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 

การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

สามารถรวมกันทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมได

รอยละ 74.20 อภิปรายเปนรายดานดังนี้  
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ดานการวางแผน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ทั้งนี้เน่ืองจากโรงเรียนมีการทำแผนปฏิบัติการประจำปในการทำงานท่ีชัดเจน ดำเนินกิจกรรมท่ีเปน

ไปตามแผน มีการทำแผนกลยุทธในการทำงานท่ีชัดเจน แลวยังมีการจัดการประเมินจุดออนและ 

จุดแข็งขององคการ และมีการบริการขาวความเคล่ือนไหวท่ีเปนประโยชนตอการทำงาน ซ่ึงสอดคลอง 

กับงานวิจัยของกมลาศน  ศรประสิทธ์ิ (2553: 356) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัด

สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาการวางแผนอยูในระดับแรกมีน้ำหนัก

มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทพล  พงษสรอย (2550: 117) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ

และปญหาการดำเนินการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศกึษากาญจนบุร ีผลการวจิยั พบวา สภาพการดำเนินการวางแผนกลยทุธของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

โดยภาพรวมพบวา มีสภาพการดำเนินการวางแผนกลยุทธอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา มีสภาพการดำเนินการวางแผนกลยุทธอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ 

การสัมภาษณของนายสถาพร  วสิามารถ ทีไ่ดกลาววาโรงเรยีนมกีารวางแผนในการจดัโครงการ ใหตรง 

ตามระบบแบบแผน ตามโครงสรางของแผนกลยุทธของโรงเรียนและมีการกำกับดูแลเก่ียวกับงานท่ี

ไดมอบหมายกับบุคลากรใหดำเนินการไปตามเวลาที่กำหนด 

ดานขวัญในการปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีไดพัฒนาองคการจนเปนท่ียอมรับ และ 

มีความรูสึกท่ีปลอดภัยมีความมั่นคงในหนาท่ีการงาน ซึ่งมีการสงเสริมและรับสนับสนุนโอกาสใน 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานแกบุคลากร มีรายไดที่ไดรับและสวัสดิการท่ีเพียงพอ ขวัญใน 

การปฏิบัติงาน สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียน 

การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมากท่ีสุด  
ทั้งนี้เน่ืองจากบุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดพัฒนาองคการจนเปนที่ยอมรับ และมีความรูสึกท่ี

ปลอดภยัมีความมัน่คงในหนาท่ีการงาน ซึง่มีการสงเสรมิและรบัสนับสนุนโอกาสในความกาวหนาในหนาท่ี 

การงานแกบุคลากร มีรายไดที่ไดรับและสวัสดิการท่ีเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร  

ขันติกาล (2549: 112) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองคกรและบรรยากาศองคกรในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบวา ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษามีคะแนนมาตรฐานสุขภาพองคกรสูงเปนลำดับแรก อาจเปนผลมาจาก

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีบุคลากรจำนวนมาก การทำงานเปนระบบ มีการประชุม 

ปรึกษาหารือภายในสายงานเดียวกันเปนประจำ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงสมร  บาตรโพธิ์ (2549: 100) ไดศึกษาวิจัย
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เร่ืองสุขภาพองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากาญจนบุร ี เขต 3 พบวา สขุภาพองคการในมิตขิวัญในการปฏิบตังิาน 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สงผลตอการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกานตชนก  มิตรยอดวงศ (2547: 163-173) ไดศึกษา 

วิจัยเ ร่ือง ความสัมพันธระหวางการพิจารณาความดีความชอบกับขวัญในการปฏิบัติงาน 

ของ ครูสายผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต 2 พบวา ขวัญในการปฏิบัติงาน

ของครูสายผูสอนในโรงเรียนโดยรวมอยูระดบัมาก และการพจิารณาความดีความชอบมคีวามสมัพันธ 

ทางบวกกับขวัญในการปฏิบตังิานของครู ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของปริญญา  อนิสวาง (2553: 69) 

ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 พบวา กลุมขาราชการครูมีความคิดเห็น 

เก่ียวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายดานท้ัง 6 ดานอยูในระดับสูง ทั้งนี้เปน

เพราะวาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในปจจุบันไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง จัดใหมี

การอบรมและประเมินผลท้ังภายในและภายนอกจนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

อีกทั้งผูบังคับบัญชาจัดการมอบหมายงานใหปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถ มีการพิจารณา

ความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานดี มีการจูงใจครู-อาจารย ใหมีการต่ืนตัวทำงานมากข้ึน  

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความจริงใจ ทุกคนตางปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ สวนเพ่ือนรวมงานตางใหการสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความจริงใจ 

ทุกคนปฏิบัติงานใหเกียรติแกกันและกัน  

ดานความสามารถในการแกปญหา สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรยีนท่ีจดัการเรยีนการสอนเดก็ท่ีมคีวามบกพรองทางสติปญญา สงักัดสำนกับริหาร 

งานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนไวอยางเปนระบบ

ระเบียบ และปฏิบัติงานตามหนาท่ีการจัดการเรียนการสอนตามความสามารถเพ่ือพัฒนานักเรียนให
ดีขึ้น โดยมีโครงสรางบริหารกำหนดบทบาทหนาท่ีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีความสามารถ

ในการบริหารงานของฝายตาง ๆ ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารงาน

ทั่วไปและงานกิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
พารสันส (Parsons, 1953 อางถึงใน ศิริพร ขันติกาล, 2549: 32) กลาวไววาทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นวา

โรงเรียนเปนองคการทางสังคม ที่มีโครงสรางทางสังคมสวนยอย ๆ ทำหนาที่รวมกันในการทำใหบรรลุ

เปาหมายของโรงเรียน และสามารถแกปญหาในระบบตามหนาท่ีสำคัญคือ การจัดกระบวนการ 
ตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนปรับตัว ใหเขากับระบบภายนอก และดำเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายของ

สังคมได ทั้งนี้โรงเรียนจะมีการถายทอดความรู ความคิด ความเช่ือ และคานิยมตาง ๆ ภายใตกฎ 
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ระเบียบ ขอหามที่ควบคุมอยูในระบบ สามารถบูรณาการ และแกไขปญหาส่ิงซอนเรน ตลอดจน

รักษาระเบียบแบบแผนใหเกิดขึ้นในระบบได นอกจากน้ันแลวโรงเรียนยังตองมีการควบคุมระดับ

ภารกิจและความรับผิดชอบ คือระดับสถาบัน ระดับจัดการและระดับเทคนิค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของบลาวและสกอต (Blau and Scott, 1962 อางถึงใน กนกวรรณ  วิเชียรเขต, 2551: 46 ) กลาววา 

ประสบการณที่ไดจากการแกปญหาหนึ่งจะมีประโยชนตอการแกปญหาครั้งตอ ๆ ไป ดังน้ัน แมวา

กระบวนการแกปญหาคร้ังแรกมีแนวโนมใหเห็นวาจะกอใหเกิดปญหาอยางอ่ืนแทรกซอนขึ้นมา 

ดังกลาวแลว แตประสบการณหรือการเรียนรูที่ไดรับจากการแกปญหาคร้ังแรกน้ันนับไดวามีสวน

สำคัญในการแกปญหาใหมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อปญหาใหมมีลักษณะเหมือนหรือ

คลายคลึงกับปญหาเดิม 

 ดานการสนับสนุนทรัพยากร สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนมีการตรวจสอบการจัดทำเอกสาร บัญชี ทะเบียน

การเงิน พัสดุ อยางถูกตองเปนปจจุบันมีการสนับสนุนใหครูไปศึกษาตอ อบรม และดูงานตามโอกาส 

อันสมควร มีการควบคุม ดูแลการใชหองเรียน อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนใหใชประโยชน

อยางเต็มที่และไดมีการสนับสนุนสื่อและเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอกับ

ความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา  แกวรักษ (2544: 46) ไดกลาวถึงการสนับสนุน

ทรัพยากรเปนภาระหนาท่ีสำคัญของผูบริหารโรงเรียนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน 

ดังน้ันการไดดำเนินงานตามขอบขายงานบุคลากร งานธุรการงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนงาน

อาคารสถานที่ จะชวยใหผูบริหารโรงเรียนรูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคาในโรงเรียน 

ที่มีสุขภาพองคการสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร  ขันติกาล (2549: 116) ไดศึกษาวิจัย

เร่ืองสุขภาพองคกรและบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสงคราม พบวา มิติการสนับสนุนทรัพยากรที่พบวา มีความแตกตางระหวางโรงเรียนประถม

ศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาน้ัน สาเหตุหน่ึงนาจะเกิดจากงบประมาณ โรงเรียน
ประถมศึกษาจะไดรับเปนเงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา ซ่ึงไดรับเปนจำนวนนอยไมสามารถเปรียบเทียบ

กับเงินอุดหนุนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แตอยางไรก็ดีการใหการสนับสนุนทรัพยากร

ดังกลาว ยังรวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา และเกิดประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรนานาชนิด สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารและ

บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณของนายสถาพร  วิสามารถ ที่ไดกลาววา 

มีการสนับสนุนอุปกรณ สื่อการสอน วัสดุที่จำเปนในการทำงานอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำผลการวิจัยไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและเพ่ือใหสถานศึกษา 

มีสุขภาพองคการท่ีดี โดยเฉพาะในขวัญในการปฏิบัติงาน การวางแผน การสนับสนุนทรัพยากร 

ความสามารถในการแกปญหา   

 1.2  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษาใหมีสุขภาพท่ีดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใหปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมิติขวัญในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนมิติที่สำคัญที่สุด เพราะสงผล

ตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา 

 1.3  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในดานการวิจัย

พัฒนารูปแบบการพัฒนาองคการ และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใหเหมาะสมกับบริบท

และความตองการของสถานศึกษา ซึ่งสามารถทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษในภาพรวม ไดรอยละ 74.20 ดังนั้น ผูบริหารควรมีการสงเสริมสุขภาพ

องคการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดีขึ้น  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป           

  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยขวัญในการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ของบุคลากรทางการศึกษาในกลุมโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 2.2  ควรมีการเปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการในสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ 
 2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยการทำงานและการดำรงชีวิตท่ีสงผลตอ

สุขภาพองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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สรุป 

1.  สุขภาพองคการในโรงเ รียนท่ีจัดการเ รียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานความสามารถในการแกปญหามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

และดานขวัญในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

2.  คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน

เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการทำงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมมีคาเฉลี่ย

มากที่สุด และดานการทำงานและการดำรงชีวิตโดยรวม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

3.  สุขภาพองคการท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษท่ีไดรบัคดัเลอืกเขาสมการตามลำดบั คอื ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏบิตังิาน 

ดานความสามารถในการแกปญหา ดานการสนับสนุนทรัพยากร รวมทำนายไดรอยละ 74.20 โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

ในโรงเรยีนท่ีจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา 2) ระดบัการปฏิบตังิานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา และ 

3) พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา กลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหาร และครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันตาม
สัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน  
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ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวม 

และรายดาน 

3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และดานการนิเทศแบบ

ชี้นำโดยใหขอมูลขาวสาร สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 24 

 

คำสำคัญ:   พฤติกรรมการนิเทศ  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักบริหาร 

                   งานการศึกษาพิเศษ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) the level of administrators’ 

supervisory behavior in schools for children with intellectual disabilities; 2) the level of 

teachers’ performance according to teacher professional standards in schools for children 

with intellectual disabilities; and 3) the administrators’ supervisory behavior affecting 

teachers’ performance according to teacher professional standards in schools for children 

with intellectual disabilities. The sample selected by proportional stratified random sampling 

consisted of 278 administrators and teachers in schools for children with intellectual 

disabilities under the Bureau of Special Education Administration. 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.  The administrators’ supervisory behavior was at a high level both in overall 

and specific aspects. 
2.  The teachers’ performance according to teacher professional standards in 

schools was at a high level both in overall and specific aspects. 

3.  The administrators’ supervisory behavior in the aspects of nondirective 
behavior and directive information behavior together predicted the teachers’ performance 
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according to teacher professional standards in schools for children with intellectual disabilities 

at the percentage of 24 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  administrators’ supervisory behavior, teachers’ performance according to  

                   teacher professional standards, Bureau of Special Education Administration 

บทนำ 
“งานดานการศึกษาเปนงานสำคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและ 

ความเส่ือมของชาตินั้นข้ึน อยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง

ยิ่งข้ึน” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  

12 ธันวาคม 2512 และพระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียน 

วังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน 27 พฤษภาคม 2513 กลาววา “ครูนั้นจะตองใหความรู

แกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูท่ีเปนลูกศิษย และดวยความหวังดี

ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด” จากพระราชดำรัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่กลาวมาขางตน ทำใหเห็นวาการศึกษาน้ันเปนสิ่งสำคัญ 

ในการพัฒนาประเทศและครูเปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาเปน

หนวยงานทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด เพราะเปนหนวยปฏิบัตภิารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กำหนดไวในหลักสูตร ทั้งทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 

ความมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยเกิดจากความรวมมือรวมใจ

ในการพัฒนาสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาคณะครู ผูปกครองและชุมชน การดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จยอมตองอาศัยความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีดี 

ของบุคคลท่ีเก่ียวของทุก ๆ ฝาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) และการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาดังกลาวตองพัฒนากระบวนการสำคัญท้ัง 3 กระบวนการ ไปพรอม ๆ กัน คือ กระบวน 
การบริหาร กระบวนการนิเทศการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะกระบวนการ

นิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสำคัญ และจำเปนอยางย่ิงเพราะในการนิเทศการศึกษาหรือ 

การนิเทศการสอน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จดำเนินไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอง
อาศัยกระบวนการซ่ึงเปนการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตอเน่ืองกันและมีระเบียบ แบบแผน  

(วชัรา เลาเรียนดี, 2554: 19) ในสวนของการนเิทศภายในโรงเรียนเปนการทำงานของครูและผูบริหาร 
ทีต่องทำงานรวมกนั เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธภิาพท่ีดขีึน้ เปนไปตามเจตนารมณ

และเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึง่เปนหนาท่ีของผูบรหิารจะตองดำเนินงานใหบคุลากรในโรงเรียน

เกิดความรวมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน และตองยอมรับวาบุคลากรในโรงเรียนยอม 

มคีวามแตกตางระหวางบุคคลมหีลากหลายรูปแบบ ผูนเิทศควรมีความรูเก่ียวกับการแบงประเภทของ
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ครูตามสมรรถภาพในการสอนและการปฏิบัติงาน เพ่ือจะเลือกแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ 

ครูผูรับการนิเทศตอไป  

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน  

19 โรงเรียน มีภารกิจจัดการศึกษา ทุกระดับการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย)  

ในรูปแบบโรงเรียนประจำใหกับกลุม เด็กและเยาวชนพิการ ในวัยเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  

(สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2553: 5) ดังน้ัน โรงเรียนประจำจึงเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสอง

ของนักเรียนโดยมีครูเปนผูดูแลแทนพอ แม ผูปกครอง หรือที่เรียกวา “ครูหอพัก” การอยูหอพักนั้นครู

ตองมีการดูแลใหนักเรียนทำกิจกรรมตาง ๆ ขณะอยูหอพักดวย ไดแก การทำกิจวัตรประจำวันของ

นักเรียน เชน การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผา และกิจกรรมตาง ๆ  

ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด นอกจากดานการดูแลหอพักแลว ดานการจัดการเรียนการสอนครูที่

สอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาน้ัน ตองมีความรูความเขาใจเร่ืองการสอนและการดูแลเด็ก 

ซึ่งครูตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ นอกจากน้ีตองมีจิตใจที่เมตตา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

และตองการท่ีจะใหความชวยเหลือเด็กพิเศษดวยความจริงใจ มีความอดทนในการท่ีจะปรับพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคและสรางเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคใหแกเด็กเหลานั้น นอกจากน้ียังตองใหความรัก

ความอบอุนเปรียบเสมือนพอแมคนท่ีสองของเขาดวย จะเห็นไดวาครูที่อยูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษน้ัน  

มีภารกิจหนาที่ที่ตองปฏิบัติมากท้ังดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

จากหนาที่ที่ตองปฏิบัติมีมากอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนและ 

การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของครู ซึ่งสอดคลองกับวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ (2539: 24) กลาววา 

บุคลากรดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมักทำงานหนัก ซึ่งอาจทำใหปญหาอ่ืน ๆ ตาม
มา และจากการศึกษาพบวา ผูดูแลตองใชเวลาการดูแลนานถึงประมาณ 12 ชั่วโมง และมีกิจกรรม 

ที่ยุงยากนานถึง 6 ชั่วโมง ขึ้นไป  

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการนิเทศของ 
ผูบริหารนับวามีความสำคัญมาก เพราะถาผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารและ 

การนิเทศภายในโรงเรียนท่ีดีแลวก็จะชวยใหการปฏิบัติงานของครูในทุก ๆ ดานมีคุณภาพ ซึ่งจะ 

สงผลตอการพัฒนาตนเองของครูและนำไปสูการพัฒนานักเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญาท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติมากอาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน

และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูได ซึ่งผูบริหารจึงควรมีการนิเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุงแกไข พัฒนาในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูผูสอนใหมี 

การปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ผูวจิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาพฤตกิรรมการนิเทศของผูบรหิารทีส่งผลตอการปฏบิตังิาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูที่เกี่ยวของนำผลจากการวิจัยไป

เปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการนิเทศภายใน และการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

เพื่อใหการนิเทศและการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณของวชิาชีพครูตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัด 

การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูวิจัยไดกำหนด
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน ในโรงเรียนท่ีจัด 
การเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากโรงเรียน 19 โรงเรียน ประกอบดวย  

ผูบริหาร จำนวน 60 คน และครูผูสอน จำนวน 949 คน รวมทั้งสิ้น 1,009 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

 1. กำหนดกลุมตัวอยางของโรงเรียนโดยใชการสุมแบบแบงชั้น (stratified random 

sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 194-195) ซึ่งแบงโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี 
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ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามภูมิภาค 6 ภาค  

ตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต และนำจำนวนโรงเรียนมาเทียบสัดสวนรอยละ 80 ของ

แตละภาค และเลือกโรงเรียนสำหรับเปนกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) 

ไดจำนวนโรงเรียน 14 โรง 

2. กำหนดกลุมตัวอยางของผูบริหาร ประกอบดวย ผูอำนวยการ จำนวน 1 คน และ 

รองผูอำนวยการ จำนวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejecie 

and Morgan อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศ 

จากจำนวนประชากรท้ังหมดจำนวน 1,009 คน เปนผูบริหาร จำนวน 45 คน ไดกลุมตัวอยางผูบริหาร 

จำนวน 17 คน 

3. กำหนดการสุมตวัอยางของครผููสอนไดมาโดยใชตารางสำเรจ็รปูของเครจซี ่และมอรแกน 

 (Krejecie and Morgan อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติ

ไตรยางศจากจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 1,009 คน เปนครูผูสอน จำนวน 694 คน  

ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จำนวน 261 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด จำนวน 278 คน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ สำหรับผูบริหารและครูผูสอน มี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปน

แบบสำรวจรายการ (checklist)  
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

และการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะของแบบสอบถาม 
เปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดบั ซึง่คาความเชือ่มัน่ตวัแปรตน เทากบั 0.958 ตวัแปรตาม 

เทากับ 0.962 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามคืนดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถาม 
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 278 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี

และคารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและระดับการปฏิบัติงานของ 

ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและการปฏิบัติ

งานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 

เพียรสนั (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

) 

4. การวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise 

multiple regression analysis) 

5.  การวิเคราะหคำถามปลายเปด เก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรม

การนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ี 

จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
1.  ระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 1 
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จากตารางที่ 1 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารของในโรงเรียนท่ีจัด 

การเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.65) เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 

ทุกขอ โดยจัดลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ (  =4.01,  

S.D.=0.81) รองลงมา คือ พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนำโดยการควบคุม ( =4.00, S.D.=0.57) 

พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ (  =3.95, S.D.=0.84) และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำ (  =3.87, 

S.D.=0.70) ตามลำดับ 

2.  ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

 ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก 

 บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม 

 
(n = 278) 

X S.D.  
1. 4.00 0.57  2
2. 3.87 0.70  4
3.  4.01 0.81  1
4.  3.95 0.84  3

 3.96 0.65  
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จากตารางท่ี 2 พบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัด 

การเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก (  =4.17, S.D. = 0.44) เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 

ทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย ไดแก ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (  = 4.36, 
S.D.=.52) รองลงมา คือ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (  =4.33, S.D.=.50) และ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดขึ้นแกผูเรียน (  =4.22, S.D.=.53) ตามลำดับ 

3.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน

ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3 
 

(n = 278) 
 X S.D.  

1. 
    3.89 0.58 

 
 9 

2.   4.18 0.53  6
3. 4.19 0.52  5
4. 4.15 0.57  7
5. 4.10 0.59  8
6.  
     

4.22 0.53  3

7. 4.15 0.56  7
8.  4.36 0.52  1
9. 4.33 0.50  2
10. 4.21 0.54  4
11. 4.10 0.57  8
12. 4.19 0.59  5

 4.17 0.44  

ตารางที่ 2   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการปฏิบัติงานของครูตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

  ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม 
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน 

 ของครูตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูในโรงเรยีนท่ีจดัการเรยีนการสอนเด็กทีม่คีวามบกพรอง  

 ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
                                                                                                             (n = 278) 

 
 

 (X
1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 (X
4) 

 (Y tot
) 

 (X1) 1.00  
 (X2) 0.69** 1.00  

 (X3) 0.62** 0.76** 1.00  
(X4) 0.59** 0.76** 0.85** 1.00 

 (Ytot) 0.35** 0.42** 0.39** 0.47** 1.00
**  .01 

จากตารางท่ี 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศ 

ของผูบริหารแตละดานมีคาอยูระหวาง .59 - .85 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานการนิเทศแบบรวมมือกับการนิเทศ 

แบบไมชี้นำมีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ .85 และดานการนิเทศแบบชี้นำแบบควบคุม 

กับการนิเทศแบบไมชี้นำ มีความสัมพันธกันต่ำสุด มีคาเทากับ .59 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศของผูบรหิาร มคีวามสัมพนัธทางบวกกับการปฏิบตังิาน
ของครตูามมาตรฐานวิชาชพีคร ู ในโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนเด็กทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญา 

สงักดัสำนกับรหิารงานการศึกษาพิเศษ อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 ทกุดาน 

4.  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่ 
สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

 ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 

 การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 (n = 278) 

 Beta SE.B t Sig. 

 
 (X4) 

 
(X2) 

3.64
0.21 
0.12 

0.35 
0.17 

0.15
0.05 
0.06 

23.68 
4.34 
2.05 

0.00
0.00 
0.04 

R = 0.49 R2= 0.24 SEE. = 0.45 F = 43.17 Sig.F = 0.00

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในตัวแปรดานการนิเทศแบบ 

ไมชี้นำและการนิเทศแบบชี้นำ โดยใหขอมูลเปนตัวแปรซ่ึงไดรับการคัดเลือกเขาสมการ และสามารถ

อธิบายความผันแปรของประสิทธิผลของสถานศึกษาไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมี

คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.24 ซึ่งแสดงวาการนิเทศแบบไมชี้นำและการนิเทศ 

แบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถ

ทำนายไดรอยละ 24 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

tot
       =     3.64 + 0.21 (X

4
) + 0.12 (X

2
) 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 Z 
tot

       =    0.35 (Z
4
) + 0.17 (Z

2
) 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญดังนี้ 

1.  พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือระดับมากท่ีสุด  

รองลงมา ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม  พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ และ

พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารมีความมุงมั่นและ

ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนที่มีตอการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศเปนบทบาทหนาท่ีที่สำคัญ

ของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือและพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับสุพร  ธงชัย (2554: 

104) เรื่องการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การนิเทศของผูบริหารสถานศึกษา 

กับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากลุม  

การชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือมีคาเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งเปน

พฤติกรรมที่ผูบริหารทำงานรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

สาระความรู โดยใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานท่ีปฏิบัติและนำไปสูความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับอรสา  หอยระยา (2545: 98) ที่ศึกษา

เร่ืองสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวา สมรรถภาพการนิเทศ 

ของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการนิเทศ 

ของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดานการสราง

ทีมงานอยูในระดับมากเปนลำดับแรก ทั้ง 2 กลุม ทั้งน้ีเพราะวาการทำงานเปนทีมโดยใหทุกคนมี

สวนรวม เปนรูปแบบหนึ่งท่ีจะนำไปสูความสำเร็จของงาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิรมล  
วิบูลมงคล (2551: 148-149) ที่ศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งผลการวิจัย พบวา อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารเห็น

ความสำคัญในการระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อคนหาปญหาท่ีเกิดขึ้นใน 
สถานศึกษา คำนึงถึงความเหมาะสมในการแกปญหาตาง ๆ ในสถานศึกษา  

2.  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน 

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ี เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา 

ในวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใหคุรุสภาออกขอบังคับ 
ที่เรียกวา “ขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548” ซึ่ง

เปนขอกำหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดพรอมกับมี
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การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญ

เฉพาะดานและความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตอง

มีการพัฒนาตามเกณฑ ที่กำหนดวามีความรู ความสามารถและความชำนาญเพียงพอท่ีจะดำรง

สถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปได และผูบริหารจึงใหความสำคัญในการสงเสริม

ยกยองครูใหเปนครูมืออาชีพ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ อยูในระดับมากทุกดาน โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนมีคาเฉล่ีย

สูงสุด เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ครูมีบทบาทสำคัญ

เปนอยางมาก ครูตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน มีการแสดงออก การประพฤติและ

การปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกาย กิริยาวาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปน

ครูอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูเรียนมีความเล่ือมใสศรัทธา และยึดเปนแบบอยาง เพราะโรงเรียนที่เปด

สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนโรงเรียนประจำ 

ดังน้ันครูจะมีความใกลชิดกับเด็กตลอดเวลาไมวาจะอยูหองเรียน หรือหอพัก ดังน้ัน การเปนแบบอยางท่ีดี

ของครูจึงเปนส่ิงสำคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสนธยา  พิมพันธ (2554: 105-106) ได

ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอตะก่ัวปา 

จังหวัดพังงา  พบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูทั้ง 12 มาตรฐาน  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68  

เม่ือพิจารณา รายมาตรฐาน พบวา อันดับท่ี 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก 

ผูเรียนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย

คำนึงถึงผลที่เกิดกับผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.91 และมาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเปนอันดับสุดทาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.16 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของรังสิมา พานประเสริฐ (2544: 83-84) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียน 

มีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดาน อยูในระดับ

ปานกลาง ครูมีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ 
มีเพียงดานเดียวที่อยูในระดับมาก คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และพฤติกรรม

ของผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  
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3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ พบวา มีพฤติกรรมการนิเทศ 2 ดาน ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนาย 

ในภาพรวม ไดรอยละ 24 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้ 

 3.1 พฤติกรรมการนเิทศของผูบรหิาร ดานการนิเทศแบบไมชีน้ำ สงผลตอการปฏิบตังิาน 

ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนผูที่สนับสนุนสงเสริม

และอำนวยความ สะดวกในเร่ืองตาง ๆ ใหแกครู เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นและรับฟง

แนวทางในการปฏิบัติงานอยางตั้งใจ ใหรางวัลเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจแกครูในการปฏิบัติ

งาน และใหครูไดเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง โดยสงผลใหครูปฏิบัติงานอยางเต็มใจซ่ึงทำใหเกิดประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลแกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสิทธิพงศ  เกรอด (2550: 94)  

ที่วิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของ 

ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก

ทุกดาน และพฤติกรรมนิเทศแบบไมชี้นำมีคาเฉล่ียมากที่สุด เปนพฤติกรรมการนิเทศในลักษณะที่ครู

ผูรับการนิเทศเปนผูเสนอแนวคิดแนวทางในการแกไขปญหาและปรับปรุงพัฒนาการจัด การเรียน 

การสอน โดยผูบริหารจะเปนผูคอยรับฟงการเสนอแนวคิด และสงเสริมสนับสนุนใหอิสระและเปด

โอกาสในการคดิ การจดัการ การจัดบรรยากาศ ใหกำลงัใจ และใหครเูปนผูตดัสนิใจในการแกปญหาเอง 

สอดคลองกับผลการวิจัยของชนาลัย  เลิศประพฤติ (2548: 79) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม 

การนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก แสดงวา พฤติกรรมการนิเทศของกลุมนิเทศ

เปนท่ียอมรับของผูรับการนิเทศ ทั้งน้ีเพราะวากลุมผูนิเทศซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 

และผูชวยผูนิเทศมีความมุงม่ันในการพัฒนางานใหเปนไปตามจุดมุงหมาย และตระหนักในบทบาท

หนาที่ของผูบริหาร  
 3.2 พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล สงผลตอ

การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อันดับรองลงมา โดยสงผลตอการปฏิบัติงาน 
3 ดาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การพัฒนา



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 155

สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และ 3) การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค  

ทั้งเน่ืองจากครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัด 

นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติมาก ทั้งดานการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน

ที่หอพักและงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน  

และการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองคอยชวยเหลือสนับสนุนครูในดานตาง ๆ  

โดยการใหขอมูลเพ่ือเปนแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนางาน ซึ่งมีวิธีที่หลากหลายที่จะใหครูเลือกไป

ปฏิบัติใหเหมาะสมกับงาน เชน การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เปนตน ทำใหครูมีความพรอม 

ที่จะปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552: 79) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของ 

ผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี 

พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

โดยพฤติกรรมการนิเทศดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เชนเดียวกับ

จินตนา เฮงจันทร (2547: 152) ที่ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษากลุมโรงเรียนเบิกไพร-คุงพะยอม สปอ. บานโปง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวา 

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานนิเทศทุกดานอยูในระดับมาก ความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน 

พบวา ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน พบวา 

ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

1.  โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรพัฒนาครูใหไดรับการพัฒนาวิชาชีพดานการปฏิบัติกิจกรรม 

ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ เชน กิจกรรมการเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู การผลิต ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน นำความรู 

ที่ไดไปพัฒนาศักยภาพผูเรียน และพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการนิเทศของตนเอง โดยใชพฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ 

และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารในการนิเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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3. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผน

การพัฒนา ศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

สถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผูสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

ที่กำหนดได 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ 

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ 

 

สรุป 

จากผลการวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียนที่จัดการเรียน 

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม

และรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 

พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม พฤติกรรมการนิเทศ

แบบไมชี้นำ และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล ตามลำดับ การปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไดแก ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และ 

ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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1 ผูอำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 

การประเมินโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

EVALUATION OF THE GOODNESS BANK PROJECT AT WAT PRATUM 
WANARAM SCHOOL IN AMPHOE U-THONG, SUPHAN BURI 

 
อรพรรณ  ตูจินดา/ ORAPHAN  TOUCHINDA1 

 

บทคัดยอ 

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความสอดคลองในดานบริบท (context) 

ของโครงการธนาคารความดี 2) ประเมินความพรอมในดานปจจัย (input) หรือทรัพยากรของโครงการ

ธนาคารความดี 3) ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน (process) ของโครงการธนาคารความดี และ  

4) ประเมินผลผลิต (product) ของโครงการธนาคารความดี ประชากรที่ใชในการประเมิน ไดแก  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนโรงเรียน 

วัดปทุมวนาราม รวมจำนวน 114 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน ไดแก แบบสอบถามที่ผูประเมิน

สรางข้ึน รวบรวมขอมูลระหวางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก ความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินพบวา 

1. ความสอดคลองในดานบริบทของโครงการธนาคารความดีทั้งในภาพรวมและ 

รายดานมีความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด   

2. ความพรอมในดานปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี ในภาพรวมมี
ความพรอมอยูในระดับมากที่สุด   

3. กระบวนการปฏิบัติของโครงการธนาคารความดีโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุด   

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการธนาคารความดี ความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด 

 
คำสำคัญ: การประเมิน โครงการธนาคารความดี     
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to evaluate: 1) the contextual congruence;  

2) the availability of inputs or the resources; 3) the operational processes; and 4) the 

product of the goodness bank project. The population of the evaluation was teachers, 

educational personnel, school committee and guardians of students at Wat Pathum Wanaram 

School, totaling 114 respondents. The evaluation instrument was a questionnaire constructed 

by the researcher. The research was conducted during the second semester of the academic 

year 2013. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and 

standard deviation.  

The results showed that: 

1.  Overall and in specific aspects, the contextual congruence of the project 

was at the highest level. 

2.  The availability of inputs or resources was overall at the highest level.   

3.  The operational process as a whole was considered at the highest level.   

4.  Regarding the product of the project, the satisfaction of teachers, 

educational personnel, school committee and guardians toward the students was overall 

at the highest level. 

 

Keywords: evaluation, Goodness Bank Project 

บทนำ 

 กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม จึงมีนโยบายแนวทางการดำเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการโดยใหหนวยงานในสังกัดทุกแหงวางระบบในการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษา สงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่ดีเกงและมีความสุข ทั้งนี้การท่ีจะ 
ดำเนินการดังกลาวใหประสบผลสำเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ปจจัยท่ีสำคัญปจจัยหนึ่ง 

ไดแก การจัดการเรียนการสอน (สำนักนโยบายและการวางแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 

2543: 23) ดังนั้นโรงเรียนในฐานะท่ีเปนสถานศึกษายอมมีหนาที่ในการรับผิดชอบอบรมเสริมสราง 
และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมใหกับผูที่เขารับการศึกษาโดยตรงมิใชใหความรูทางดาน

วิชาการแตเพียงอยางเดียว แตจะตองจัดการศึกษาใหมีทั้งทางดานวิชาการควบคูไปกับการปลูกฝง
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คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามดังคำกลาวท่ีวา “ความรูคูคุณธรรม” พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

คนเกงและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยูในสังคมตอไป ซึ่งในการจัดสิ่งแวดลอมทางจริยธรรม 

ในโรงเรยีนน้ัน ไมไดเกิดประโยชนเฉพาะนักเรียนเทาน้ัน แตรวมไปถงึสมาชกิทุกคนท่ีอยูในโรงเรยีนดวย 

(Bottery, 1993: 51) ดังน้ัน การใชการศึกษาพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ในสถานศึกษา จึงมีความสำคัญควบคูไปกับการพัฒนาในดานความรูและทักษะ ซึ่งการพัฒนา 

ดานเจตคติดังกลาว จะชวยใหผูเรียนใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพและเปนไปในทางสรางสรรค 

เปนคนดีของสังคมอยางสมบูรณตอไปในอนาคต  

โครงการธนาคารความดีเปนโครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม  

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีจิตสำนึกในการสรางคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความซื่อสัตย 

สุจริต ความกตัญู ความเมตตา ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และความรับผิดชอบดวยการบูรณาการ

กิจกรรมตาง ๆ ควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจัดข้ึน โดยการสรางกลไกการประสานงาน 

และปฏิบัติงานรวมกันระหวางสถานศึกษา วัด ผูปกครอง องคการบริหารสวนทองถ่ินและชุมชน  

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเรียนเปนเร่ืองท่ีมีความสำคัญท่ีสุด ที่สถานศึกษาทุกแหงตอง 

ใหความสนใจ มีความตระหนักและรวมมือกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเพื่อใหผูเรียน

เตบิโตเปนผูใหญทีม่คีวามสมบรูณ ทัง้รางกาย อารมณ จติใจ สตปิญญา มคีวามรู มคีณุธรรม จรยิธรรม

และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการรณรงค 

ใหทุกหนวยงานนำคานิยมหลัก 12 ประการ ไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร 

การวัดและประเมินผล และในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ไดแก ความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง 

ครูบาอาจารย การมีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 

ตอบาป และคำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง  

และเห็นชอบใหมีการจดบันทึกความดีที่นักเรียนไดกระทำ โดยขอใหทุกหนวยงานจัดระบบของตัวเอง 

และมีการรับรองจากครูใหญและผูอำนวยการโรงเรียนดวย ทั้งน้ียังไดใหสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาใชความดีเปนสวนหนึ่งในการรับเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  

(สุทธศรี  วงษสมาน, 2557: 1) 
สำหรับการดำเนนิงานโครงการธนาคารความดี ของโรงเรยีนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดดำเนินการภายใตแนวคิดโรงเรียน 

คุณธรรม และนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

มาบูรณาการปรับใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียน โดยแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมคือ มุงสรางคนดี

กอนคนเกง ดวยความเช่ือที่วา ความดีสำคัญกวาความเกง เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณคา 
ความเปนมนุษยอยูกับตัวแลว นักเรียนจะเปนคนเกงเองและยินดีที่จะใชความเกงเพื่อชวยเหลือผูอื่น
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และสังคมตอไป สวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู 

บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัวตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน 

การตัดสินใจและการกระทำ นำมากำหนดเปนเปาประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 

ที่ตองการ ดังน้ี 1) เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนและเปนลูกท่ีดีของพอแม  

2) มีความรู ทักษะ เจตคติเหมาะสมตามวัย และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 3) มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี รูจักหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด และอยูในสังคมอยางมีความสุข 4) เปน

พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 5) รักบานเกิดและมีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย โดยจัดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนตามโครงการธนาคารความดีของโรงเรียน และ

ไดเร่ิมดำเนินการมาต้ังแตปลายปการศึกษา พ.ศ. 2554 - 2556 และจากการท่ีโรงเรียนไดดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการธนาคารความดี โรงเรียนไดขอรับการประเมินตามเกณฑการประเมินเพ่ือเปน

โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทำการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 และไดรับการประกาศ 

จากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” นอกจากน้ี โรงเรียน 

วัดปทุมวนารามยังไดรับการประเมินตามโครงการโรงเรียนดี Happy School และผานเกณฑ 

การประเมินระดับดีมาก ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผานเกณฑการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เกียรติบัตร คุณธรรมนำชีวิต พิชิตปญหาสังคม 
จากสำนักงานเทศบาลตำบลจรเขสามพัน เปนตน อยางไรก็ตาม แมวากิจกรรมตามโครงการธนาคาร

ความดีจะสงผลใหโรงเรียนประสบผลสำเร็จมากมาย แตก็มีปญหาในการดำเนินงานเชนกัน เชน  

การมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวายังขาดการวางแผนรวมกัน ทำใหไมมีการสนับสนุน 

จากชุมชนเทาที่ควร และการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและจริงจังของคณะครู เปนตน 
ดังน้ัน เพ่ือใหผูเก่ียวของทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนวา บรรลุตามวัตถุประสงค

ของโครงการธนาคารความดีหรือไม มีประโยชนตอสังคมเพียงใด มีผลกระทบตอสังคมอยางไร 

สมควรที่จะดำเนินโครงการตอไปหรือจะตองปรับปรุงแกไขประการใด และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน ผูรายงานจึงไดดำเนินการประเมินผลการดำเนินการโครงการ

ธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ปการศึกษา 2556 ขึ้น 
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วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือประเมินความสอดคลองในดานบริบท (context) ของโครงการธนาคารความดี 

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือประเมินความพรอมในดานปจจัย (input) หรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร

ความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.  เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน (process) ของโครงการธนาคารความดี โรงเรียน

วัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.  เพื่อประเมินผลผลิต (product) ของโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนา

ราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

โครงการ หมายถึง โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี เปนกระบวนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนบุคลากรภายในโรงเรียน  

ผูปกครอง ชุมชน มีความรู ทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยูในสังคม  

ไดอยางมคีวามสขุสมบรูณทกุดาน ทัง้ทางดานรางกาย สงัคม และจิตใจ เปนกจิกรรมทีม่บีคุคลหลาย  ๆฝาย 

เขามามีสวนรวมดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ ในชุมชนโดยมีเปาหมาย

การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน 5 ดาน คือ 1) ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน 

วัดปทุมวนาราม 2) ดานความรู ทักษะ เจตคติเหมาะสมตามวัย และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน 

3) ดานสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี รูจักหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด และอยูในสังคมไดอยาง 

มีความสุข 4) ดานการเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ  
5) ดานการสงเสริมรักบานเกิด และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 

วิธีดำเนินการ 

การประเมิน เร่ือง การประเมินโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งน้ี เปนการประเมินเชิงประยุกตโดยใชครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
ประชากร  

ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รวม
จำนวน 114 คน  
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูประเมินไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตาม

ลำดับ ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

ขั้นที่ 2 สรางแบบประเมินโครงการ โดยใชแบบสอบถาม  

ขั้นที่ 3 นำเคร่ืองมือในการประเมินเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ

ตรวจสอบคาของความเท่ียงตรงดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี 

คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ไดขอกระทงคำถามทั้งหมด 76 ขอ 

ข้ันท่ี 4 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ไดคาความเชื่อมั่น 0.918 

ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสม แลว 

จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินคร้ังน้ี ผูประเมินใชแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บขอมูล

จากครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผูปกครองโรงเรียนวัดปทุมวนารามมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 มีลักษณะเปนขอคำถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

เปนแบบสำรวจรายการ (checklist) จำนวน 2 ขอ 

 ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนขอคำถามประเมินความคิดเห็น เพื่อประเมินความสอดคลอง

ในดานบริบทของโครงการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 7 ขอ 

 ตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนขอคำถามประเมินความพรอมดานปจจัยหรือทรัพยากร
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำแนกเปน 7 ดาน จำนวน 35 ขอโดยผูประเมินเปนผูสรางขึ้น 

 ตอนที่ 4 มีลักษณะเปนขอคำถามประเมินความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ขอโดยผูประเมินเปนผูสรางขึ้น 
 ตอนที่ 5 มีลักษณะเปนขอคำถามประเมินดานผลผลิตของโครงการเพ่ือประเมิน 

ความพึงพอใจของครู ผูปกครอง และผูที่ เกี่ยวของที่มีตอนักเรียน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 12 ขอ
โดยผูประเมินเปนผูสรางขึ้น 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 114 ฉบับ ไปยังกลุมเปาหมายที่กำหนดใน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 114 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมลูท่ีเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) วเิคราะหดวยการหาคาความถี ่และคารอยละ 

แลวนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยายขอมูลที่เปนมาตราสวนประมาณคาวิเคราะห

ดวยการหาคาเฉล่ีย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำเสนอในรูปของตารางและ 

คำบรรยาย 

ผูประเมินแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑการแปลคาของ (Best, 1986: 181-182) 

 4.50 – 5.00  หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับมากที่สุด 

 3.50 – 4.49  หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับมาก  

 2.50 – 3.49  หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับปานกลาง 

 1.50 – 2.49  หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับนอย 

 1.00 – 1.49  หมายความวา การประเมินขอความนั้นอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผลการประเมินดานบริบท (context) ของโครงการธนาคารความดี  
 จากการประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคโครงการกับสภาพของโรงเรียน 

วัดปทุมวนาราม พบวา 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคลองของโครงการธนาคารความดี 

  

  (N=9)  (N=98)  (N=7)  (N=114) 

X  S.D. X S.D. X S.D.  X  S.D.

 

 

4.56 0.52  4.82 0.39  4.59 0.54  4.77 0.42  

 
4.78 0.44  4.71 0.45  4.86 0.38  4.72 0.45  

 
4.33 0.50  4.71 0.46  4.29 0.48  4.44 0.49  

 

 

4.56 0.52  4.79 0.41  4.14 0.38  4.64 0.44  

 

/
 

4.67 0.50  4.73 0.47  4.57 0.53  4.72 0.47  

 
  

4.56 0.52  4.77 0.43  4.57 0.53  4.73 0.44  

   
  
      

 
 

4.78 0.44  4.72 0.47  4.57 0.53  4.72 0.47  

 4.65 0.44 4.75 0.35 4.41 0.24  4.72 0.36
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จากตารางที่ 1  แสดงวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการ 

สถานศึกษา เห็นวาโครงการธนาคารความดีโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

มีความสอดคลองกับนโยบายท่ีเก่ียวของ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.36)  

โดยผูปกครอง เห็นวา โครงการธนาคารความดีมีความสอดคลองกับนโยบาย การจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมากที่สุด (  = 4.77, S.D.= 0.54) รองลง

มาไดแก นโยบายของโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการธนาคารความดี  

(  = 4.73, S.D.= 0.44)  

2.  ผลการประเมินดานความพรอมของปจจัย หรือทรัพยากร (input) ของ

โครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ผลการประเมินความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากร ของโครงการธนาคารความดี 

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกเปน 7 ดาน คือ ดานผูบริหาร  

ครูผูสอน ผูปกครอง/ชุมชน หลักสูตร สื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี บรรยากาศและส่ิงแวดลอม และ

ดานงบประมาณ ดังตอไปนี้ 

 2.1 ผลการประเมินความพรอมดานผูบริหาร ดังแสดงในตารางที่ 2 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 168

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D.  
X  S.D.  

X  S.D.  
X  S.D.  

1. 

 
4.56 0.53  4.70 0.48  4.71 0.49  4.69 0.48  

2. 

 
 

4.56 0.53  4.81 0.39  4.71 0.49  4.81 0.39  

3. 

 

4.44 0.72  4.70 0.49  4.71 0.49  4.70 0.49  

4. 

  
 

 

4.67 0.50  4.82 0.39  4.29 0.49  4.78 0.42  

5. 

  
 

4.44 0.72  4.69 0.48  4.14 0.39  4.63 0.54  

 4.57 0.54  4.72 0.35 4.60 0.11  4.72 0.35 

ตารางที่  2   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานผูบริหาร 
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จากตารางที่ 2 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร

ความดีโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ปจจัยดานผูบริหารในภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด  

( = 4.72, S.D.= 0.35) โดยสวนใหญ เห็นวา ผูบริหารมีความรู ความเขาใจหลักสูตรการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน ( =  4.81, S.D.= 0.39) รองลงมาเห็นวาผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมีสวนรวมคดิ 

รวมทำ รวมประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ( = 4.78, S.D.= 0.42) และเห็นวาผูบริหาร 

มคีวามเขาใจเก่ียวกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามโครงการ (  =4.70, S.D.= 0.49) ตามลำดบั 

 2.2  ผลการประเมินความพรอมดานครูผูสอน  ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานครูผูสอน 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D. 
X  S.D.

X  S.D.  
X  S.D.

1.  

 
4.56 0.52  4.84 0.37  4.43 0.53  4.80 0.40  

2. 
 

 
4.44 0.72  4.64 0.50  4.43 0.53  4.62 0.52  

3.  
 

 

4.67 0.50  4.78 0.42  4.57 0.53  4.76 0.43  

4.   

 

4.44 0.72  4.73 0.44  4.29 0.48  4.68 0.48  

5. 

 

4.78 0.44  4.66 0.47  4.71 0.48  4.71 0.45  

 4.68 0.41 
 

4.73 0.31
 

4.54 0.27
 

4.71 0.32
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จากตารางที่ 3 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร

ความดี ปจจัยดานครูผูสอน ในภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.71, S.D. =  0.32) 

โดยสวนใหญเห็นวาครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (  = 4.84, S.D. = 0.37) 

รองลงมา เห็นวา ครูมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการสอนเน้ือหากิจกรรมโครงการธนาคาร

ความดี (  = 4.78, S.D. = 0.42) และเห็นวาครูมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการธนาคารความดี (  = 4.73, S.D.=  0.44) ตามลำดับ 

 2.3  ผลการประเมินความพรอมดานผูปกครอง/ชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานผูปกครอง / ชุมชน 

 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X S.D. X S.D. X S.D.  X  S.D.
1. /  

 
4.78 0.44  4.62 0.48  4.71 0.48  4.68 0.47  

2. /

 
4.78 0.44  4.56 0.54  4.71 0.48  4.62 0.52  

3.  
 

 

4.89 0.33  4.58 0.52  4.71 0.48  4.64 0.50  

4.  
 

  
  

  

4.78 0.44  4.63 0.53  4.71 0.48  4.68 0.50  

5. /  
 

  
   

 

4.67 0.50  4.61 0.49  4.86 0.38  4.67 0.47  

 4.79 0.28  4.60 0.35  4.67 0.43  4.65 0.35  
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จากตารางท่ี 4 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัย/ทรัพยากรของโครงการธนาคาร

ความดี ดานผูปกครอง/ชุมชนมีความพรอมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.65, S.D. = 0.35)  

โดยสวนใหญเห็นวาผูปกครองเอาใจใส ดูแลในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เจตคติ  

สุขภาพรางกาย และเห็นวาผูปกครอง/ชุมชน มีเจตคติที่ดีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

(  = 4.68, S.D. = 0.50) ในระดับที่เทากัน 

 2.4  ผลการประเมินความพรอมดานหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานหลักสูตร 

  N=9)  (N=98)  (N=7) (N=114) 

X S.D. X S.D. X S.D.  X  S.D.
1. 

 

4.78 0.44  4.74 0.46  4.86 0.37  4.78 0.43  

2.  
 4.67 0.50  4.66 0.47  4.57 0.53  4.68 0.47  

3.   

 
4.56 0.52  4.73 0.44  4.43 0.53  4.71 0.45  

4. 

 

4.44 0.52  4.50 0.61  4.57 0.53  4.50 0.59  

5. 

 
4.56 0.52  4.62 0.52  4.86 0.37  4.63 0.52  

 4.71 0.27  4.65 0.32 4.68 0.25  4.65 0.31
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จากตารางที่ 5  ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ดานหลักสูตร มีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.65, S.D. = 0.31)  

โดยสวนใหญเห็นวา หลักสูตรสถานศึกษามีความพรอมและเอ้ือกับกิจกรรมของโครงการธนาคาร

ความดีมีความพรอมอยูในระดับมาก (  = 4.78, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ มีการวัด ประเมินผล

ตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (  = 4.71, S.D.= 0.45) และ มีแผนการจัดการเรียนรู 

ทุกกลุมสาระ (  = 4.68, S.D. = 0.47) ตามลำดับ 

 2.5  ผลการประเมินความพรอมดานสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี ดังแสดงใน

ตารางที่  6 

 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  

1.  
 

 

4.44 0.53  4.63 0.48  4.57 0.53  4.62 0.87  

2.    

 

4.44 0.53  4.61 0.49  4.43 0.78  4.58 0.53  

3.   

 
4.67 0.50  4.65 0.52  4.57 0.53  4.66 0.51  

4. 
 4.67 0.50  4.66 0.52  4.71 0.48  4.68 0.51  

5.  

 
4.67 0.50  4.58 0.51  4.86 0.37  4.61 0.57  

 4.62 0.35  4.62 0.37  4.62 0.46  4.62 0.37  
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จากตารางท่ี 6 ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี 

ดานส่ือ อปุกรณและเทคโนโลย ีมคีวามพรอมอยูในระดับมาก (  = 4.62, S.D. = 0.37) โดยสวนใหญ 

เห็นวา มีการประเมินผลการใชสื่อมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.51)  

รองลงมาคือการจัดบริการ สื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 

 2.6  ผลการประเมินความพรอมดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ดังแสดง 

ในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอม 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D. 
X

S.D. 
X

S.D.  
X  S.D. 

1. 

 
4.67 0.70  4.58 0.53  4.71 0.48  4.60 0.54  

2. 

 
4.67 0.70  4.60 0.49  4.76 0.44  4.63 0.48  

3. 

  

4.67 0.70 
 

4.51 0.50
 

4.68 0.45
 

4.55 0.49
 

4. 
  

 

4.56 0.52 
 

4.53 0.59
 

4.86 0.37
 

4.55 0.58
 

5. 

 

4.44 0.51  4.52 0.52
 

4.86 0.37
 

4.54 0.51
 

 4.71 0.26 
 

4.54 0.40 4.88 0.15
 

4.57 0.39
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จากตารางที่ 7 ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอม มีความพรอมอยูในระดับมาก (  = 4.57, 

S.D. = 0.39) โดยสวนใหญเห็นวาการมีแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีความพรอมอยู

ในระดับ มากที่สุด (  = 4.63, S.D. = 0.48) รองลงมาเห็นวา อาคารสถานที่มีเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการศึกษา (  = 4.60, S.D. = 0.54) ตามลำดับ 

 2.7  ผลการประเมินความพรอมดานงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานงบประมาณ 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D.  X S.D.  X S.D.  X  S.D.  
1. 

  

4.33 0.50 
 

4.53 0.54
 

4.86 0.37
 

4.54 0.53
 

2. 

 

4.22 0.67  4.50 0.52
 

4.86 0.37
 

4.50 0.53
 

3. 

 

4.44 0.72  4.34 0.51 4.29 0.48  4.34 0.52

4. 

 

4.56 0.52 
 

4.49 0.56 4.57 0.53
 

4.50 0.55
 

5. 

  

4.33 0.50 
 

4.53 0.54
 

4.86 0.37
 

4.54 0.53
 

6. 

 

4.56 0.52 
 

4.45 0.52 4.57 0.53
 

4.46 0.51

 4.42 0.42  4.46 0.36 4.62 0.29
 

4.46 0.36
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จากตารางที่ 8 ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี 

ดานงบประมาณ มีความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.36) โดยโรงเรียนมีงบประมาณ

เพียงพอตอการจัดการศึกษา มีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเห็นวาชุมชนและทองถิ่น

ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา และเห็นวามีการวางแผนใชงบประมาณอยางเปน

ระบบ ( = 4.50, S.D. = 0.53) ในระดับที่เทากัน 

 2.8  ผลการประเมินความพรอมของปจจัยโดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมดานปจจัยโดยรวม 
 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D.  X S.D.  X S.D.  X  S.D. 
1.  4.57 0.54  4.74 0.34  4.60 0.11  4.72 0.35  
2.  4.69 0.41  4.73 0.31  4.54 0.27  4.71 0.32  
3. /  

4.79 0.28  4.60 0.35  4.67 0.43  4.65 0.35  
4.  4.71 0.26  4.65 0.32  4.68 0.25  4.65 0.31  
5.     

 4.62 0.35  4.62 0.37  4.62 0.46  4.62 0.37  
6. 

 4.60 0.30  4.55 0.40  4.88 0.15  4.57 0.39  
7.  4.42 0.43  4.46 0.36  4.62 0.29  4.46 0.36  

 4.67 0.32  4.61 0.33  4.66 0.31  4.63 0.34  

จากตารางที่ 9 แสดงวา ระดับความพรอมของปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคาร

ความดีโรงเรียนวัดปทุมวนาราม โดยรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.34) 

โดยความพรอมดานผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.35) รองลงมาคือครูผูสอน  

(  = 4.71, S.D. = 0.32) ตามลำดับ 
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3. ผลการประเมนิกระบวนการปฏบิตังิาน (process) ของโครงการธนาคารความดี  

 

ตารางที ่ 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

     โครงการฯ 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D.  X S.D. X S.D.  X  S.D.
1. 

  
 

4.56 0.52  4.48 0.50  4.43 0.53  4.48 0.50  

2. 

 
4.56 0.52  4.51 0.50  4.71 0.49  4.53 0.50  

3. 
 /  4.56 0.52  4.55 0.50 4.86 0.37  4.57 0.49 

4. 
 4.33 0.50  4.48 0.50  4.43 0.53  4.46 0.50  

5. 

 
4.33 0.50  4.52 0.50  4.29 0.48  4.49 0.50  

6. 

 
4.33 0.50  4.46 0.52  4.43 0.53  4.45 0.51  

7. 
 

 

4.78 0.44  4.58 0.49  4.71 0.49  4.62 0.48  

8. 
 

 

4.56 0.52  4.65 0.47  4.86 0.37  4.67 0.47  

9. 

 

4.56 0.52  4.56 0.49  4.43 0.53  4.55 0.49  

10. 

 

4.56 0.52  4.48 0.58  4.43 0.53  4.48 0.56  
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ตารางที ่10  คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการปฏิบตังิานโครงการฯ (ตอ) 

11. 

 
4.44 0.53  4.42 0.59  4.29 0.48  4.41 0.57  

12. 

 
4.56 0.52  4.59 0.51  4.43 0.53  4.58 0.51  

13. 

 
4.56 0.52  4.65 0.47  4.86 0.37  4.67 0.47  

14. 

 
4.78 0.44  4.66 0.47  4.71 0.49  4.68 0.47  

15. 

 
4.44 0.53  4.72 0.49  4.71 0.49  4.70 0.49  

16. 
 

4.33 0.70  4.65 0.53  4.71 0.49  4.64 0.55  
17. 

 
4.33 0.70  4.71 0.45  4.86 0.37  4.71 0.45  

18. 

 
4.44 0.53  4.71 0.47  4.71 0.49  4.71 0.47  

19. 

 
4.56 0.52  4.74 0.43  4.71 0.49  4.74 0.44  

20. 

 
4.67 0.50  4.83 0.38  4.86 0.37  4.82 0.38  

 4.52 0.27  4.59 0.27 4.69 0.24  4.59 0.27 

  (N=9)  (N=98)  
(N=7)  (N=114) 

X  S.D.  X S.D. X S.D.  X  S.D.

จากตารางท่ี 10 แสดงวา กระบวนการปฏิบัติงานของโครงการธนาคารความดี  

มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.59, S.D. = 0.27) โดยสวนใหญเห็นวากระบวนการ

ประเมินโครงการและกิจกรรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 4.82, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ 

การจัดประชุมนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง (  = 4.74, S.D. = 0.44) ตามลำดับ 
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4.  ผลการประเมินดานผลผลิต (product) ของโครงการธนาคารความดี  

 

ตารางที่ 11  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร 

                        ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาที่มีตอนักเรียน 

 

  (N=9) 
 (N=98) 

 
(N=7) 

 (N=114) 

X  S.D.  
X

S.D.  
X

S.D.  
X  S.D.  

1.  
 

4.56 0.52 
 

4.70 0.45 
 

4.71 0.48 
 

4.70 0.46 
 

2.  

  

 

4.44 0.72  4.61 0.49 
 

4.57 0.53 
 

4.61 0.48 
 

3. 

 
4.56 0.52 

 
4.73 0.44 

 
4.86 0.38 

 
4.73 0.44 

 

4.  
 

 
4.44 0.72  4.74 0.43 

 
4.86 0.38 

 
4.73 0.46 

 

5. 

 
4.67 0.53 

 
4.69 0.46 

 
4.86 0.38 

 
4.68 0.46 

 

6. 
 

4.67 0.53 
 

4.64 0.48 
 

4.71 0.48 
 

4.67 0.73 
 

7. 

 
4.78 0.44 

 
4.69 0.46 

 
4.56 0.46 

 
4.71 0.45 

 

8. 
 

4.44 0.72  4.82 0.38 
 

4.86 0.38 
 

4.83 0.37 
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 (N=9) 

 (N=98) 
 (N=7) 

 (N=114) 

X  S.D.  
X  S.D. 

X  
S.D

. 
 

X  S.D.  

9. 

  
4.44 0.72 

 
4.76 0.43 

 
4.8
6 

0.3
8  

4.75 0.45
 

10.   

 

4.44 0.72 
 

4.69 0.46 
 

4.8
6 

0.3
8  

4.69 0.46
 

11. 

 
4.78 0.44 

 
4.65 0.47 

 
4.7
1 

0.4
8  

4.68 0.46
 

12.  
 /

 
4.44 0.72 

 
4.74 0.43 

 
4.8
6 

0.3
8  

4.75 0.43
 

 4.58 0.37 
 

4.70 0.34 
 

4.9
2 

0.1
3  

4.71 0.34
 

จากตารางท่ี 11 แสดงวา ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง 

และกรรมการสถานศึกษา ที่มีตอนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.71, S.D. = 0.34) 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจจำแนกตามสถานภาพพบวากรรมการสถานศึกษามี 

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.92, S.D. = 0.13) รองลงมาคือผูปกครอง (  = 4.70, 

S.D. = 0.34) ครูและบุคลากรทางการศึกษา (  = 4.58, S.D. = 0.37) ตามลำดับ 
 

อภิปรายผล 

1. ความสอดคลองในดานบริบทของโครงการธนาคารความดีทั้งในภาพรวมและ 

รายดานมีความสอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานโครงการธนาคารความดีมีความสอดคลอง

กับนโยบาย การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับ 

ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากร 

                        ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษาที่มีตอนักเรยีน (ตอ) 
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มากที่สุด รองลงมาไดแก ดานนโยบายของโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ

ธนาคารความดี ตามลำดับ  

เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวาผูปกครองเห็นวาโครงการธนาคารความดีมีความสอดคลอง

กับนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับมากที่สุด 

รองลงมาไดแก นโยบายของโรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการธนาคาร

ความดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ของเยาวชนไทย และมีนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 (สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร, 2557) ตามนโยบายท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา ท่ีใหมีการพัฒนาผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 

สรางจริยธรรมในระดับปจเจก 

2. ความพรอมในดานปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการธนาคารความดี ในภาพรวมมี

ความพรอมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยความพรอมดานผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับเมื่อพิจารณารายปจจัยพบวาดานผูบริหารในภาพรวมมี 

ความพรอมอยูในระดับมากที่สุด โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา  

  2.1 ผูบริหารมีความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปดโอกาสใหครู

และบุคลากรมีสวนรวมคิด รวมทำ รวมประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน และเห็นวาผูบริหาร 

มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการตามลำดับ ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจาก

การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดใหผูบริหารอบรมพัฒนา

ความรูความเขาใจในดานภาวะผูนำ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 

การนิเทศ กำกับติดตามอยางตอเนื่อง  

  2.2 ดานครูผูสอน ในภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด โดยสวนใหญ 

มีความคิดเห็นวาครู มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความรู ความเขาใจ และ

ทักษะในการสอนเน้ือหากิจกรรมโครงการธนาคารความดี และเห็นวาครูมีความรู ความสามารถ 

ในการจัดกิจกรรมตามโครงการธนาคารความดี ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของประภาส   
ละราคี (2552: 99-102) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบานกุดตาใกล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3  

ผลการวิจัยพบวา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

ในรายวิชา กิจกรรมการอบรมหนาเสาธง กิจกรรมการนั่งสมาธิกอนเรียน และกิจกรรมการเสริมสราง

คุณธรรม ผลการจัดกิจกรรมภาพรวมอยูในระดับมาก   
  2.3 ดานผูปกครอง/ชุมชนมีความพรอมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยสวนใหญมี

ความคิดเห็นวาผูปกครองเอาใจใส ดูแลในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ เจตคติ สุขภาพ

รางกาย และเห็นวาผูปกครอง/ชุมชน มีเจตคติที่ดีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับ 

งานวิจัยของปยรัตน  เส็นยีหีม (2553: 1) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ธนาคารความดีกับการพัฒนาชุมชน 
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กรณีศึกษาหมูที่ 4 บานหนองขุย ตำบลหนองสาหราย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

ผลการวิจัยพบวา โครงการดังกลาวเปนการสรางความไววางใจใหกับชุมชน ผูปกครอง ความมีวินัย  

ความซื่อตรง ความตรงตอเวลา ความประหยัด มัธยัสถ และความนาเชื่อถือระหวางสมาชิกดวยกัน 

และสงผลไปยังบุตรหลาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสิงหคำ  ชยโส (2552: ค) ไดศึกษา

วิจัยเรื่อง กระบวนการสรางสังคมคุณธรรมแบบมีสวนรวมภายใตรูปแบบธนาคารความดีสำหรับ

หนวยอบรมประชาชน พบวา ชุมชนมีความเอื้อเฟอแบงปน สามารถพัฒนาบุคลากรในชุมชนไดอยาง

สรางสรรคทั้งทางรางกายจิตใจและสติปญญา รวมไปถึงชวยเปนหูเปนตา และอบรมสั่งสอนบุตร

หลานในดานคุณธรรม จริยธรรม  

  2.4 ดานหลักสูตร มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญเห็นวาหลักสูตร

สถานศึกษามีความพรอมและเอื้อกับกิจกรรมของโครงการธนาคารความดี มีการวัด ประเมินผลตาม

สภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และมีแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระตามลำดับ สอดคลอง

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สงเสริมใหครูผูสอนบูรณาการกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียน

เขาไปในหลักสูตรการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย   

  2.5 ดานสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญ

เห็นวามีการประเมินผลการใชสื่อมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดบริการ สื่อ 

อุปกรณและเทคโนโลยี ตามลำดับ สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนที่สงเสริมใหมีสวนรวมกับ

หนวยงานภายนอก โดยท่ีผานมามีหนวยงานภายนอกเขามาชวยในดานส่ือ อุปกรณและเทคโนโลยี

ทางการเรียนการสอนใหนักเรียน เชน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดเขามาจัด

กิจกรรมคายพัฒนาส่ือ อุปกรณการเรียนการสอน และหองสมุด บริษัทปูนซิเมนตตรานกอินทรีย  

เขามาชวยพัฒนากิจกรรมตาง ๆ และสนับสนุนส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอุปกรณการเรียน 

การสอนดานอื่น ๆ  
  2.6 ดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอม มีความพรอมอยูในระดับมากโดยสวนใหญ

เห็นวาการมีแหลงการเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีความพรอมอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา

เห็นวา อาคารสถานที่มีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาตามลำดับ สืบเน่ืองจากโรงเรียน 
ชุมชน และผูปกครองเขามาชวยเหลือดูแลบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ และ

ชวยสนับสนุนดานงบประมาณใหกับโรงเรียน สงผลใหดานงบประมาณ มีความพรอมอยูในระดับ

มาก โดยโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอตอการจัดการศึกษา มีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด  
รองลงมาเห็นวาชุมชนและทองถ่ินใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา และเห็นวามี 

การวางแผนใชงบประมาณอยางเปนระบบในระดับที่เทากัน 

3. กระบวนการปฏิบัติของโครงการธนาคารความดีโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มากท่ีสุด กระบวนการประเมินโครงการและกิจกรรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือการจัด



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 182

ประชุมนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองตามลำดับสอดคลองกับงานวิจัยของสถิตย   

อริวรรณา (2551: 1-2) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมสอดแทรกเขาไปในเน้ือหา สงผลใหเด็ก

เกิดความสนใจและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการธนาคารความดี ความพึงพอใจของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมไมใชเฉพาะโครงการธนาคารความดีเทาน้ัน แตทุกโครงการของ

โรงเรียนชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวมทั้งหมด จึงสงผลใหความพึงพอใจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจตอนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

1. โรงเรียนวัดปทุมวนารามควรมีการดำเนินการโครงการธนาคารความดีตอไป ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยสวนรวม เพราะจากผลการประเมิน

โครงการธนาคารความดีในดานความสอดคลองของบริบท (context) ความพรอมดานปจจัย (input) 

หรือทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน (process) และดานผลผลิต (product) พบวา  

มีความพรอมตอการดำเนินการโครงการธนาคารความดีทุกดาน 

2. ควรจัดใหมีการนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดานการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เปนเร่ืองสำคัญท่ีผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายควรใหความสำคัญและรวมมือกัน 

จัดกิจกรรมใหตอเนื่องและมีความยั่งยืน 
ขอเสนอแนะในการประเมินครั้งตอไป 

1.  ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการธนาคารความดี 

ที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางยั่งยืน  

2.  ควรศึกษาผลกระทบของการจัดกิจกรรมโครงการธนาคารความดีในลักษณะและ 
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการและมีวิธีการที่หลากหลายมากข้ึน 
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บทวิจารณหนังสือ :  การโคชเพื่อการรูคิด 
BOOK REVIEW : COGNITIVE COACHING 

 
จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย/JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI1 

 
บทคัดยอ 

หนังสือเรื่อง การโคชเพื่อการรูคิด (Cognitive Coaching) เลมน้ีแตงโดย ผูเขียน  
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ และอาจารย ดร.มารุต  พัฒผล เปนการจัดพิมพครั้งท่ี 3  
ป พ.ศ. 2557 จัดพิมพโดยจรัลสนิทวงศการพิมพ จำกัด เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย 11 หัวขอ  
ไดแก หัวขอที่ 1 แนวคิดหลักการโคชเพื่อการรูคิด หัวขอที่ 2 Soft Skills และ Hard Skills ของการโคช
เพื่อการรูคิด หัวขอที่ 3 กลไกของการโคช หัวขอที่ 4 กระบวนการโคช หัวขอที่ 5 ธรรมชาติของผูเรียน
ที่ผูโคชควรรู หัวขอที่ 6 การใหขอมูลที่กระตุนการเรียนรู หัวขอที่ 7 การส่ือสารทางบวก หัวขอที่ 8 
คำถามท่ีทรงพลัง หัวขอท่ี 9 การสะทอนคิด หัวขอท่ี 10 การเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคช 
หัวขอที่ 11 การประเมินที่เสริมพลัง ในหนังสือเลมนี้ ผูแตงไดรวบรวมเน้ือหาเก่ียวกับการโคช 
เพื่อการรูคิด โดยเฉพาะและยกตัวอยางที่เกี่ยวของกับการเปนพี่เลี้ยงทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 
คำสำคัญ: ระบบพี่เลี้ยง การคิด 

 

ABSTRACT 

The book of cognitive coaching was written by Associate Professor Dr. Wichai 
Wongyai and Marut Patphol. It was the 3rd edition which was published in 2014 by 
Charansanitwong Printing Co., Ltd. The book consists of eleven topics: Topics 1 Concept 
of cognitive coaching; Topic 2 Soft Skills and Hard Skills of cognitive coaching; Topic 3 
Coaching strategies; Topic 4 Coaching process; Topic 5 Coaching approaches and 
learning style; Topic 6 Information for learning motivation. Topic 7 Positive communication; 
Topic 8 Power of question; Topic 9 Reflective; Topic 10 New era of learning from Coach’s 
willingness; Topic 11 Empowerment Assessment. The authors particularly compiled the 
cognitive coaching and appropriately cited examples related to educational coaching. 

 
Keywords: cognitive thinking, coaching 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทนำ 
Coaching เปนการพัฒนาความรู ทักษะและพฤติกรรมในการทำงานของบุคคล 

ในการทำงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดวยวิธีการใหคำแนะนำและสอนงานแบบสองทาง หรืออีกนัย

หนึ่งการโคชจึงเปนการสอนงานโดยมุงเนนใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงและ 

การทำงานไดดีขึ้น ในการสอนงานน้ันหัวหนางานหรือผูที่มีประสบการณทำงานมากกวาจะให 

คำแนะนำวิธีปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงการทำงานในดานใดดานหน่ึงแบบมีเปาหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะ

เจาะจง และการโคชเพื่อการรูคิดเปนบทบาทของผูสอนในโลกแหงการเรียนรูยุคใหม ที่พัฒนามาจาก

บทบาทการสอนท่ีผูสอนทำหนาท่ีใหขอมูล เน้ือหาสาระ ใหคำตอบที่ถูกตอง ใชสื่อสารทางเดียว 

กำหนดทิศทางการเรียน กำหนดงานใหผูเรียน กำหนดวัตถุประสงค กำหนดกิจกรรมการเรียนรูและ

เกณฑการวดัและประเมินผลการเรียนรู โดยทัง้นี ้ผูแตงไดเรยีบเรยีงเนือ้หาเกีย่วกบัการโคชเพือ่การรูคดิ 

ตั้งแตแนวคิดหลักการโคช ทักษะของการโคชเพ่ือการรูคิด กลไกของการโคช กระบวนการโคช 

ธรรมชาติของผูเรียนท่ีผูโคชควรรู รวมถึงการประยุกตใชกับการจัดการเรียนรู โดยนำเสนอไวทั้งหมด 

11 หัวขอ โดยผูเขียนจะวิจารณหนังสือเลมน้ีในดานเน้ือหาและกระบวนการของการโคช ลักษณะ 

การเขียนในประเด็นตาง ๆ ภาษา การจัดวางเนื้อหา ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

สังเขปเนื้อหา 

หัวขอที่ 1 แนวคิดหลักการโคชเพื่อการรูคิด ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงความเปนมา 

ของการโคชเพ่ือการรูคิด ความหมายของการโคชเพ่ือการรูคิด เปาหมายของการโคชเพ่ือการรูคิด 

และหลักการโคชเพื่อการรูคิด โดยความเปนมาของการรูคิดนั้น ผูแตงไดกลาวไวในแงของบทบาท

หนาที่ของผูโคชและจุดมุงหมายของการโคช โดยผูแตงไดกลาวไววา “ผูโคช” ในหนังสือเลมนี้ 

หมายถึง ผูสอนที่ใชการโคชใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ผูแตงไดเปรียบเทียบ

ความหมายของการโคชกับการโคชเพื่อการรูคิด เปาหมายหลักของการโคช และเทคนิควิธีในการโคช  
สวนหลักการโคชเพ่ือการรูคิดนั้น ผูแตงไดกลาวถึงลักษณะของการโคชเพ่ือการรูคิดวาเปนมากกวา

การสอนไวอยางชัดเจน โดยการยกตัวอยางและเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทผูสอน 

บทบาทของผูเอ้ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู และบทบาทการโคชเพื่อการรูคิด นอกจากน้ี 

ผูแตงไดแสดงใหเห็นวา การโคชเปนกลไกเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดความรู  

ความสามารถ การคิดขั้นสูง มีวิธีการเรียนรู การตรวจสอบ ประเมินตนเอง กำหนดทิศทางและ 
พัฒนาตนเองได 
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หัวขอที่ 2 Soft Skills และ Hard Skills ของการโคชเพื่อการรูคิด ในหัวขอนี้ผูแตงได

กลาวถึงทักษะเสริมการโคชใหมีประสิทธิภาพประกอบดวย ทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ

และการใชสัปปุริสธรรม 7 หรือธรรมที่ทำใหคนเปนสัปบุรุษ หรือเปนคนดี ซึ่งประกอบดวย การรูจัก

วิเคราะหสาเหตุของสถานการณและความเปนไปของชีวิต การใชหลักเหตุผลมาพิจารณาปญหา  

การรูจักตนเองการรูจักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรการรูจักประมาณ การรูจักเวลาท่ี

เหมาะสมในการทำกิจกรรมตาง ๆ และรูจักปฏิบัติตนใหถูกกับกาลเทศะ การรูจักหมูคณะหรือกลุม

ชนวาดีหรือไมดีควรคบหาสมาคมหรือไม และการรูจักประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาดหรือโง เปนคน

พาลหรือเปนคนด ี โดยผูแตงไดใชแผนภาพในการแสดงองคประกอบของส่ิงทีจ่ะทำใหการโคชเพือ่การรูคดิ  

มีประสิทธิภาพ ดังที่ผูแตงกลาวไววา ทักษะทางสังคม หรือ จรณ (อานวา จะ-ระ-นะ) เปนทักษะทาง

สังคมและความฉลาดทางอารมณท่ีแสดงออกผานทาง EQ ซ่ึงอยูทางสมองซีกขวา เปนความสามารถทาง

สังคมและการจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ การมองบวก การติดตอสื่อสารและความเปนมิตร 

สวนทักษะดานความรูทางวิชาการ จะตองมีความรูความสามารถท่ีกำหนดโดยเชาวนปญญาซึ่งอยู

ทางสมองซีกซาย จะเห็นไดวาในหัวขอนี้ ผูแตงไดนำเสนอทักษะการโคชเพื่อการรูคิดไวอยางเปน

ระบบและใหรายละเอียดไวอยางชัดเจน เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจอยางถองแทวา การโคช 

เพ่ือการรูคิดน้ันจะมีประสิทธิภาพไดนั้นตองอาศัยทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ และการใช

หลักสัปปุริสธรรมรวมกัน 

หัวขอที่ 3 กลไกของการโคช ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงกลไกที่จะนำไปสูกระบวนการ

โคชและความสำเร็จของการโคชวาควรประกอบดวย การสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน ใหกำลังใจ

สนับสนุนผูเรียน แกไขปรับปรุงขอผิดพลาดใหกับผูเรียน สรางความทาทายใหผูเรียน ภาวะผูนำทาง

วิชาการ สุนทรียสนทนา การถอดบทเรียน ความผูกพันของผูเรียนกับผูโคช ในหัวขอนี้ ผูแตงไดนำ

เสนอวิธีการท่ีจะนำไปสูกระบวนการโคชไวอยางชัดเจนในทุกกลไก ซึ่งผูอานนอกจากจะไดความรู 

เขาใจกลไกและกระบวนการสูการโคชท่ีมีประสิทธิภาพแลว ผูอานยังสามารถนำกลไกเหลาน้ีไป
ปฏิบัติตามไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ี ผูแตงไดยกตัวอยางคำถามจำแนกตามระดับความคิดไว

เปนแนวทางใหผูอานนำไปใชในการจัดการเรียนรูได 

หัวขอที่ 4 กระบวนการโคช ในหัวขอน้ีผูแตงไดกลาวถึงข้ันตอนการโคชท่ีจะบรรลุ

เปาหมาย ประกอบดวย การกำหนดเปาหมาย การตรวจสอบสภาพจริง การกำหนดทางเลือก  

การตัดสินใจ และการประเมินผลการโคช ผูแตงไดนำเสนอกระบวนการโคชผานขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน 
ซึ่งแตละข้ันตอนจะกำหนดวิธีดำเนินการท่ีชัดเจนทำใหผูอาน/ผูปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได ผูแตง

ไดยกตัวอยางการกำหนดเปาหมาย ที่ทำใหเขาใจไดงายและนำไปใชได ผูแตงเสนอแนะวา  

การกำหนดเปาหมายควรกำหนดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเปนรูปธรรม สามารถสังเกตได
หรือวัดได เชน ผูเรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได ผูเรียนบวกเลขสองหลักได 
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หวัขอที ่5 ธรรมชาติของผูเรยีนทีผู่โคชควรรู ในหวัขอน้ีผูแตงไดกลาวถงึการเปลีย่นแปลง

ของประชากรโลก การอบรมเลี้ยงดูคนรุนใหมและปญหาท่ีพบในคนรุนใหมทั้งเรื่องคาใชจาย 

ในการเล้ียงดู โรคภัยไขเจ็บและมลพิษจากส่ิงแวดลอม นอกจากน้ันแลวผูแตงยังไดกลาวถึงจริต 

ในการเรียนรูทั้ง 6 ประเภท โดยจริตท้ัง 6 ประเภทนี้ไดมีความเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู 

ตามแนวคิดของ Grasha & Reickman ไดแก การเรียนรูแบบแขงขัน แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง  

แบบพึ่งพา แบบรวมมือ และแบบมีสวนรวม จากความเช่ือมโยงดังกลาว ผูแตงไดสะทอนใหเห็นวา 

เมื่อผูโคชทราบจริตในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแลวจะสามารถใชวิธีการโคชไดเหมาะสมกับจริต

และลักษณะของผูเรียนแตละคนดวย ซึ่งเนื้อหาในหัวขอนี้จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับผูที่จะนำ

การโคชเพ่ือการรูคิดไปใช เพราะผูโคชสามารถนำการโคชเพ่ือการรูคิดไปใชไดสอดคลองกับจริตของ 

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หัวขอท่ี 6 การใหขอมูลท่ีกระตุนการเรียน ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง การกระตุน

การเรียนรูทั้งแบบการใหขอมูลกระตุนการเรียนรู การใหขอมูลยอนกลับ และการใหขอมูลเพื่อ 

การเรียนรูตอยอด ผูแตงไดแสดงใหเห็นวาการใหขอมูลแตละประเภทมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน  

โดยการใหขอมูลกระตุนการเรียนรูมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลพ้ืนฐานแกผูเรียน การใหขอมูลแบบ 

ยอนกลับมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนทราบจุดแข็งและจุดดอย  ที่ตองปรับปรุงแกไขของตนเอง และ

การใหขอมูลเพื่อการเรียนรูตอยอดมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมภายหลัง 

การจัดการเรียนรู ในหัวขอน้ีผูแตงไดเช่ือมโยงใหผูอานไดเห็นวาการกระตุนการเรียนรูที่สอดคลองกับ

จริตของผูเรียนวามีความสำคัญอยางไร กอใหเกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง การโคชเพื่อการรูคิดจึง

ควรสรางแรงจูงใจในการเรียนรูที่เนนแรงจูงใจภายในและความเรียนรูของผูเรียน 

หัวขอที่ 7 การสื่อสารเชิงบวก ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงการส่ือสารเชิงบวกท่ีทำให 

ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง โดยการสื่อสารเชิงบวกน้ันมีหลายวิธี

ดวยกัน ไดแก ใหความเอาใจใสตอผูเรียน ใชภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ใชภาษาเชิงบวก หลีกเลี่ยง
คำตำหนิ สื่อสารในแนวราบและติดตามพัฒนาการของผูเรียน นอกจากการส่ือสารเชิงบวกแลว  

ผูแตงยังกลาวถึง ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณคาวาเปนการส่ือสารอยางสรางสรรคและเปนทักษะ

สำคัญของผูที่ทำหนาท่ีโคช ซึ่งประกอบดวย ความประทับใจในผลงาน ชื่นชอบพฤติกรรมและช่ืนชม

ลักษณะ ในหัวขอนี้ผูอานจะไดประโยชนอยางมากเกี่ยวกับการใชภาษาและเทคนิคในการโคชที่ไดผล

และมีประสิทธิภาพ 
หัวขอท่ี 8 คำถามท่ีทรงพลัง ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงคำถามท่ีทรงพลังวาเปน

คำถามกระตุนการคิด เปนคำถามแบบเปดและนำไปสูการเรียนรู เปนคำถามท่ีสอดคลองกับ 

จุดมุงหมายของการเรียนรู โดยกลยุทธในการต้ังคำถามท่ีทรงพลังสำหรับผูโคช ไดแก การวางแผน
ลวงหนา หลีกเล่ียงการใชคำถามนำ เวนระยะเวลาใหคิดหาคำตอบ ไมย้ำคำถามและคำถามตองมี
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ความชัดเจน หลากหลาย และถามทีละหน่ึงคำถาม ผูแตงไดกลาวถึงคำถามท่ีทรงพลังวาประกอบดวย  

5 ประเภทดวยกัน ไดแก คำถามที่กระตุนใหมีจุดหมายในการคิด คำถามกระตุนความปรารถนา 

คำถามเสริมพลัง คำถามกระตุนแรงบันดาลใจ และคำถามเชิงลึก ในบทนี้ผูอานจะไดรับความรู 

ทั้งกลยุทธในการตั้งคำถาม และการตอบสนองคำถามของผูเรียน พรอมทั้งไดเรียนรูเกี่ยวกับคำถาม

ประเภทตาง ๆ คำกริยาท่ีใชในการต้ังคำถามในการโคช ซึ่งผูอานสามารถนำไปใชในการโคชเพื่อ 

การรูคิดไดอยางเหมาะสม 

หัวขอท่ี 9 การสะทอนคิด ในหัวขอน้ีผูแตงไดกลาวถึง ความหมาย ความสำคัญของ

การสะทอนคิดวาการสะทอนคิดเปนการใหผูเรียนคิดไตรตรอง ทบทวนพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยาง

รอบคอบ มีเหตุผล ดวยสติและปญญา และเปนกระบวนการท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูดวยกระบวน 

การคดิอยางเปนระบบผานประสบการณทีม่ผีลตออารมณและความรูสกึ โดยการประมวลผลทางสมอง 

ที่เรียกวา Mental Model ผูแตงไดกลาวถึงการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีซึ่งมีหลายวิธี เชน 

การถอดบทเรียน และการใชสุนทรียสนทนา ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงกระบวนการ ลักษณะและวิธี

การการถอดบทเรียน รวมถึงสุนทรียสนทนาท่ีจะนำไปใชในการสะทอนคิดและการเชื่อมการสะทอน

คิดกับการโคชวาผูโคชควรโคชอยางไรเพื่อนำไปสูการรูคิดไวอยางชัดเจน ทำใหผูอานสามารถนำ

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีการสะทอนคิดไปใชในการโคชเพื่อการรูคิดได 

หัวขอท่ี 10 การเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคช ในหัวขอน้ีผูแตงไดกลาวถึง 

แนวคิดการจัดการเรียนรู จุดเนนการเรียนรูและชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพวาเปนพัฒนาการของ 

การจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู และชุมชนการเรียนรู นอกจากน้ีผูแตงยังกลาวถึงเทคนิค 

การปรับการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ผูโคชท่ีดีจะตองสามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง 

ผูเรียนรายบุคคลได ทุกคนสามารถเรียนรูไดเม่ือไดรับการโคชดวยเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมทั้ง 

การเพ่ิม ลด บูรณาการ หลอมรวม ผูแตงยังไดกลาวถึงการเรียนรู ในสังคมพหุวัฒนธรรม การสอน

นอย...เรียนรูมาก และการเสริมพลังการเรียนรูใหกับผูเรียน รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนรู 

ที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนโดยผานกระบวนการโคช และการโคชเพ่ือการรูคิดกับการ 
แกปญหาท่ีตนตอ เน้ือหาในหัวขอน้ีจะทำใหผูอานเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ของผูเรียน รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและแนวทางการโคชเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

ซึ่งสงผลตอการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติดวย 
หัวขอที่ 11 การประเมินผลการเรียนรูที่เสริมพลัง ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง 

หลักการประเมินผลการเรียนรูที่เสริมพลังวาเปนวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคลอง

กับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนแนวความคิดในการประเมินผลการเรียนรูที่เนนการประเมิน

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ผูแตงไดอธิบายหลักการและรายละเอียดของการประเมินการเรียนรูที่

เสรมิพลงัไวอยางชดัเจน และยงัไดกลาวถึงการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบความพรอมในการเปนโคช 
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พรอมทัง้ยังไดยกตัวอยางแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางใหผูอานไดนำไปใชในการปฏิบตังิานได 

ในหัวขอนี้ผูอานจะไดเห็นความสำคัญของการประเมินตามสภาพจริงในศตวรรษท่ี 21 และ 

ปรับกระบวนทัศนของตนเองเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

บทวิจารณ 

ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการกับระบบพ่ีเลี้ยงและการใหคำปรึกษายังมีจำนวน 

ไมมากนัก และสวนใหญมักเปนการเขียนเก่ียวกับแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติแบบกวาง ๆ ทั้งที่

ระบบพ่ีเล้ียงและการใหคำปรึกษาเปนแนวคิดท่ีถูกนำมาใชนานแลว ดังน้ัน ในหนังสือเลมน้ีผูแตง 

จึงไดรวบรวมแนวคิด หลักการโคชเพื่อการรูคิด และประสบการณของผูแตงมาเรียบเรียงดวยเน้ือหา 

ที่สั้น เขาใจงาย แตชัดเจนและสามารถนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติได รวมถึงสามารถนำไป

ประยุกตใชกับสาขาอื่น ๆ ดวย 

ผูแตงไดนำเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไดอยางสมบูรณ โดยเริ่มนำเสนอหัวขอจากแนวคิด

หลักการโคชเพ่ือการรูคิด Soft Skills และ Hard Skills ของการโคชเพ่ือการรูคิด กลไกของการโคช 

กระบวนการโคช จนถึงการเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคชและการประเมินผูเรียนและผูโคช

แบบเสริมพลัง พรอมท้ังมีการนำเสนอแผนภาพ ตาราง และตัวอยางประกอบคำบรรยายอยาง

เหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ แมผูอานจะยังไมเคยมีประสบการณ 

ในการโคชเลยก็ตาม จุดเดนของหนังสือเลมน้ีคือ ผูแตงไดสังเคราะหองคความรู ประสบการณของ 

ผูแตง เพ่ือใหนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูที่สนใจในการโคชและ 

การคิด ไดศึกษาและสามารถดำเนินการโคชไดอยางถูกตอง รวมถึงรวบรวมประเด็นปญหาท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นระหวางการดำเนินการโคชใหผูโคชไดพึงระวังดวย  

หนังสือการโคชเพื่อการรูคิดเลมนี้ เปนหนังสือท่ีนำเสนอเน้ือหาและกระบวนการของ 

การโคชไดอยางชัดเจน เหมาะสม จึงเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูสนใจเกี่ยวกับการโคชเพื่อพัฒนาการคิดและคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น นอกจาก

นี้หนังสือเลมนี้ยังยกตัวอยางและใชภาษาท่ีงายตอการทำความเขาใจและการนำไปใช ทั้งยังมี

ลักษณะการเขียน และการนำเสนอเน้ือหาท่ีสั้นแตชัดเจน รวมถึงการจัดวางเน้ือหาท่ีเปนระบบ  

มีการลำดับหัวขอท่ีสำคัญใหญ-ยอย อยางเหมาะสมและนาติดตาม มีภาพ ตาราง ประกอบ 

คำอธิบายท่ีสมบูรณ สวนขอจำกัดของหนังสือเลมน้ีนั้นจะเห็นไดวา เปนการเขียนในลักษณะการให
เน้ือหาที่เปนสาระสำคัญ จึงขาดการอธิบายรายละเอียด ทำใหผูอานท่ีมีพื้นฐานความรูตางกันจึงเกิด

ความเขาใจตางกันดวย 
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การนำความรูที่ไดจากหนังสือเลมนี้ไปประยุกตใช 

หนังสือเลมน้ีสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ

การคิด โดยใชกระบวนการโคช ซึ่งเปนกระบวนการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียน 

เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และทำใหสถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครู

และผูบริหารไดพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยใชกระบวนการโคช เน่ืองจากกระบวนการโคชทำใหครู

สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูไดดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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