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ความเป็นมา 
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดขึ้นตามมติของการประชุม

การพัฒนางานบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกมีภาระงานร่วมกัน คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับผิดชอบจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ  ต่อมา 
ที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคาร
ที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติรับหลักการตามร่างโครงการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งที่รับผิดชอบภาระงานตามมติ
ที่ประชุม ครั้งที ่1/2551 จัดท าร่างโครงการเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตก ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 
งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้รับผิดชอบจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ 
ภายใต้ชื่อ “วารสารสังคมศาสตร์วิจัย” จนถึงปัจจุบัน 

 

ผู้ด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 



วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
 
 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในสาขาที่เก่ียวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและ
การจัดการ และ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ก าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารสังคมศาสตร์วิจัยเน้นการน าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมี 
บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย 
และบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน 
ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่าน 
กองบรรณาธิการเท่านั้น 

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามค าแนะน าส าหรับผู้เขียน และให้กรอกรายละเอียด 
ในหนังสือน าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคย
เผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในที่ใด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในที่ใด
ภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ กรณีที่บทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้เขียนร่วมด้วย  

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป  
 
สาขาที่เปิดรับบทความ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ  และ สหวิทยาการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
ประเภทบทความ 
เน้นการน าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ

บทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย  
 



 

ก าหนดตีพิมพ์วารสาร 
ก าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
 
เงื่อนไข 
1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามค าแนะน าส าหรับผู้ เขียนของวารสาร  

โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาที่วารสารก าหนด 
2. บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน 
3. ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ

ต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น 
4. ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็น

ผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในที่ใด และจะไม่ส่ง 
เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ 

5. กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนร่วมด้วย 
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สารบัญ / Content 
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1 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
FACTORS AFFECTING ADVERSITY QUOTIENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN 
KASETSART UNIVERSITY KAMPHEANG SAEN CAMPUS, NAKHON PATHOM PROVINCE 

กฤษณีย์  โหมดทอง / KRITSANEE  MODTHONG 
ประสงค์  ตันพิชัย / PRASONG  TANPICHAI  
ระวี  สัจจโสภณ / RAVEE  SAJJASOPORN 

18 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้
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ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
เครือสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ HAPPINESS AT WORK  
AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AFFILIATED WITH 
SUANKULARBWITTAYALAI UNDER THE OFFICE OF  

THE BASIC EDUCATION COMMISSION 
 

กฤตัชญ์  สุริยนต์ /  KRITTAS  SURIYONT1 

ภารดี อนันต์นาวี / PARADEE  ANANNAWEE2 

เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม / CHAROENWIT  SOMPONGTAM3 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  
4) ศึกษาความสุขในการท างานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  และ  
5) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในเครือ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย จ านวน 278 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้  
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย มีค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถาม ด้านความสุขในการท างานของครู 0.91 และด้านประสิทธิผลของโรงเรียน 0.93 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
3. ความสุขในการท างานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4. ความสุขในการท างานของครูส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

5. ความสุขในการท างานของครู ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (X1) ด้านความรักในงาน (X2) ด้านการเป็น 
ที่ยอมรับ (X4) ของครูสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล ได้ร้อยละ 53.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สมการวิเคราะห์ 

การถดถอย คือ Ŷ = .405 + .443(X1) + .252(X2) + .133(X4) 
 

ค าส าคัญ: ความสุขในการท างานของครู, ประสิทธิผลของโรงเรียน  
 

ABSTRACT 
The aims of this research were to: 1) study the level of teachers’ happiness at work 

in schools affiliated with Suankularb Wittayalai; 2) study the effectiveness of schools 
affiliated with Suankularb Wittayalai; 3) study the relationship between the teachers’ 
happiness at work and the effectiveness of the schools affiliated with Suankularb Wittayalai; 
4) study the teachers’ happiness at work affecting the effectiveness of schools affiliated with 
Suankularb Wittayalai; and 5) create the predictive equation for school effectiveness.  
The sample group consisted of 278 teachers in schools affiliated with Suankularb Wittayalai, 
obtained by proportionate sampling method. The research instruments were questionnaires 
constructed by the researcher with the content validity between 0.60 and 1.00.  
The reliability coefficients of the questionnaire were 0.91 for teachers’ happiness at work 
and 0.93 for school effectiveness. Data were analyzed with mean, standard deviation, 
correlation coefficients, and stepwise multiple regression.  

The findings of this research were as follows: 
1) Overall and in specific aspect, the teachers’ happiness at work in schools affiliated 

with Suankularb Wittayalai was at a high level. 
2) Overall and in specific aspect, the effectiveness of schools affiliated with 

Suankularb Wittayalai was at a high level. 
3) Overall the teachers’ happiness at work had positive relationship with the 

effectiveness of schools affiliated with Suankularb Wittayalai at a high level with statistical 
significance level of .01. 

4) The teachers’ happiness at work affected the effectiveness of schools affiliated 
with Suankularb Wittayalai with statistical significance level of .01. 
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5) The teachers’ happiness at work in the aspects of connection (X1), love of work 
(X2), and recognition (X4) together predicted the effectiveness of schools affiliated with 
Suankularb Wittayalai at 53.20 percent with statistical significance of .01. The regression 

analysis equation was: Ŷ = .405 + .443 (X1) + .252 (X2) + .133 (X4). 
 

Keywords:  teacher’s happiness at work, school effectiveness 
 

บทน า 
ความสุขเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่ดีของบุคคลที่มีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีความรู้สึกเป็นสุข 

สนุกสนานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตและในการท างาน พนักงานจึงต่างมีความรู้สึกพึงพอใจ 
เป็นสุข รู้สึกมีความสุขในการท างานแตกต่างกันออกไป อาจอยู่ในระดับสูงบ้างหรือมีความสุขน้อยกว่าคนอ่ืนบ้าง 
แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดนั่นคือ คนจ านวนมากย่อมต้องการที่จะมีความสุขในการท างาน (Lyubomirsky, 2001: 
239) ซึ่งความสุขในการท างาน คือผลที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท าการสร้างสรรค์
ของตนเอง มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
และมีความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน  ท าให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่ท างาน ปฏิบัติงาน 
ด้วยความรู้สึกอยากที่จะท างาน มีความผูกพันในงานและท าให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กรต่อไป (Manion, 2003: 
652-655) ในสภาพปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมีภาระหน้าที่หนักมากยิ่งขึ้น มีเวลาในการพักผ่อน
น้อยลง ความสุขในการท างานของครูก าลังถูกบั่นทอนลงอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากองค์กรมีการปรับตัว
เพ่ือเผชิญกับยุคโลกาภิวัตน์ และก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การสื่อสารและเทคโนโลยี  ทั้งครูยังมีภาระอันหนักหน่วงที่ต้องท าการรับผิดชอบมากมาย ท าให้ประสบปัญหา
ในการท างาน ครูอาจเกิดความท้อแท้ มีความสุขในการท างานลดลง ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการสอน
ลดลง และผลการเรียนของผู้ เรียนลดลงด้วย (สุพัตรา  แซ่ซิ้ม, 2554: 3-4) ประสิทธิผลโรงเรียน คือ 
ความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของโรงเรียนและตามความต้องการของสังคมด้วย (มนตรี  บุญธรรม, 2544: 33) ซึ่งตามแนวคิดของ 
Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 1991: 305-307) ประสิทธิผลโรงเรียนประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและด้านความสามารถใน 
การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน คุณภาพชีวิตการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกนั้น หมายความว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครูอยู่ในระดับดีมีความสุขย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลของ
โรงเรียนอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (อุษณีย์  รักซ้อน, 2543: 86) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2425  
ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชประสงค์จะให้เป็น



4                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 2 (July-December 2019) 
  

โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาส าหรับราษฎรชาวสยามทุกหมู่เหล่า ให้มีศักยภาพในการสร้างชาติบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการขยายโรงเรียนสวนกุหลาบ-
วิทยาลัย นนทบุรี เป็นโรงเรียนสาขาอันดับแรก และได้มีการขยายโรงเรียนสาขาจนปัจจุบันมีทั้งหมด  
11 โรงเรียน เพ่ือกระจายการศึกษาตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งทุกโรงเรียนในเครือมีพันธกิจส าคัญร่วมกัน 
ในการรักษาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สามารถหล่อหลอมอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ สวนกุหลาบ” 
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2558) โดยโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบได้จัดท าหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา 
เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง เช่นเดียวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบก็อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน แต่ด้วยความแตกต่างของแต่ละ
โรงเรียนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างกัน ในภาพรวมทั้ง 11 โรงเรียน มีจ านวน 5 โรงเรียน  
ที่นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยมีพัฒนาการดีขึ้น โดยโรงเรียนที่นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับดีกับ 
ดีมากเพ่ิมสูงขึ้น จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนที่นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับดีกับดีมากเท่าเดิม  
2 โรงเรียน โรงเรียนที่นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับดีและดีมากลดลง จ านวน 4 โรงเรียน 
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , 2558: 202) จากรายงานการศึกษายังพบว่า คุณภาพของครูผู้สอนที่มี 
ความรับผิดชอบและระบบการบริหารงานของโรงเรียนทีใ่ห้ความส าคัญงานสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 มีผลต่อคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด ส่วนอุปสรรคท่ีมีผล
ต่อการด าเนินงาน ได้แก่ ภาระงานพิเศษของครูผู้สอนมีมาก การมีคาบสอนมากเป็นสาเหตุให้การเตรียม 
การสอนของครูท าได้ไม่เต็มที่ จ านวนครูไม่เพียงพอ โรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลและมีการคมนาคมที่ค่อนข้าง 
ไม่สะดวก การมีครูที่บรรจุใหม่หรือครูอัตราจ้างที่มีประสบการณ์น้อย และครูเกิดความเครียดในการท างาน 
ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อภาวะจิตใจของครู จึงเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการสอนของครูลดต่ าลงท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนลดต่ าลง (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2558: 204-205) 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครู
กับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาโรงเรียน 
ด้านครูและบุคลากร และเสนอเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้โรงเรียน 
ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการท างาน และยกระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  
 2.  เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 
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 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ
สวนกุหลาบวิทยาลัย  
 4.  เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน จากความสุขในการท างานของครูโรงเรียน  
ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  
 

ตัวแปรการวิจัย 
 1.  ตัวแปรต้น คือ ความสุขในการท างาน ตามแนวคิดของ Manion (2003: 652-655) ประกอบด้วย 
1) ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 2) ด้านความรักในงาน 3) ด้านความส าเร็จในงาน และ 4) ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
 2.  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของ Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 
1991: 305-307) ประกอบด้วย 1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน 4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย ดังนี้ 
 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  ความสุขในการท างานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย  
2.  ความสุขในการท างานของครู ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  

ความสุขในการท างานของครู 
1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
2. ด้านความรักในงาน 
3. ด้านความส าเร็จในงาน 
4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติทางบวก 
3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน 
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน 
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3.  ความสุขในการท างานของครู สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ
วิทยาลัย  
 

ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
 1.  ความสุขในการท างาน (happiness at work) หมายถึง ผลที่ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ซึ่งเป็น
ผลตอบสนองจากการกระท า การสร้างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลื้มใจ น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการรับรู้การแสดงออก การปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกอยากที่จะท างาน บุคลากรมี
ความผูกพันกัน และมีความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ส าหรับความสุขในการท างานเป็นการแสดงอารมณ์
ในทางบวกเกิดความสนุกสนานมีการแสดงพฤติกรรมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์  
มีการตัดสินใจที่ดีมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นในองค์กรสู ง (Manion, 
2003: 652-655) โดยองค์ประกอบของความสุข 4 ด้าน ได้แก่ 

1.1  การติดต่อสัมพันธ์ (connection) หมายถึง การรับรู้พ้ืนฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของครู 
โดยที่บุคลากรมาร่วมกันท างาน เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการท างาน การสนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตรให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน 
เกิดมิตรภาพระหว่างปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าได้อยู่ท่ามกลางเพ่ือน
ร่วมงานที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน 

1.2  ความรักในงาน (love of the work) หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกรักและผูกพันกับงาน 
ที่ตนเองกระท าได้รับรู้ว่าตนมีภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ
ของงาน มีความกระตือรือร้น เพลิดเพลิน ดีใจและตื่นเต้นที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ 

1.3  ความส าเร็จในงาน (work achievement) หมายถึง การที่ครูรับรู้ว่าตนได้ปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ  
มีอิสระในการท างาน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดผลการท างานในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่า 
ในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความก้าวหน้าและ
ท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา 

1.4  การเป็นที่ยอมรับ (recognition) หมายถึง การที่ครูได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจาก
ผู้ร่วมงานและบุคคลต่าง ๆ ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานส าคัญ ๆ ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมงาน เช่น การขอค าปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการท างาน 
 2.  ประสิทธิผลของโรงเรียน (school effectiveness) หมายถึง ผลที่เกิดจากการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพจนบรรลุเป้าหมายของผู้บริหารโรงเรียนและครใูนการด าเนินงานหรือบริหารจัดการร่วมกัน
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เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ ตลอดจนนักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนภายใน
โรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ (Mott, 1972 cited in Hoy & Miskel, 1991: 
305-307)   
 2.1  ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง (the ability to produce 
students with high academic achievement) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถด าเนินงาน
โรงเรียนทั้งทางด้านบริหารจัดการการเรียนการสอน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การจัดบรรยากาศ  
การเรียน จนนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงที่สุด 
 2.2  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  (the ability to develop 
students to have a positive attitude) หมายถึง การที่ ผู้ บริหารโรงเรียนสามารถด าเนินงานด้าน 
การบริหารและการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัย 
มีเหตุผล มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา 
 2.3  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (the ability to adjust and develop 
school) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการบริหาร ด้านการเรียน
การสอนและการปรับหลักสูตร เพ่ือให้โรงเรียนก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.4  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน (the ability to solve problems within 
the school) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จ หรือ
เป็นไปได้ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

3.  โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งหมด 11 โรงเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งโรงเรียนเป็น  
3 ขนาด คือ 1) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป ได้แก่ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ-
วิทยาลัย สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี และโรงเรียนสวนกุหลาบ-
วิทยาลัย รังสิต 2) โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คน ได้แก่ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ธนบุรี 3) โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน ได้แก่ โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์  และโรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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วิธีด าเนินการ 
 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
1,009 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
278 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610) 
ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยก าหนดขนาดโรงเรียนเป็นชั้น  
แบ่งขนาดโรงเรียนเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน  
2) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คน และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป ซึ่งท าการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 
ตารางท่ี 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1.  กลาง 3 140 39 
2.  ใหญ ่ 3 168 46 
3.  ใหญ่พิเศษ 5 701 193 

รวม 11 1009 278 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของ Likert (1961: 116-119) จ าแนกตามตัวแปรต้น 
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน มีข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ และตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย จ าแนกตามตัวแปรตามมี 4 องค์ประกอบ 4 ด้าน มีข้อค าถาม จ านวน 
19 ข้อ น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาวิจัย โดยพิจารณาเฉพาะข้อกระทงในแบบสอบถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของกระทงในแบบสอบถามที่มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นหาค่าความเที่ยงโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามความสุข
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ในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เท่ากับ 0.91 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เท่ากับ 0.93 
 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของ Likert (1961: 116-119) จ าแนกตามตัวแปรต้น 
องค์ประกอบ 4 ด้าน มีข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อและตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย จ าแนกตามตัวแปรตาม 4 องค์ประกอบ มีข้อค าถาม จ านวน 19 ข้อ ดังปรากฏ 
ในตารางที ่2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  โครงสร้างของจ านวนข้อกระทงในแบบสอบถาม 
 

ความสุขในการท างานของครู จ านวน (ข้อ) 

1.  การติดต่อสัมพันธ ์ 8 
2.  ความรักในงาน 7 
3.  ความส าเร็จในงาน 7 
4.  การเป็นท่ียอมรับ 8 
รวม 30 

ประสิทธิผลของโรงเรียน จ านวน (ข้อ) 

1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 4 
2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 5 
3.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 5 
4.  ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 5 
รวม 19 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ านวน 278 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใช้การหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้วยค่าสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product 
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moment correlation) น าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของพวงรัตน์  ทวีรัตน์ 
(2540: 144) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .81 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .61-.80  มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .41-.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .21-.40 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ ากว่า .20      มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของครูส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ  

สวนกุหลาบวิทยาลัย สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 

ตอนที่ 1  ระดับความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย   
ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านความรักในงาน ด้านติดต่อสัมพันธ์ 
และด้านการเป็นที่ยอมรับ ตามล าดับดังปรากฏในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือ

สวนกุหลาบวิทยาลัย   
 

ข้อ ความสุขในการท างานของครู 
n = 278 

ระดับ อันดับ 
x̄  S.D. 

1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 4.28 0.48 มาก 3 
2. ด้านความรักในงาน 4.34 0.54 มาก 2 
3. ด้านความส าเร็จในงาน 4.34 0.54 มาก 1 
4. ด้านการเป็นท่ียอมรับ 4.09 0.58 มาก 4 

รวม 4.26 0.46 มาก                
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ตอนที่ 2 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  
ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน  
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียนและด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
n = 278 

ระดับ อันดับ 
x̄  S.D. 

1. ด้านความสามารถในการผลตินักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู   3.80 0.54 มาก 4 

2. ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก 3.95 0.61 มาก 2 

3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน   3.86 0.69 มาก 3 

4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.11 0.55 มาก 1 

รวม 3.93 0.51      มาก 

 
ตอนที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ

สวนกุหลาบวิทยาลัย  
 ความสุขของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการติดต่อสัมพันธ์  (X1)  
ด้านความรักในงาน (X2) และด้านการเป็นที่ยอมรับ (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและ
สามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R2) เท่ากับ .532 ซึ่งแสดงว่าด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
ด้านความรักในงานและด้านการเป็นที่ยอมรับ สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร้อยละ 53.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ = .405 + .443(X1) + .252(X2) + .133(X4) 

หรือ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Ẑ = .419(Z1) + .269(Z2) + .149(Z4) 
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย  

 
แหล่งความแปรปรวน  df SS MS F P 

สมการถดถอย 3 38.917 12.972 103.301** .000 

ความคลาดเคลื่อน 277 73.325 .126 - - 

ตัวแปรพยากรณ์   b SEb  t p 

ด้านการติดต่อสัมพันธ ์(X1) .443 .064 .419 6.892** .000 

ด้านความรักในงาน (X2) .252 .050 .269 5.075** .000 

ด้านการเป็นท่ียอมรับ (X4)   .131 .050 .149 2.649** .000 

ค่าคงท่ี (a) .405 .202 - 2.007* .046 

R = .729  R2= .532   S.E.est = .354  F = 77.633 

**p <.01 

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1.  ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มีการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยการมอบหมายงานให้คณะบุคคลท างานในรูปแบบของ
ทีมงาน การส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาครู เช่น มีการประชุมสัมมนาวิชาการโรงเรียนในเครือ
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างาน ผู้บริหารมีการมอบหมายงานตรง
ตามความสามารถของครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของเมธาพร  ผังลักษณ์ (2559: 51-52) เรื่องความสุข 
ในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 
ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์ 
ความส าเร็จในงาน ความรักในงาน และการเป็นที่ยอมรับ ตามล าดับ  

2.  ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะผู้อ านวยการโรงเรียนมีนโยบายในการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ
และมีความจริงจังต่อการแก้ปัญหาของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของมนชนก  พุ่มเพชร์ (2559: 88)  
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ได้ศึกษากระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับแรก คือ 
ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการผลิตและ
ความสามารถในการปรับตัวตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายหลักของ
สถานศึกษาที่ผู้บริหารต้องวางแผนในการด าเนินงาน ให้สอดคล้องและประสบผลส าเร็จตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ- 
วิทยาลัย โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับสมมติฐานในการวิจัยทั้งนี้เป็นเพราะครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับมอบหมายงานที่ตรงตาม
ความรู้ความสามารถ ครูได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพท าให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอนท าให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรพิมล  แม้นญาติ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิต 
การท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลโดยรวมและรายด้านของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา  บัวชูก้าน (2555: 77) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอโคกเจริญ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน นอกจากนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการมอบหมาย
งานให้ครูท างานเป็นทีม มอบหมายงานให้ครูได้ท าตรงตามความสามารถของครูสนับสนุนครูให้ท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  

4.  การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนจากความสุขในการท างานของครูโรงเรียนใน
เครือสวนกุหลาบวิทยาลัย พบว่า องค์ประกอบของความสุขในการท างานของครู ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (X1) 
ด้านความรักในงาน (X2) และด้านการเป็นที่ยอมรับ (X4) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ
สวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายหรืออ านาจพยากรณ์ร่วมกัน ร้อยละ 53.20 (R2 = .532) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
แสดงความสัมพันธ์ของความสุขในการท างานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนตามที่เสนอ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะเมื่อครูมีความรัก ความผูกพัน มีความพึงพอใจต่อการด ารงชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจึงท าให้ครูสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ส่งผลดีต่อประสิทธิผลโรงเรียน และท าให้การบริหารสถานศึกษาเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน



14                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 2 (July-December 2019) 
  

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับหลักการที่ว่า
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล คือสถานศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
มีความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียนและมีความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน (Mott, 1979 cited by Hoy & Miskel 1991: 
398) สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาภรณ์  อินต๊ะชัย (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พบว่า คุณภาพการสอนของอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
หมายความว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนจากอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูง ทั้งนี้เพราะครูซึ่งเป็นผู้ให้ประสบการณ์และท าหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนตลอดจนเทคนิค 
การสอนของครูยังมีความส าคัญมากส าหรับผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องท าความเข้าใจ ฝึกฝน ฝึกหัด
ทักษะเพ่ือให้เกิดความรู้ที่แท้จริง ครูผู้สอนที่มีเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย มีการใช้สื่อประกอบการสอนที่
ทันสมัย มีเทคนิคในการใช้ค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดตาม มีเทคนิคในการน าเข้าสู่บทเรียนที่เร้าความสนใจ
ย่อมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1.  โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ควรมีการเสริมสร้างความสุขในการท างานของครูในโรงเรียน 

ดังนี้ 
 1.1  ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ครูมีการวางแผนจัดบรรยากาศให้ครู 
ที่ปฏิบัติงานรู้สึกผ่อนคลายจากการสอน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูในหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิด
การท างานแบบร่วมมือกันท าให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน 
 1.2  ด้านความรักในงาน ผู้บริหารควรจัดสวัสดิการและมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ 
ผู้บริหารควรมีนโยบายหรือวิธีการจูงใจให้ครูรักในงานที่ท าและมุ่งมั่นในการท างาน โดยการเลือกงานให้
เหมาะสมกับคนเพื่อที่ผู้ปฏิบัติจะได้มีความสุขในการท างานและรักในการท างานนั้น 
 1.3  ด้านความส าเร็จในงาน ผู้บริหารควรพิจารณาความก้าวหน้าของงานจากผลของการท างาน
ของครู เพ่ือมอบรางวัลเป็นขวัญก าลังใจกับครูที่ปฏิบัติงาน หรือชมเชยในการท างาน ส่งเสริมให้คนในองค์กร
หาความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรม การค้นคว้า เพ่ือมาประยุกต์กับการท างาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 1.4  ด้านการเป็นที่ยอมรับ  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการท างาน
อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในงานในกิจกรรมต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงาน
ตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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2.  โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ควรมีการเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี้ 
 2.1  ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ครู
ดูแลเอาใจใส่นักเรียน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนอย่าง
มากยิ่งขึ้น 
 2.2  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ผู้บริหารและครูควรร่วมกันส่งเสริม
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น มีกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความสามารถ การออกแบบการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางและสนองความต้องการของนักเรียนมากยิ่งข้ึน 
 2.3  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม 
ขึ้นใช้ในการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด 
 2.4  ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ผู้บริหารควรจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม กระตุ้น
และสร้างความตระหนักให้ครูมีส่วนร่วมกันสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ เช่น ร่วมกัน
แก้ปัญหาภายในโรงเรียนและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

3.  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีวิธีการเพ่ิมพูนสร้างสรรค์ความผูกพันของครูให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้าน  
การติดต่อสัมพันธ์ โดยให้ครูมีการร่วมมือช่วยเหลือในการท างานเพ่ือให้เกิดความสุขและเกิดประสิทธิผล
โรงเรียนมากยิ่งข้ึน 

4.  ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ครูมีอิสระในการท างาน ให้มีการท างานเป็นทีม สนับสนุนให้ครูร่วมมือกัน
ในการท างานเพ่ือให้เกิดความสุขและท างานให้ประสบความส าเร็จ เกิดความสุขและเกิดประสิทธิผลของ
โรงเรียน 

5. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน ให้ครูได้รับผิดชอบ
งานและยกย่องให้การยอมรับต่อครูที่ท างานประสบความส าเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของครูโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้านการเป็นที่

ยอมรับ 
2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  

ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
3.  ควรศึกษารูปแบบการติดต่อสัมพันธ์ของครู โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยการวิจัย  

เชิงคุณภาพ 
4.  ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เช่น 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ภาวะผู้น าเชิงวิชาการของครู เป็นต้น 
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สรุป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ -
วิทยาลัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสุขในการท างานของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และความสุขในการท างานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือ
สวนกุหลาบวิทยาลัย  เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 2) ด้านความรัก 
ในงาน 3) ด้านความส าเร็จในงาน และ 4) ด้านการเป็นที่ยอมรับ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยนี้พบว่า ความสุขในการท างานของครู 
ซึ่งได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน และด้านการเป็นที่ยอมรับ ท านายประสิทธิผลของ
โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร้อยละ 53.20 
 

เอกสารอ้างอิง 
ปวีณา  บัวชูก้าน.  (2555).  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พรพิมล  แม้นญาติ.  (2545).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 11.  วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2540).  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: ส านักทดสอบ
ทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

มนชนก  พุ่มเพชร์.  (2559).  กระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1.  วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

มนตรี  บุญธรรม.  (2544).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เมธาพร  ผังลักษณ์.  (2559).  ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            17 
   

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.  (2558).  รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบตามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ: 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. 

สุพัตรา  แซ่ซิ้ม.  (2554).  ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตหนองจอก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อาภรณ์  อินต๊ะชัย.  (2556).  การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่.  
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

อุษณีย์  รักซ้อน.  (2543).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของครูกับประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 12.  
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

Cronbach, L. J.  (1990).  Essentials of psychological testing (5th ed.).  New York: Harper & 
Row. 

Hoy, W. K. & Miskel G. C.  (1991).  Educational administration: Theory research and 
practice  (4th ed.).  New York: Harper Collins. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.  (1970).  Determining sample size for research activities.  
Journal of Education and Psychological Measurement, 30, 607-610. 

Likert, S.  (1961).  New patterns of management.  New York: McGraw-Hill. 
Lyubomirsky, S.  (2001).  Why are some people happier than other? The role of cognitive 

and motivational process in well-being.  American Psychologist, 56 (7), 239.  
Manion, J.  (2003).  Joy at work: Creating a positive work place.  Journal of Nursing 

Administration, 33 (12), 652-665. 
 
 

 
 
 
 

(Received: 13/05/2019  Revised: 02/06/2019  Accepted: 19/06/2019) 



18                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 2 (July-December 2019) 
  

_______________________________________________________________________________________ 
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย,์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

FACTORS AFFECTING ADVERSITY QUOTIENT OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS IN KASETSART UNIVERSITY KAMPHEANG SAEN CAMPUS, 

NAKHON PATHOM PROVINCE 
 

กฤษณีย์  โหมดทอง / KRITSANEE  MODTHONG 1 

ประสงค์  ตันพิชัย / PRASONG  TANPICHAI 2 

ระวี  สัจจโสภณ / RAVEE  SAJJASOPORN 3 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต 
และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5,376 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 411 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
เพ่ือท านายตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตอยู่ในระดับมาก 
และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (X1)  
ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (X4) และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  (X7) สามารถท านาย
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต ได้ร้อยละ 77.70 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) = 0.881 และสามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบได ้ดังนี้ 

Ŷ = 1.1.25 + 0.354X1 + 0.164X4 + 0.124X7  
 

ค าส าคัญ: การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1) the level of students’ adversity 
quotient; 2) the factors affecting adversity quotient of undergraduate students in Kasetsart 
University Kampheang Saen Campus, Nakhon Pathom Province. The research population was 
5,376 undergraduate students studying in year 1 to year 4 in academic year 2018. The cluster 
random sampling was used to select the sample of 411 students. The instrument for data 
collection was a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s 
correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis to predict factors affecting 
adversity quotient. 

The results revealed that: 1) the adversity quotient of undergraduate students was at 
a high level; and 2) regarding factors affecting students’ adversity quotient were motivation 
(X1), self-esteem (X4), and openness to experience (X7). The three aspects could predict the 
adversity quotient of undergraduate students at the percentage of 77.70; and the multiple 
correlation coefficient (R) was 0.881. The equation was as follows:  

Ŷ = 1.1.25 + 0.354X1 + 0.164X4 + 0.124X7  
 

Keywords: adversity quotient, Kasetsart University Kampheang Saen Campus 

 

บทน า 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่ส าคัญทักษะหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้ใน

การแก้ไขและปรับตัวเมื่อได้รับแรงกระทบจากสภาวะแวดล้อมและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่จะ
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังประเทศไทย 
มีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพของคนไทยยังขาดในเรื่องขององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการท างาน 
สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา จากสภาพ
ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คนไทยและสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่นับว่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลง
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ชวีิตและการท างานของบัณฑิตในอนาคต จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้ รัฐบาลจึงได้จัดท าแนวทาง 
การพัฒนาประเทศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ถือเป็นแผน
แม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ มีหลักส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ 
พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขัน เช่นเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและเป็นการตอบโจทย์บริบท  
ที่เปลี่ยนแปลง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  

นิสิต นักศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก ในการน าความรู้ความสามารถที่มีมารับใช้
สังคมประเทศชาติบ้านเมือง อีกทั้งนิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือการวางแผน
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสังคมต่อไป ด้วยสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้องค์กรและหน่วยงานการศึกษามีการเตรียมพร้อม
ในการเตรียมนิสิต นักศึกษาซึ่งเป็นก าลังหลักของประเทศให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้ได้รับความประสบความส าเร็จได้ตามแผนการพัฒนา
ประเทศนั้น ทั้งในด้านการเรียน การท างาน หรือการใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องได้รับ 
การฝึกฝนให้มีความสามารถและทักษะต่าง ๆ การพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าให้สูงขึ้นส่งผลให้
เกิดแรงจูงใจในการท างาน มีผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ การท างาน
ร่วมกัน สุขภาพ และอ่ืน ๆ ดีขึ้น การพัฒนาคุณลักษณะของการพัฒนาสติปัญญานั้นต้องกระท าร่วมกับ 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จึงจะสามารถสร้างนิสิต นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของชาติให้มี
ความพร้อมในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังที่ได้กล่าวมานั้นท าให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพของคนนั้น
จะต้องใช้การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้   
มีความสามารถ และมีคุณธรรมเพ่ือน ามาเป็นเครื่องก ากับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิต
หลากหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก เห็นความส าคัญในการพัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิตทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education; TQF: HEd.) เป็นระบบและกลไกที่ ให้ความมั่นใจในประสิทธิผล 
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ 
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ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา และเป็นแรง
กระตุ้นให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น 

ผู้วิจัยเห็นว่าความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคนั้น เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้รอบและเท่าทันความเป็นไปตามกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) และเมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
ย่อมเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเม่ือสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 
 ดังนั้น นิสิต นักศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคควบคู่ไปกับการพัฒนาสติปัญญา การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาประสบความส าเร็จในชีวิตได้ หากเยาวชนสามารถปรับตัวสามารถในการเผชิญและ 
ฟันฝ่าอุปสรรคกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้เยาวชนมีความสุขและประสบความส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายได้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี มีความสามารถในระดับที่ออกไปสู่โลกแห่งการท างานได้ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของ
การศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้ได้ตาม
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ บัณฑิต
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล อันเป็นการพัฒนาคนให้ตอบสนองต่อ
นโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
2.  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

ทฤษฎีและกรอบการวิจัย  
 ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด ารงชีวิต 
สามารถเป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพ่ิมขึ้น Stoltz (1997) ได้กล่าวว่า ความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่ต้อง
เผชิญกับความทุกข์ยาก หรือความล าบาก คนที่มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคสูง จะมีจิตใจ 
ที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ แม้ว่าจะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวก็สามารถต่อสู้เอาชนะความล้มเหลวได้  
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ส่วนผู้ที่มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่ า เมื่อเผชิญกับความผิดหวังหรือความทุกข์ยากก็ยอมแพ้ 
บางคนอาจทิ้งงานไปกลางคันหรือบางคนอาจถึงกับท้อแท้ในชีวิต Stoltz (1997) จึงได้เสนอถึงองค์ประกอบ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคว่าประกอบด้วย 4 มิติ ที่รวมเรียกว่า CO2RE ดังนี้ 
 มิติที่ 1 การควบคุมสถานการณ์ (C=Control) หมายถึง ระดับการรับรู้ในการควบคุมตนเองของบุคคล
เพ่ือผ่านพ้นอุปสรรคความยากล าบาก หรือเหตุการณ์ที่คับขัน หรือเป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุม
สถานการณ์ ให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ยากล าบากหรืออุปสรรคไปได้ 

มิติที่ 2 สาเหตุและความรับผิดชอบ (O2=Origin and Ownership) หมายถึง การค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุใด โดยวิเคราะห์ทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมภายนอกและก าหนด
บทบาทตนเองให้เป็นเจ้าของปัญหา เรียนรู้จนสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี การพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
นั้นเป็นการมองในแง่ดี แง่บวก ส่วนการพิจารณาตนเองนั้นจะเป็นการต าหนิหรือกล่าวโทษตนเองเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองจากความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

มิติที่ 3 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (R=Reach) หมายถึง การวัดผลกระทบของปัญหาความยุ่งยากที่มีผล
ต่อการด าเนินชีวิตของแต่ละคนว่าปัญหาอุปสรรคมีมากน้อยเพียงใด พร้อมระวังและมีสติอยู่เสมอ ว่าอีกนาน
เท่าใดปัญหาหรืออุปสรรคจะเข้ามาในชีวิต 
 มิติที่ 4 ความอดทน (E=Endurance) หมายถึง การรับรู้ถึงความคงทนของอุปสรรคและการรับมือกับ
ความยืดเยื้อของปัญหา และพยายามขจัดไปให้หมดอย่างถูกวิธี มิตินี้จะมีการประเมินว่าปัญหาอุปสรรคและ
สาเหตุนั้นจะคงทนถาวรอยู่นานแค่ไหน  
 จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient: 
AQ) นั้น สรุปได้ว่า บุคคลที่มีระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูง คือ ผู้ที่รับรู้ว่า ต้องมี
หนทางที่จะควบคุมสถานการณ์และสามารถหาหนทางของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้นได้ (control) มีความเต็มใจ
ในการรับผิดชอบต่อปัญหาว่าเป็นปัญหาของตนเอง เพ่ือที่จะหาทางแก้ไขปรับปรุง (origin and ownership) 
รวมทั้งรับรู้ว่าปัญหาจะไม่ขยายตัวออกไป อย่างมีสติ (reach) และปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวไม่นานก็จะ
ผ่านพ้นไปได้ (endurance) 
 นอกจาก Stoltz (1997) ผู้ที่ค้นพบแนวคิดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และให้
ความหมายไว้ข้างต้น ยังมีนักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักวิจัย ไดใ้ห้ความหมายของความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคไว้ว่า เป็นศักยภาพของบุคคลในการจัดการกับปัญหา ด้วยก าลังใจ ความเข้มแข็งอดทน 
มุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะควบคุมและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ ความยากล าบากหรือการต่อสู้ผลกระทบที่
เกิดขึ้นให้ส าเร็จได้อย่างมีสติ (ธีระศักดิ์  ก าบรรณรักษ์, 2548; บุญส่ง  กวยเงิน, 2549; ขัตติยา  น้ ายาทอง, 
2551; และบุญจันทร์  สีสันต์, 2557) 
 ทั้งนี้ Stoltz (1997) ได้กล่าวอีกว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค นั้นสามารถที่จะ
ท านายความส าเร็จได้ของบุคคลได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า ในการพัฒนานิสิต นักศึกษา และเยาวชนให้
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ได้รับความประสบความส าเร็จได้ ทั้งในด้านการเรียน การท างาน หรือการใช้ชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น 
จะต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถและทักษะต่าง ๆ จากความเชื่อที่ว่า ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวท านายระดับความส าเร็จของบุคคลได้ดีในระดับหนึ่ง ใครที่มีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะประสบความส าเร็จได้มากกว่า มีผลปฏิบัติงานที่สูงกว่า สร้างแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงานได้มากกว่า มีการเรียนรู้สูงกว่า มีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์มากกว่า มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และ
มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค อติพร  นฤนาทชีวิน (2547) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงคือ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ปรับปรุงตนเองให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ กระตือรือร้นและสนุกสนานกับงานที่ท า มีความมานะอดทน สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัชภูมิ  แพงมา (2550) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค พบว่า ความแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาคภูมิใจในเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดยที่ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้ร้อยละ 68 เช่นเดียวกับวลีรัตน์  จันทร์เลาะ (2552) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการมุ่งอนาคต เป็นตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 
ดังที่ Cattell (1965) ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถที่ท านายได้ว่าบุคคลจะกระท าพฤติกรรมอะไร
ในสถานการณ์ที่ประสบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Allport (1961) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นตัวก าหนด
ลักษณะพฤติกรรมและความคิดของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บุญส่ง  กวยเงิน (2549) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า   
ตัวแปรบุคลิกภาพมีค่าอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  เช่นเดียวกับที่ 
ทิพย์วิมล  จรลี (2558) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค 4 ด้าน โดยพบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ปานกลางเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์ต่ าเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค ทั้งนี้ ภัทรญาณี  จงธนะพิพัฒน์ (2551) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบเปิดรับประสบการณ์ แบบ
ประนีประนอม และแบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ส่วนบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถ ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
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นอกจากนี ้บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ สามารถร่วมกันท านายความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้ 

จึงได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไว้ดังนี้ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมุ่ง
อนาคต ความภาคภูมิใจในตนเอง  และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพ
แบบมีจิ ตส านึ ก  เป็นปั จจั ยที่ ส่ งผลต่อความสามารถในการ เผชิญและฟันฝ่ า อุปสรรคของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังภาพที่ 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือศึกษาระดับความสามารถ 

ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตและปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรค
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
5,376 คน โดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1967) ก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% และวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 411 คน  

ตัวแปรอิสระ 

1. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

2. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 

3. ด้านการมุ่งอนาคต 

4. ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง 

5. ด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 

 5.1 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  

5.2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

  5.3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์  

5.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  

5.5 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

  

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

      1. ด้านการควบคุมสถานการณ์ 

      2. ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ 

      3. ด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดข้ึน 

      4. ด้านการทนทานต่อปัญหา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อค าถาม ส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนิสิตฯ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพ่ือวัดระดับความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) โดยสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนิสิต ข้อค าถามที่ใช้จะมี 
ข้อค าถามที่เป็นทั้งทางบวกและทางลบ  โดยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการควบคุมสถานการณ์ 
ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขในสถานการณ์ ด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและด้านการทนทานต่อปัญหา  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพ่ือวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมุ่งอนาคต ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรง แบบสอบถามที่ก าหนดขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ และสามารถวัดในสิ่ง
ที่จะวัดได้ และน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของข้อค าถาม ซ่ึงไดค้่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67–1.00   

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการทดสอบกับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) เท่ากับ .852 และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ประกอบด้วย 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากับ .955 ด้านการมุ่งอนาคต มีค่าเท่ากับ .901 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  
มีค่าเท่ากับ .962 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีค่าเท่ากับ .887 และด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มีค่า
เท่ากับ .940  เมื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นรวม (reliability) มีเท่ากับ .977  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือวัดระดับความสามารถในการเผชิญและ

ฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม แยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน ทั้งหมด 
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5 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการมุ่งอนาคต ด้านความภาคภูมิใจ และ
ด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความเชื่อมั่น
ในตนเอง ด้านการมุ่งอนาคต ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับ
ความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ  
Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

3. การหาปัจจัยที่มีผลต่อการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) เพ่ือท านายตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและการฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า ภาพรวมของนิสิตมีความสามารถในการเผชิญแล ะฟันฝ่า
อุปสรรค อยู่ในระดับมาก โดยสามารถพิจารณาระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรครายด้าน 
ดังนี้ 

ด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นของนิสิต พบว่า มีความสามารถอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  
ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขในสถานการณ์ ด้านการทนทานต่อปัญหา  และด้านการควบคุมสถานการณ์หรือ
ปัญหา ซ่ึงนิสิตมีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต มีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ

กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ (r = .865, p < .001) ความเชื่อมั่นในตนเอง (r = 0.835, p < 0.01) การมุ่ง

    (n = 411) 
ความสามารถในการเผชิญและฟนัฝ่าอุปสรรค  S.D. ระดับความสามารถ ล าดับที ่

ด้านการควบคมุสถานการณห์รือปัญหา 3.25 1.39 ปานกลาง 4 
ด้านการน าตนเองเข้าไปแกไ้ขสถานการณ ์ 3.45 1.10 ปานกลาง 2 
ด้านการยอมรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 3.57 1.06 มาก 1 
ด้านการทนทานต่อปญัหา 3.41 1.12 ปานกลาง 3 

รวม 4 ด้าน   3.53 0.53 มาก  
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อนาคต (r = 0.819, p < .001) และความภาคภูมิใจในตนเอง (r = 0.800, p < .001) มีความสัมพันธ์สูง 
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบประนีประนอม (r = 0.636, p <.001) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  
(r = 0.610, p < 0.01) และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (r = 0.580, p < .001) มีความสัมพันธ์ 
ปานกลางเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (r = 0.433, p < .001) และมีความสัมพันธ์ต่ า
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (r = 0.287, p < .001) 

ในกลุ่มตัวแปรต้น พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความ
เชื่อมั่นในตนเอง (r = .915, p < .001) การมุ่งอนาคต (r = .913, p < .001) และความภาคภูมิใจในตนเอง  
(r = .836, p < .001) นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในตนเองมีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับ 
การมุ่งอนาคต (r = .915, p < .001) และความภาคภูมิใจในตนเอง (r = .854, p < .001) อีกทั้งยังพบว่า 
การมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์สูงมากเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความภาคภูมิใจในตนเอง (r = .866, p < .001) 
ดังตารางที่ 2 

โดยก าหนดให้  X1   แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
X2   แทน ความเชื่อมั่นในตนเอง 
X3   แทน การมุ่งอนาคต 
X4   แทน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
X5   แทน บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  
X6   แทน บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
X7   แทน บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
X8   แทน บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  
X9   แทน บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก   
Y   แทน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) 
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ตารางท่ี 2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

 
หมายเหตุ * = มีระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 

 
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับตัวแปรตาม 
ดังนั้น คาดว่าตัวแปรต้นเหล่านี้สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ จึงน าเอาตัวแปรต้นทั้ง 9 ตัวแปร เข้าสมการ
ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ เข้าสมการถดถอยพหุคูณเพ่ือท านายความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ถึง 0.777 หรือร้อยละ 77.70 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.881 สามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบและสมการรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน ได้ดังนี ้

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

Ŷ = 1.1.25 + 0.354X1 + 0.164X4 + 0.124X7 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Z = 0.622Zx1 + 0.206Zx4 + 0.120Zx7 

 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y 

X1 1.00          
X2 0.915* 1.00         
X3 0.913* 0.915* 1.00        
X4 0.836* 0.854* 0.866* 1.00       
X5 0.246* 0.325* 0.273* 0.335* 1.00      
X6 0.408* 0.486* 0.457* 0.522* 0.582* 1.00     
X7 0.598* 0.643* 0.613* 0.627* 0.594* 0.626* 1.00    
X8 0.648* 0.680* 0.660* 0.703* 0.506* 0.613* 0.698* 1.00   
X9 0.584* 0.617* 0.591* 0.615* 0.574* 0.648* 0.689* 0.717* 1.00  

Y 0.865* 0.835* 0.819* 0.800* 0.287* 0.433* 0.580* 0.636* 0.610* 1.00 
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ตารางท่ี 3  ปัจจัยที่ส่งผลการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 
ตัวแปร R2

change b Beta S.E. t p-value 
X1 0.748 0.354 0.622 0.025 14.371 0.000 
X4 0.020 0.164 0.206 0.035 4.630 0.000 
X7 0.008 0.124 0.120 0.031 3.982 0.000 

ค่าคงท่ี (a) =1.125  R= 0.881     R2 = 0.777 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า นิสิตมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ท าให้ทราบว่า นิสิตมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านการยอมรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งนิสิตมีความสามารถด้านนี้ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการน าตนเอง
เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการทนทานต่อปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการควบคุม
สถานการณ์หรือปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคนั้น ผู้วิจัย พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งหมด 3 ตัวแปร ดังนี้ 

1.  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า นิสิตมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เปรียบได้กับกลุ่มนักปีนเขา ตามแนวคิดการแบ่ง
ประเภทของบุคคลของ Stoltz (1997) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพยายามในการปีนเขาเพ่ือให้ถึงยอดเขาลูกใหญ่ 
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด เพ่ือให้ปีนให้ถึงยอดเขา กลุ่มคนที่ยอมเสียสละและทุ่มเทท างานให้ก้าวหน้า 
มากยิ่งขึ้นต่อไป มีความอดทนต่อการหาหนทางในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะประสบในการท างาน 
เป็นกลุ่มที่ชอบสร้างงาน และชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เสมอ มีความสอดคล้องกับ Herman (1970) ที่กล่าวว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความต้องการได้รับผลส าเร็จจากการกระท าในสิ่งที่ยาก ต้องการเอาชนะอุปสรรค และ
บรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ ต้องการเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะคนอ่ืน  ๆ ต้องการ
เพ่ิมการยอมรับตนเองโดยการบรรลุความส าเร็จในกิจกรรมที่ เป็นอัจฉริยะ เช่นเดียวกับสุรางค์  โค้วตระกูล 
(2553) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศ (statement of excellent) ที่ตนเองตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างาน
เพราะหวังรางวัล แต่ท าเพ่ือจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2.  ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าของนิสิตด้านการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ใน
ระดับสามารถสูงด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ Stoltz (1997) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีระดับความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคด้านนี้สูง คือ คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ด้านลบ ควบคุมผลกระทบและความเสียหายต่อ
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การด าเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้น เป็นผู้ที่พร้อมรับความยากล าบากทุกสถานการณ์ไม่หวั่นไหว 
ไม่คิดมากหรือจมอยู่กับความทุกข์ แต่คิดว่าอุปสรรคเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและจะผ่านไป 
เป็นผู้ที่สามารถสู้กับอุปสรรคได้อย่างเหนียวแน่น ท าให้มองเห็นหนทางในการจัดการกับปัญหาอุปสรรค 
เช่นเดียวกันกับ Coopersmith (1981) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะรับรู้ค่าของตนเอง
ตามความเป็นจริง ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองมีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับสิ่งต่าง  ๆ บุคคลเหล่านี้มี 
ความกระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเองว่ามีความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จ มีความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกท้ังจะตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งตนเองและต่อผู้อ่ืนด้วย 

3.  บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ พบว่า นิสิตมีบุคลิกภาพแบบนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบนี้จะมีลักษณะมีความสามารถในการปรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของตัวเองให้
เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและสถานการณ์ และมีความรู้สึกสนใจมากสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ผู้ที่มี
องค์ประกอบบุคลิกภาพด้านนี้สูงจะเป็นคนที่มีความรู้สึกสนใจต่อสิ่งใหม่ และยอมรับความคิดใหม่ ชอบที่จะหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ สอดคล้องกับ Stoltz (1997) ที่กล่าวถึงผู้ที่มีความสามรถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ด้านการยอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นสูงว่า เป็นผู้ที่มีพลังล้นเหลือ มองปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าทาย 
มองว่าไม่มีอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรงและเป็นผู้ที่มีความทรหดอดทน ไม่ล้มเหลว รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อ่ืนไว้ได้ การรู้จักควบคุมปัญหาที่เข้ามาในชีวิตจึงเป็นยอดปรารถนาของบุคคล เพราะจะท าให้บุคคลสามารถ
ท าอะไรต่าง ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งผลการวิจัยของภัทรญาณี  จงธนะพิพัฒน์ (2551) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์สามารถท านายความสามารถในเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดยอ านาจการท านาย 
ได้ร้อยละ 28.60 จึงกล่าวได้ว่า นิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์สูง สามารถท าให้มีความสามารถ  
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงด้วยเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1  ระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตภาพรวมอยู่ในระดับที่สูง แต่เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบแล้ว พบว่า นิสิตยังคงมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคบางองค์ประกอบ 
เช่น ด้านการควบคุมสถานการณ์ ด้านการน าตนเองเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ และด้านการทนทานต่อปัญหาที่
อยู่ในระดับปานกลาง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในด้านดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

1.2  จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต  ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ควร
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สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความภาคภูมิใ จและมีบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ ์อันจะส่งผลถึงความสามารถของนิสิตในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป 

 
2.  ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค ควรมีการศึกษาเชิงลึกกับนิสิตที่มีระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในระดับต่าง ๆ 
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบส าหรับการพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค และน าแนวทางดังกล่าวไปขับเคลื่อนจริงกับนิสิตให้มีศักยภาพเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2.2  เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาเท่านั้น ควรมี
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ิมเติมจาก
งานวิจัยข้างต้น เพ่ือที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง  ๆ ของบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

สรุป 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ซึ่งในบุคคลที่ลักษณะทั้ง 3 ด้าน 
ดังกล่าวสูง สามารถท าให้มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงเช่นกัน หากนิสิตได้รับการส่งเสริม
จากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน อาจะท าให้นิสิตมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีความเชื่อ
ว่าความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวท านายระดับความส าเร็จของบุคคลได้ดี ดังนั้น 
การพัฒนานิสิต นักศึกษา และเยาวชนให้ได้รับความประสบความส าเร็จได้ตามแผนการพัฒนาประเทศนั้น  
ทั้งในด้านการเรียน การท างาน หรือการใช้ชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องได้รับการฝึกฝนให้มี
ความสามารถพ้ืนฐานของมนุษย์และทักษะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการเผชิญปัญหา ผลกระทบจากสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้เป็นอย่างดี 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธเ์รื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยา 
การเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ  

 

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE E-LEARNING ON LEARNING THEORY  
IN PSYCHOLOGY OF LEARNING FOR MEDIA DESIGN 

 

เจษฎา  บุญมาโฮม / JESADA  BOONMAHOME 1 
มารุต  คล่องแคล่ว / MARUT  KLONGLAEW 2 
จีรารัตน์  ชิรเวทย์ / GEERARAT  CHIRVATE 3 
วรรณีย ์ เล็กมณ ี/ WANNEE  LEXMANEE 4 
ดรุณี  โกเมนเอก / DARUNEE  KOMEN-EK 5   

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ 

วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ และ  
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ 1) บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 82.70/83.20 สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนดไว้  
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์สูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  

 

ค าส าคัญ:  บทเรียนออนไลน์, ปฏิสัมพันธ์, จิตวิทยาการเรียนรู้  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) develop the interactive e-Learning on learning 

theory in Psychology of Learning for Media Design Course; 2) compare the learning 
achievement before and after learning by using the developed interactive e-Learning; and  
3) study the students' satisfaction with the developed interactive e-Learning. The research 
sample was 39 students majoring in Technology and Educational Innovation at Nakhon 
Pathom Rajabhat University, derived by cluster random sampling. The research instruments 
were: 1) interactive e-Learning on learning theory in Psychology of Learning for Media Design 
Course, 2) an achievement test, and 3) a satisfaction questionnaire constructed by the 
researcher. The statistics used in the research were mean, standard deviation, and the t-test. 

The research results were as follows: 
1)  The effectiveness of interactive e-Learning was 82.70/83.20 which was higher than 

the set criterion of 80/80. 
2)  The learning achievement of students after learning by using interactive e-Learning 

was higher than that of before with statistical significance at .05 level. 
3)  The students’ satisfaction with the interactive e-Learning was at a high level. 

Keywords:  e–Learning lesson, interactive, psychology of learning 

 

บทน า  
การศึกษาคือเครื่องมือการพัฒนามนุษย์และประเทศชาติ รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการจัด

การศึกษาโดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักความเสมอภาค  
มีหลักการว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดโดยถือว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ
มาตรา 24 ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน ใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง และต้องจัดการเรียนการสอนให้ผสมสาระความรู้ต่าง ๆ ได้สัดส่วนอย่างสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จากหลักการดังกล่าวสถานศึกษาจึงน า
แนวคิดนี้สู่กระบวนการปฏิบัติ 
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การจัดการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะทางอาชีพให้กับผู้เรียน
โดยทุกมหาวิทยาลัยได้เร่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป จากแนวคิดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จึงมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพภายใต้หลักการที่ชื่อว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” คือการให้นักศึกษารักและศรัทธาต่ออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงในอาชีพ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านผลิต
และพัฒนาสื่อ โดยองค์ความรู้พ้ืนฐานส าคัญคือศาสตร์ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้เพราะจิตวิทยาการเรียนรู้เป็น
ศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการรับรู้ของมนุษย์ หลักการส าคัญของการผลิตสื่อคือ 
การตอบสนองและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลได้ แต่จากปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้
เพ่ือการออกแบบสื่อพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจเพ่ือการประยุกต์มี
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด เพราะเนื้อหาเป็นเชิงทฤษฎีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจึงสามารถ
วิเคราะห์เพ่ือการออกแบบสื่อได้  นักศึกษาจึงมักเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนรู้ท าให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งผลกระทบต่อพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อการเรียนเป็นอย่างยิ่ง  

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) เป็นสิ่งที่สามารถน ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในโลกยุค
ปัจจุบันได้ เพราะเป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายด้านการน าไปใช้ สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ผู้เรียน
นั้นมีช่องทางการรับข้อมูลเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ โดย
เชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) ที่ให้ผู้เรียน
สามารถก าหนดช่วงเวลา สถานที่ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จุดเด่นของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อีกส่วนหนึ่ง 
ก็คือมีการสนับสนุนรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เช่น สื่อเสียง หรือ สื่อที่เป็นรูปแบบวีดิทัศน์ แม้กระทั่ง 
เอกสารให้ดาวน์โหลดไปอ่านเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต่างกัน 

บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เป็นการออกแบบบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีรูปแบบการน าเสนอที่ทันสมัย น่าสนใจสอดคล้องกับความสนใจ
และพัฒนาการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้บทเรียนออนไลน์ยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือการบันทึก
ข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ในระบบเพ่ือผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล
การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เชน  ชวนชม, 2561: 197) บทเรียนออนไลน์จึงเป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับบริบทของสังคม
ในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันจึงมีผู้น าบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์มาพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะต่าง ๆ 
ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เช่น สิญญาพัฒน์  ใจบ้านเอ้ือม (2549) ชัยวัฒน์  ยะปัญญา (2557) 
เกรียงไกร  พละสนธิ และนรีรัตน์  สร้อยศรี (2559) ธนพงษ์  ไชยลาโภ, เอกลักษณ์  โภคทรัพย์ไพบูลย์ และ
ปริญญ์  โสภา (2559) และเชน  ชวนชม (2561) ที่ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาซึ่งพบว่าบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ ในวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ
เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการออกแบบสื่อการเรียนรู้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ 

การออกแบบสื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์

แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎี 

การเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบ

สื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎี

การเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อสูงกว่าก่อนเรียน  
3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ วิชา

จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่ออยู่ในระดับมาก  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended-learning) คือ รูปแบบการเรียนแบบแบ่งสัดส่วนการเรียน 
ที่ชัดเจนในห้องเรียนและการเรียนในรูปแบบอ่ืนเช่นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยค านึงถึงลักษณะของ
รายวิชาว่าสามารถแบ่งเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานได้หรือไม่  และผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบลักษณะว่าจะใช้
รูปแบบการน าเสนอสื่ออย่างไรให้เหมาะสม จุดเด่นของการเรียนในลักษณะนี้ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วย
ตนเอง เลือกจัดสรรเวลาสถานที่ได้ตามความเหมาะสม ท าให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งช่วยเสริมเรื่อง
ที่ไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนในห้องเรียนได้  
 กระบวนการ ADDIE คือ การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาโปรแกรมการสอนจาก 
การวิเคราะห์ผู้เรียนและเนื้อหาจากนั้นด าเนินการพัฒนาสื่อแล้วพัฒนาเชิงระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ (analysis) ประกอบด้วย 1) การก าหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป  
2)  การวิเคราะห์ผู้เรียน 3) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และ 4) การวิเคราะห์เนื้อหา   

2.  ขั้นตอนการออกแบบ (design) ประกอบด้วย 1) การออกแบบบทเรียน 2) การออกแบบผังงาน
และการด าเนินเรื่อง และ 3) การออกแบบหน้าจอภาพ  

3. ขั้นตอนการพัฒนา (develop) ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การสร้างบทเรียน และ 3) การสร้าง
เอกสารประกอบการเรียน  

บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสมัพันธ์
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชา
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ 
การออกแบบสื่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ 
วิชาจิตวิทยา 
การเรยีนรู้เพื่อ 
การออกแบบสื่อ 

 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องทฤษฎีการเรียนรู ้วิชา
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 
โดยใช้กระบวนการ ADDIE 
1. การวิเคราะห ์(Analysis) 
2. การออกแบบ (Design) 
3. การพัฒนา (Development) 
4. การน าไปใช้ (Implementation) 
5. การประเมินผล (Evaluation) 

ทฤษฏี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- จิตวิทยาการเรียนรู ้
- บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสมัพันธ์ 
- การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้  
วิชาจิตวิทยาการเรียนรูเ้พื่อ 
การออกแบบสื่อ 

ความพึงพอใจต่อออนไลน ์
แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎ ี
การเรยีนรู้ วิชาจิตวิทยา 
การเรยีนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 
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4. ขั้นตอนการน าไปใช้ (implement) เป็นการน าสื่อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของบทเรียน  

5.  การประเมินผล (evaluate) เป็นการประเมินผลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อหลังการเรียนรู้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 

หมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือใช้สอนในวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ 
ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามต้องการ โดยเรียนจากบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วย
ค้นคว้าและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมี เฟซบุ๊ก ไลน์ และ ระบบ LMS ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช่วยในการติดต่อกับผู้สอนและผู้เรียน เว็บบอร์ดที่ใช้ในการแจ้งข่าว นัดหมาย 
ประกาศ สั่งงาน อภิปราย มีห้องสนทนา (chat room) ใช้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ พูดคุยปรึกษา 
ทั้งนี้มีเนื้อหาทั้งสิ้น 4 เรื่อง คือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม และการประยุกตใ์ช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ าที่จะยอมรับได้ อ้างอิงตามเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 ซึ่งเป็นการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติด้วยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลพฤติกรรมต่อเนื่องลักษณะกระบวนการ (E1) และการประเมินผล
พฤติกรรมขั้นสุดท้ายลักษณะผลลัพธ์ (E2) ตามเกณฑ์การหาประสิทธิภาพนวัตกรรม E1/E2  = 80/80   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบ  หมายถึง ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้น วัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบ
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจในลักษณะชอบหรือเห็นด้วยของนักศึกษาที่มี
ต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ  ซึ่งวัด
ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยา 
การเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีรายละเอียดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยด าเนินการวิจัยด้วยแบบแผนการวิจัยการทดลองลักษณะมีกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและ
หลังการวิจัย (single group pretest-posttest design) 
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ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ จ านวน 3 หมู่เรียน รวมทั้งสิ้น 98 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มด้วยการจับสลากได้นักศึกษาหมู่เรียน 60/1 
จ านวน 39 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตัวแปร 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
ตัวแปรต้น ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยา

การเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ 
ตัวแปรตาม 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อเรื่องทฤษฎี 

การเรียนรู้ และ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชา
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน

กุมภาพันธ์ 2562  
 
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1.  บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ 

การออกแบบสื่อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 เรื่องคือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรรมนิยม 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ
การออกแบบสื่อ มีลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดียออนไลน์เพ่ือการศึกษาที่มภีาพ เสียง ตัวหนังสือ และแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
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 โดยมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเกี่ยวกับ
ความตรงตามเนื้อหา รูปแบบ ความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา เสียง จ านวน 5 คน แล้วน ามาปรับปรุง 
จากนั้นทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หมู่เรียน 61/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ด าเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ขั้นการทดสอบ 1:1 ขั้นการทดสอบกลุ่มเล็ก และขั้นการ
ทดสอบภาคสนามซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ  เรื่อง
ทฤษฎีการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 80 ข้อ 
5 ตัวเลือก ผู้วิจัยก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบลักษณะการวัดความจ าและความรู้ความเข้าใจ จ านวน 15 ข้อ 
การน าไปใช้ จ านวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ การสังเคราะห์ จ านวน 8 ข้อ และประเมินค่า 
จ านวน 7 ข้อ มีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเนื้อหา 
จ านวน 5 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.29-0.72 ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.26-0.59 และค่าความเชื่อมั่น KR20 เท่ากับ 0.89 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชา
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ มีลักษณะมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ มีขั้นตอน
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง .67-1.00 และค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach เท่ากับ 0.71 
 
 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการด าเนินการทดสอบความรู้ก่อนการเรียน จากนั้น
ด าเนินการทดลองให้นักศึกษาเรียนรู้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ จ านวน 4 เรื่อง คือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ
ตามล าดับ แล้วท าการทดสอบความรู้หลังการเรียนและสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ โดยด าเนินการระหว่างเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบท ี
 

ผลการวิจัย 
1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยา 

การเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 การตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชา
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 

 

การตรวจสอบ จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

ระหว่างเรียน หลังเรียน เกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 
50 คะแนน) 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 
50 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย E1/E2 

ขั้นการทดสอบ 
1:1 

3  37 74.00 34 68.00 74.00/68.00 

ขั้นการทดสอบ
กลุ่มเล็ก   

10  39.78 79.56 39.10 78.20 79.56/78.20 

ขั้นการทดสอบ
ภาคสนาม 

21  41.35 82.70 41.60 83.25 82.70/83.20 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้
รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อขั้นการทดสอบภาคสนามได้จ านวนร้อยละคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบระหว่างเรียนเท่ากับ 82.70 และจ านวนร้อยละคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 83.20 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.70/83.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 80/80  

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อเรื่อง
ทฤษฎีการเรียนรู้ ปรากฏดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อเรื่อง

ทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์  
 

การทดลอง n x  S d  S d  t 

ก่อนการทดลอง 39 19.13 5.12 
44.8 .61 73.64* 

หลังการทดลอง 39 63.92 6.13 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เท่ากับ 19.13 คะแนน และหลัง
การเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์  เท่ากับ 63.92 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบที
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พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้
ก่อนการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 3.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้
รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎี 

การเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ 
 

รายการประเมิน x  S ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. บทเรียนออนไลน์มีองคป์ระกอบของบทเรียนครบถ้วน 4.19 .57 มาก 

2. บทเรียนออนไลน์มีการแจ้งแนวทางการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 4.04 .68 มาก 
3. บทเรียนออนไลน์ออกแบบเมนูต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้สะดวก 4.37 .71 มาก 

4. บทเรียนออนไลนส์ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา 4.43 .62 มาก 
5. บทเรียนออนไลนน์ าเสนอเนือ้หาได้น่าสนใจ 4.31 .47 มาก 

6. บทเรียนออนไลนส์ามารถปฏบิัติกิจกรรมได้หลากลายรูปแบบ 4.23 .49 มาก 

7. บทเรียนออนไลน์เสนอสื่อหลากหลายท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.38 .67 มาก 
8. บทเรียนออนไลนส์ามารถปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได ้ 4.29 .49 มาก 

9. บทเรียนออนไลน์มชี่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบท าให้
สะดวกต่อการเรียน 

4.16 .67 มาก 

10. บทเรียนออนไลน์สะดวกต่อการส่งงานและรบัทราบผลการปฏิบัติงาน
ได้ทันท ี

4.27 .61 มาก 

11. บทเรียนออนไลน์ออกแบบการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน 4.28 .81 มาก 

12. บทเรียนออนไลน์มีความยืดหยุ่นท าให้เรียนหรือทบทวนบทเรียนต่าง ๆ 
ตามความต้องการได้สะดวก 

4.34 .65 มาก 

13. บทเรียนออนไลนช์่วยให้ปฏบิัติกิจกรรมได้สะดวกโดยไม่ต้องเข้า 
ชั้นเรียน 

4.13 .58 มาก 

14. บทเรียนออนไลน์ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนไดเ้ป็นอย่างด ี 4.57 .63 มากที่สุด 
15. บทเรียนออนไลน์สามารถใช้งานได้จากอุปการณ์ที่หลากหลาย เชน่ 
สมารต์โฟน แท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก 

4.62 .46 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.31 .79 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎี
การเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อภาพรวมและรายประเด็นย่อยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลโดยน าเสนอตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ 
การออกแบบสื่อพบว่า บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 82.70/83.20 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (80/80) เพราะผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับ
เนื้อหา โครงเรื่องด้านเนื้อหาไม่ซับซ้อน ส านวนภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  สะดวกต่อการใช้งาน  
ใช้ตัวอักษร ภาพ และเสียงที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน อีกทั้งสะดวกต่อการเรียนรู้และเข้าถึง ท าให้
ผู้เรียนสามารถทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วได้เป็นอย่างดีและสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาได้ตามความสะดวก อีกท้ัง
ผู้ เรียนยังสามารถสนทนากับผู้สอนและผู้ เรียนด้วยกันได้ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ  
การออกแบบสื่อได้พัฒนาขึ้นจากผู้วิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
ด้านจิตวิทยา และด้านภาษาซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว อีกท้ังบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ
การออกแบบสื่อที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพและได้ข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยและวัดผล ด้านภาษา และด้าน
จิตวิทยาการศึกษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขและทดลองหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ถึง 3 ขั้นตอน ตามกระบวนการตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพของนวัตกรรมซึ่งผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์สูงขึ้นตามล าดับ (74.00/68.00, 79.56/78.20, 82.70/83.20)  

จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาให้ความสนใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว อีกทั้ง 
มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน และค้นหาค าตอบอย่างมีเหตุผล ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง 
นอกจากนั้นส่วนท้ายเล่มของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ยังมีค าถามที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ค้นหาค าตอบจากเนื้อหาทีศ่ึกษา  

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์  ยะปัญญา (2557: 78-84) ที่พบว่าบทเรียน
ออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์วิชาหลักการภาพยนตร์และโทรทัศน์มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และงานวิจัยของเกรียงไกร  พละสนธิ และนรีรัตน์  สร้อยศรี (2559: 15-16) 
ที่พบว่าบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมก่อนการผลิตเพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎี 
การเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ใช้บทเรียนออนไลน์
แบบปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้   
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ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของสิญญาพัฒน์  ใจบ้านเอ้ือม (2549: 86-89) ได้ใช้
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้สีในการออกแบบกราฟิกของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
ใช้สีในการออกแบบกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับการวิจัยของ
ชัยวัฒน์  ยะปัญญา (2557: 78-84) ใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักการภาพยนตร์และโทรทัศน์เรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดิจิทัล 
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้ออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนเรื่องวิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเชน  ชวนชม (2561: 203) ใช้บทเรียนออนไลน์พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้ออนไลน์
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์  มลิทอง (2543: 115-119) และชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ (2559: 484-487) ที่กล่าวว่าบทเรียนออนไลน์สามารถช่วยพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เกิดความสนใจและกระตือรือร้นมากข้ึน ผู้เรียน
สามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนได้หลายแบบตามความถนัดและความสนใจท าให้ไม่เบื่อหน่าย  บทเรียน
ออนไลน์จึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผล
เพ่ิมเติมได้ว่าการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้แบบ active learning และ
ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียน ซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันส่งผลให้สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเ้ป็นอย่างด ี

3.  การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบสื่อ พบว่า บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่
พัฒนาขึ้นท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิญญาพัฒน์  ใจบ้านเอ้ือม 
(2549: 84-85) และงานวิจัยของเกรียงไกร  พละสนธิ และนรีรัตน์  สร้อยศรี (2559: 15-16) เชน  ชวนชม 
(2561: 201) ที่พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน  
ทั้งยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษากับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน
ก็สะดวกสามารถด าเนินการได้ทันที เกิดความสนุกสนุกและเพลิดเพลินต่อการเรียนรู้ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
ระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบ

สื่อที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จริงแต่เมื่อพิจารณาบริบทการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับเป็นไปตามเกณฑ์
เท่านั้น (ร้อยละ 79.90) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแบบทดสอบมีจ านวนมาก (80 ข้อ) ท าให้เกิดความเหนื่อยล้า 
ในการสอบจึงควรแบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการใช้บทเรียนออนไลน์ 

2.  เนื่องจากเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้มีจ านวนมากจึงควรใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบสนใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติกิจกรรมสม่ าเสมอตามที่มอบหมาย   

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา

ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการคิด ความสามารถด้านการออกแบบสื่อ เป็นต้น 
2.  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ 
3.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แบบเรียนออนไลน์เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 

สรุป 
บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบ

สื่อมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎี
การเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อในระดับมาก 

 

เอกสารอ้างอิง 
กิดานันท์  มลิทอง.  (2543).  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ:  

ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
เกรียงไกร  พละสนธิ และนรีรัตน์  สร้อยศรี.  (2559).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมี 

ส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนคิดอย่างเป็นระบบส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี.  วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 6 (11), 9-17.    

ชัยวัฒน์  ยะปัญญา.  (2557).  รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง 
วิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์วิชาหลักการภาพยนตร์และโทรทัศน์.  กรุงเทพฯ: สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            47 
   

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน.์  (2559).  80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (พิมพ์ครั้งที่ 7).  
นนทบุรี: พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง.  

เชน  ชวนชม.  (2561, กันยายน-ธันวาคม).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 10 (3), 195-206.    

ธนพงษ ์ ไชยลาโภ,  เอกลักษณ์ โภคทรพัย์ไพบูลย์ และปริญญ์ โสภา.  (2559, กรกฎาคม–ธันวาคม).   
การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการออกแบบเพ่ือการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย. 
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 4 (2), 134-143.    

สิญญาพัฒน์  ใจบ้านเอ้ือม.  (2549).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องการใช้สีใน 
การออกแบบกราฟิก.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Received: 02/10/2019  Revised: 14/11/2019  Accepted: 26/11/2019) 



48                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 2 (July-December 2019) 
  

__________________________________________ 
1 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

THE CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF EFFECTIVENESS IN ICT 
MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC 

EDUCATION COMMISSION 
 

ทรัพย์หิรัญ  จันทรักษ์ / SUPHIRUN  JANTARAK 1  
เอกลักษณ์  เพียสา / AKKALUCK  PHEASA 2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล

ประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นสองระยะ คือ ระยะแรกเป็น  
การพัฒนาโมเดล โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่สองเป็นการตรวจสอบ
สมมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 400 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.28 ถึง 0.66 และค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ .88 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ความพึงพอใจของครู
และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โมเดลองค์ประกอบประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืน

ขอ ง โ ม เ ดล  (𝑥2= 78.21, p-value = 0.98, df = 107, 𝑥2/df = 0.73, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98,  
AGFI = 0.96) และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจของครู มีค่าน้ าหนักมากที่สุด 
รองลงมา คือ คุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน,  ประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to analyze the factors of effectiveness in ICT 
management, and to examine the goodness-of-fit of hypothesis model with the empirical 
data. The study was divided into 2 stages. The first stage was developing model through a 
study of relevant papers and researches and an interview of experts. The second stage was 
verifying research hypothesis. The sample was 400 administrators and teachers in schools 
under the Office of the Basic Education Commission during academic year 2017, selected by 
multi-stage sampling. The data were gathered by using a rating scale questionnaire with 
discrimination value between 0.28 to 0.66 and reliability coefficient of .88. The statistic used 
for data analysis was confirmatory factor analysis.  
 The research results revealed that the factors of effectiveness in school ICT 
management were learning achievement, characteristics of the 21st century students, teacher 
satisfaction, and learning organization. The developed model had goodness-of-fit with the 

empirical data with the statistics as follows: (𝑥2= 78.21, p-value = 0.98, df = 107, 𝑥2/df = 0.73, 
RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.96). When considering the coefficient of factor loadings, the 
aspects were, ranking from the highest to the lowest, teacher satisfaction, characteristics of 
the 21st century students, learning organization, and learning achievement.  
 

Keywords:  confirmatory factor analysis, effectiveness in school ICT management 
 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 

ICT) มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาระบบการท างานเกือบทุกระบบ จึงจะท าให้หน่วยงานหรือองค์การมีความก้าวหน้าสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ICT เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยจัดการสารสนเทศต่าง ๆ พัฒนาระบบงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นแหล่งการศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ใช้เพ่ือการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2015 เว็บไซต์คู่มือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Guide: 
eBizMBA, 2015) ได้จัดอันดับการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมยอดนิยมจากทั่วโลกพบว่ามีผู้ใช้  Facebook 
1,100 ล้านคน Twitter 310 ล้านคน LinkedIn 255 ล้านคน  Pinterest 250 ล้านคน Google+ 120 ล้านคน 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ารูปแบบหรือพฤติกรรมในการท างาน การศึกษาข้อมูลของคนในสังคมยุคใหม่
ได้อาศัย ICT เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ และยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่งสนับสนุนให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
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(สุริยานนท์  พลสิม, 2556) ประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
อย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education) 
เพ่ือฝึกอบรมนักศึกษาครูเกี่ยวกับทักษะการใช้ข้อมูลจากแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเทศจีนได้มี 
การก าหนดว่า ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจะต้องมีคุณภาพและฝึกอบรมผู้บริหารให้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์   
ฝึกครูที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอน ประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นก าหนดว่าครูทุกคน
ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ (เพ็ญวรา  ชูประวัติ, 2553: 118-120) 

ส าหรับประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีมานี้ภาครัฐให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร  
การบริหารจัดการและการบริการของรัฐ แม้จะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่มากในหลาย ๆ ด้าน แต่ระบบราชการ 
คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาช่วยในงานทุกส่วนเพ่ือความทันสมัย 
ความสะดวกและรวดเร็ว ในการพัฒนาระบบงานราชการจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะการพัฒนาข้าราชการอันเป็นหัวใจของระบบราชการ
ทั้งหมด ดังจะเห็นได้จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2554 : 10) ได้ก าหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องตั้งแต่นโยบาย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2000 หรือ ICT2000 พ.ศ. 2539-2543, ICT2010 พ.ศ. 2544-2553, 
ICT2020 พ.ศ. 2554-2563 โดยเป้าหมายหลักของ ICT2020 คือ 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง 2) มี
ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน ICT ระดับสากล 3) เพ่ิมบทบาทและความส าคัญ
ของอุตสาหกรรม ICT 4) ยกระดับความพร้อมด้าน ICT 5) เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
6) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
อีกท้ังในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (2555: 8-9) ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ
ที่ 11 ปี พ.ศ. 2555-2559 ในเรื่องของการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต วิจัย และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ซึ่งในอนาคตอาจจะจัดห้องเรียน
เชื่อมโยงกันทั่วโลกโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กนักเรียนในเมืองและชนบท  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพบว่ายังมีปัญหาหลายด้าน ดังผล
การศึกษาของอุทัย  แดนพันธ์ (2557: 148-150) พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขาดปัจจัยพ้ืนฐานด้านการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสาร  รวมทั้งบุคลากรขาดทักษะและ
ความช านาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสาร ยังขาด
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2557: 1-3) ได้จัดท ารายงานผล
การศึกษาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2557 พบว่าจ านวนสถานศึกษาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ

http://www.gotoknow.org/user/suriyanon/profile
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การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ในภาพรวมมีสูงถึงร้อยละ 81.11 แต่คุณภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่
เป็นที่พอใจของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้ค่อนข้างช้ามาก
ไม่มีความเสถียร ด้านผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าจ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิด้าน  ICT นั้นมีน้อยมาก 
ซึ่งมีเพียงร้อยละ 10.79 ด้านบริการและทรัพยากรการศึกษาพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความขาดแคลน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือบริการทางการศึกษาและขาดสื่อ  ICT เพ่ือการเรียนการสอน ส าหรับแหล่งเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิชิต   โคตรมา (2551: 78-80) พบว่าปัญหา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 โดยด้าน 
ที่มากที่สุดคือ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement: e-GP) ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากครูผู้ สอนยั งขาดความรู้ ในเรื่ องการใช้
คอมพิวเตอร์ และโรงเรียนยังขาดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ  
การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ อีกทั้ง รุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์ (2556) กล่าวว่า  
ครูและผู้บริหารจ านวนมาก ยังขาดทักษะและความเข้าใจด้าน ICT จึงท าให้รับรู้แหล่งเรียนรู้ข้อมูลหรือมีแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนที่มีแค่หนังสือหรือต าราอาจตอบสนองการรับรู้และ 
ความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที ่
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ในการบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่ง ICT ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่มีอิทธิพล
อย่างมากต่อประสิทธิผลขององค์การ ดังที่ พวงรัตน์  เกษรแพทย์ (2545: 34) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้ทรัพยากร
และ ICT ในกระบวนการบริหารมีความส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบรรลุความมีประสิทธิผล  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Silver (2000:  28-33) ที่กล่าวว่าการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้หมายความว่ามีประสิทธิผลที่ดี
แต่เป็นการยอมรับขององค์กรส่วนใหญ่ว่าเทคโนโลยีเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เห็นผลอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ของบุคลากรเป็นส าคัญ อีกทั้ง เสาวณี  ตรีพุทธรัตน์ (2547 : 159)  
ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรเร่งพัฒนาปัจจัยองค์การด้านเทคโนโลยีเนื่องจากปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์สูงกับความมีประสิทธิผลในการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง 
Southwest Educational Development Laboratory (SEDL, 2009) กล่าวว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีการใช้ 
ICT จนเกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตามค าสั่ง ผู้บริหารควรจะใช้เวลาน้อยลงในการท ากิจวัตรประจ าวัน
ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาให้มากขึ้นในการด าเนินการในส่วนของการจัดการศึกษาและการท างาน
โดยเน้นที่ตัวนักเรียน นอกจากนี้สมาชิกในโรงเรียนยังควรสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับคนอ่ืนและรักษา
ความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี  

จากปัญหาและความจ าเป็นดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า โรงเรียนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน แสวงหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นและอ านวยความสะดวก
แก่ครูให้มีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นในการใช้ ICT ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
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บริหาร จัดการ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ของครูและผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ิมประสิทธิผลโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
โมเดลประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Lunenburg & Ornstein (2004: 73-84) Calman (2010) สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 
(2551: 30) วิราพร  ดีบุญมี (2556: 86) สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความพงึพอใจของครู 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

คุณลกัษณะของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ประสิทธิผลการ

บริหาร ICT ของ
โรงเรียน 
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ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
 1.  ประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน หมายถึง ความส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ของโรงเรียนตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการน าเอาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน 
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่บ่งชี้ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอันเกิดจากกระบวนการ
เรียนการสอนของครูในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่าง
การเรียนและหลังจากการเรียน เช่น คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบในระดับสถานศึกษา (final test) 

1.2  คุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การรับรู้ของครูที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องรู้จักใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้ มีวินัยและความเข้าใจในการใช้งาน ICT สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านภาษา ทักษะชีวิตและรู้จักเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

1.3  ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรู้สึก ที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูและเป็นสิ่งสะท้อน
ความส าเร็จของการน า ICT มาใช้ในการด าเนินงานในโรงเรียน ได้แก่ ความก้าวหน้า ผลตอบแทน งานที่ได้รับ
มอบหมาย แรงจูงใจในการท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน 

1.4  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  หมายถึง โรงเรียนมีการใช้ ICT เพ่ือสร้างช่องทางให้เกิด 
การถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งบูรณาการ ICT เข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนาสนับสนุน
และส่งเสริมการใช้ ICT ในโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอีกท้ังบุคลากรในโรงเรียนยังสามารถ
แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่อยู่เสมอ 

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข้องตั้งแต่ การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล 
การออกแบบ การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงการบริหารและ 
การให้บริการด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2560 รวมประชากรทั้งสิ้น 402,412 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 
sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณ ร้อยละ 30 ของจ านวนจังหวัดในแต่ละภาค
ของประเทศไทย ได้จังหวัดในภาคเหนือ 3 จังหวัด จากทั้งหมด 9 จังหวัด ภาคใต้ 4 จังหวัด จาก 14 จังหวดั 
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ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร 7 จังหวัด จาก 22 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด จาก 7 จังหวัด  
ภาคตะวันตก 2 จังหวัด จาก 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด จาก 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น  
24 จังหวัด จาก 77 จังหวัด 

2.  สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement) ด้วยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จังหวัดในแต่ละภาค
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งจะได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามจังหวัดที่สุ่มได้และสุ่ม
อย่างง่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามาจังหวัดละ 1 เขต 
 3. ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากโรงเรียนในแต่ละส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่ได้ในข้อ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของจ านวนโรงเรียนในแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

3.1  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยก าหนดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในทุกโรงเรียนในข้อ 3 เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

3.2  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนในข้อ 3 โรงเรียนละ 2 คน 
แบ่งเป็น ครูที่เป็นหัวหน้างานวิชาการ และครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์หรือรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนดีเด่นด้าน ICT เพ่ือใช้ใน 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมีโครงสร้างของเนื้อหาที่จะสัมภาษณ์เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหาร ICT 
ระยะที่ 2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด  

ในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน แล้วน าไป
ทดลอง (tryout) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554: 92-93) ซึ่งพบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .28-.66 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน และผู้บริหารและครูโรงเรียนดีเด่นด้าน 

ICT จ านวน 2 โรงเรียน 
 ระยะที่ 2 การส่งแบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการน าส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2560 
ถึง 15 สิงหาคม 2560 แบบสอบถามได้รับกลับคืน จ านวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษา 

ระยะที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล  
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ความพึงพอใจของครูและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โมเดลประสิทธิผลการบริหาร ICT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี

ค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดล คือ ค่าไค-สแควร์ (chi-square) เท่ากับ 78.21 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 107 

ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.98 ซึ่งมากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝑥2/df) 
เท่ากับ 0.73 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ค่า GFI เท่ากับ 0.98 และค่า AGFI เท่ากับ 0.96 และองค์ประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ความพึงพอใจของครู และการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนได้ร้อยละ 67, 94, 100, และ 72 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่า
โมเดลองค์ประกอบประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ค่าน าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) ของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่สามารถวัดประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 ตัว เรียงล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้ 
ดังนี้ องค์ประกอบความพึงพอใจของครู (SAT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.02 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้  
4 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน สวัสดิการ (SATY12) แรงจูงใจใน 
การท างาน (SATY14) ความมั่นคงปลอดภัย และความก้าวหน้าในงาน (SATY11) งานที่ได้รับมอบหมาย 
(SATY13) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน (SATY15) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .41, 
.39, .38, .36 และ .32 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านคุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (STU) มีค่าน าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .97 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว
และมีความสุข (STUY6) มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้โดยใช้ ICT (STUY4) มีวินัยและความเข้าใจ
ในการใช้งาน ICT (STUY5) รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (STUY7) รู้จักเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
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(STUY10) มีทักษะชีวิต (STUY9) และมีทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (STUY8) โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .41, .39, .36, .34, .33, .30 และ .23 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LOR) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .85 ซึ่งมี 
ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
(LORY18) การแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่อยู่เสมอ (LORY19) การบูรณาการ ICT เข้าไป
ในกระบวนการเรียนรู้ (LORY16) และการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ ICT ในโรงเรียน (LORY17) 
โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .42, .38, .33 และ .33 ตามล าดับ  

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ACH) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .82 ซึ่งมีตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) 
(ACH2) ผลการทดสอบในระดับสถานศึกษา (Final Test) (ACH3) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-Net) (ACH1) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .51, .43,  และ .42 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 และตาราง
ที ่1 
 

 
 
ภาพที่ 2 โมเดลสมมติฐานการวิจัยที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน 
 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

(b) 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน
ของตัวบ่งช้ี 

(SE) 

t-value 
 

(R2)  (FS) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ACH) 
ACHY1 
ACHY2 
ACHY3 

 
.42 
.51 
.43 

 
(---) 
.03 
.03 

 
(---) 

15.49** 
17.32** 

 
.57 
.79 
.66 

 
.22 
.92 
.59 

คุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 (STU) 
STUY4 
STUY5 
STUY6 
STUY7 
STUY8 
STUY9 
STUY10 

 
.39 
.36 
.41 
.34 
.23 
.30 
.33 

 
(---) 
.03 
.03 
.03 
.03 
.03 
.03 

 
(---) 

12.54** 
13.40** 
11.82** 
7.32** 
10.84** 
12.91** 

 
.51 
.45 
.51 
.39 
.15 
.33 
.46 

 
.35 
.20 
.21 
.04 
.03 
.06 
.15 

ความพึงพอใจของครู (SAT) 
SATY11 
SATY12 
SATY13 
SATY14 
SATY15 

 
.38 
.41 
.36 
.39 
.32 

 
(---) 
.03 
.03 
.03 
.03 

 
(---) 

14.83** 
12.16** 
13.25** 
11.94** 

 
.48 
.54 
.44 
.52 
.42 

 
.29 
.18 
.18 
.14 
.07 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LOR) 
LORY16 
LORY17 
LORY18 
LORY19 

 
.33 
.33 
.42 
.38 

 
(---) 
.02 
.03 
.02 

 
(---) 

15.91** 
14.91** 
15.70** 

 
.51 
.55 
.70 
.62 

 
.35 
.41 
.75 
.71 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ACH) 
    คุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 (STU) 
    ความพึงพอใจของครู (SAT) 
    การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (LOR) 

 
.82 
.97 
1.02 
.85 

 
.06 
.06 
.07 
.06 

 
13.20** 
15.28** 
15.13** 
13.38** 

 
.67 
.94 
1.04 
.72 

 

𝑥2= 78.21, p-value = 0.98, df = 107, 𝑥2/df = 0.73, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.96 
 

หมายเหตุ : ** p< .01, (---) ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 โมเดลประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของรูปแบบ คือ 𝑥2= 78.21, p-value = 0.98, df = 107, 𝑥2/df = 0.73, 
RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.96 ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน เรียงล าดับค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความพึงพอใจของครู ด้านคุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 100, 97, 85 และ 82 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2551: 8) กล่าวว่า ระดับความส าเร็จหรือ 
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดทั้งด้าน ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ์ 
(outcomes) ประกอบด้วย คุณลักษณะที่บ่งชี้ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ
ของนักเรียน ความพึงพอใจของครู และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับศิริวัฒน์  เปลี่ยนบางยาง 
(2558: 1057) กล่าวว่าประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน พบว่า ประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการบริหาร ICT พบว่า มี องค์ประกอบ 4 ด้าน 
เรียงล าดับองค์ประกอบตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ คือ องค์ประกอบด้านความพึงพอใจ
ของครู องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบด้านการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับทัศนัย  กีรติรัตนะ 
(2553: 17) วิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านเว็บของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการเรียนตามการรับรู้  
ด้านความพึงพอใจต่อเทคโนโลยี ด้านความพึงพอใจต่อบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับเสาวณี  ตรีพุทธรัตน์ (2547: 
157-159) วิจัยเรื่อง ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลในการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 ไปใช้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้
สังเคราะห์องค์ประกอบความมีประสิทธิผลในการน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนพบว่า  ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความพึงพอใจของครู ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
ด้านคุณลักษณะของนักเรียน ซึ่งแตกต่างจากวิราพร  ดีบุญมี (2556: 86) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล
ของโรงเรียน มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และมี 1 ด้าน ที่องค์ประกอบต่างจากผู้วิจัยค้นพบคือ ด้านการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน สาเหตุที่ท าให้ผลการวิจัยของผู้วิจัยแตกต่างนั้นอาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร 
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และผลจากการวิจัยต่าง ๆ สังเคราะห์สรุปองค์ประกอบ และได้คัดเลือกองค์ประกอบจากการนับความถี่
องค์ประกอบที่มีผู้ศึกษาซ้ ากันมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกที่จ านวนความถี่ร้อยละ 40 ขึ้นไป จากจ านวน
ของงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาทั้งหมด 26 ฉบับ ท าให้ได้องค์ประกอบประสิทธิผลการบริหาร ICT จ านวน 
4 องค์ประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความเหมาะสม และผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  
ตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่สามารถวัดประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ ICT มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน เช่น 
คุณลักษณะบุคคล เจตคติ บรรยากาศองค์การ สภาพแวดล้อม คุณลักษณะงาน ปัจจัยเกื้อหนุน แรงจูงใจ 
โครงสร้างองค์การ เป็นต้น เพ่ือทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน 
 2.  ควรศึกษาประเด็นเดียวกันนี้ ด้วยวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม หรือการวิจัยและพัฒนา หรือทฤษฎีฐานราก 
เนื่องจากบริบทของแต่ละโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกันมาก เพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบยืนยันถึง  
ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ 
 

สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของครู และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยที่ความพึงพอใจของครูมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดเท่ากับ 1.00 รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .97 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .85 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .82 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ความพึงพอใจของครู 
และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนได้ร้อยละ 67, 94, 100 และ 72 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา และ 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ านวน 313 คน ซึ่งได้มาโดยการวิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
และการถดถอยพหุคูณแบบตามล าดับขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมและจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการสื่อสารและ
การจูงใจ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการบริการที่ด ี

2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและจ าแนกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านความพึงพอใจในการท างาน ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความสามารถ
ในการปรับตัว 
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3.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ 53.20 มีตัวแปรที่สามารถท านายประสิทธิผลของ
สถานศึกษาคือ การมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาตนเอง การบริการที่ดี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การคิดวิเคราะห์ 
และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถเขียนสมการท านายประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ คือ Ytot  =  1.919 + 
0.128(X8) + 0.359(X3) – 0.186(X2) + 0.299(X7) – 0.167(X5) + 0.121(X1) 
 

ค าส าคัญ:  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1) the school administrator’s 
competencies, 2) the effectiveness of school, and 3) the administrator’s competencies 
affecting the effectiveness of schools under the Nakhon Pathom Secondary Education Service 
Area Office 9. The sample was 313 school administrators and teachers who worked in the 
schools under the Nakhon Pathom Secondary Educational Service Area Office 9, derived by 
stratified random sampling. The instrument used for data collection was a 5 rating-scale 
questionnaire with the content validity between 0.67 and 1.00 and reliability coefficient of .98. 
The statistics used for data analysis were percentages, means, standard deviation, Pearson’s 
correlation coefficient, and multiple regression analysis. 
 The findings of the research were as follows:  
 1.  Overall and in specific aspect, the competencies of school administrators under the 
Office of Nakhon Pathom Secondary Education Service Area 9 was at a high level. The aspects, 
ranking from the highest to the lowest average, were personnel development, analytic and 
synthetic thinking, vision, communication and motivation, teamwork, achievement orientation, 
self-development and good service. 
 2.  Overall and specific aspect, the effectiveness of schools under the Office of Nakhon 
Pathom Secondary Education Service Area 9, was at a high. The aspects, ranking from the 
highest to the lowest average, were work satisfaction, life intention, learning achievement, and 
adaptability. 
 3.  The school administrators’ competencies affecting the effectiveness of schools 
under the Office of Nakhon Pathom Secondary Education Service Area 9 with statistical 
significance at .01. The variance of organizational effectiveness could be explained at the 
percentage of 53.20. The factors that could predict the effectiveness of schools were vision, 
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self-development, good service, personnel development, analytical thinking, and 
achievement orientation. The equation was Ytot = 1.919 + 0.128(X8) + 0.359(X3) – 0.186(X2) + 
0.299(X7) – 0.167(X5) + 0.121(X1). 
 

Keywords:  administrator’s competency, school effectiveness 
 

บทน า  
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสถานการณ์และความจริงของโลก

ปัจจุบันเพ่ือให้ทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษานับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่จะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  
ในทศวรรษที่สอง ซึ่งรัฐบาลก าลังด าเนินงานอยู่ (ธงทอง  จันทรางศุ, 2553: 1) และการพัฒนาประเทศไทย
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน
มากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิต 
ความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของ
ปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัว โดยจะเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก แต่ประเทศไทยมี
ข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน และโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย 
อย่างสมบูรณ์ ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว
ดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน 
รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้าง
คนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน 
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพราะนอกจากจะใช้
การศึกษาพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีงาม มีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังต้องพัฒนา
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ให้ผู้เรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ตามมาตรา 6 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทยมีความรู้ อันเป็นสากลทั้งนี้ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  ทั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นองค์การหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างคนและคุณภาพคน ได้ใช้ความพยายาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการหลากหลาย โดยเฉพาะการบริหารองค์กรการศึกษา
ในบริบทสังคมโลกในรูปแบบของโลกไร้พรมแดน โลกาภิวัตน์ ความเป็นสากล ยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งฐาน  
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดคือ สถานศึกษา การขับเคลื่อนการพัฒนา
หรือยกระดับคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงนั้นเรื่องส าคัญที่สุดในสถานศึกษาคือ ผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็น 
ผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้น าที่
มีสมรรถนะสูงคือ มีความรู้ ความสามารถหรือทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นของผู้บริหารในการบริหารงาน
ให้ประสบความส าเร็จสูงกว่าเดิม (นุชนรา  รัตนศิระประภา, 2557: 509) 

การน าหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นการขยายขอบเขตของคุณสมบัติของ
ผู้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งแต่เดิมเน้นเฉพาะความรู้ความสามารถ แต่พบว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับ
ใกล้เคียงกัน แสดงผลงานในระดับที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น การที่บุคคลจะแสดงผลงานที่ดีได้จึงน่าจะมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่บุคคลมี สิ่งที่นักวิชาการสนใจคืออะไร ท าให้บุคคล
แสดงผลงานแตกต่างกัน ซึ่งสรุปกันว่าเป็นคุณลักษณะเชิงลึกของบุคคลที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการท างาน 
ดังนั้น ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะจึงให้ความส าคัญกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการท างาน
ของบุคคลที่ท าให้เกิดผลงานที่โดดเด่น (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2537: 1) ตรงกับที่กล่าวว่า 
สมรรถนะมีบทบาทและความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรทุกประเภท กล่าวคือ  
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน  
การพัฒนาฝึกอบรม การเลื่อนระดับ ปรับต าแหน่งงาน  การโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่งาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และการบริหารผลตอบแทน (ณรงวิทย์  แสนทอง, 2547: 89)  

การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน  ๆ ของ
หน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานนั้นบรรลุ
จุดหมายที่วางไว้ (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 8) ซึ่งการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัจจัยส าคัญต่อการส่งเสริม  
การเรียนรู้ในสถานศึกษาคือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ยุกตนันท์  หวานฉ่ า, 2555: 1) ในด้าน
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยหลายประการโดยการน า
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หลักการแนวคิดและทฤษฎีเป็นแนวทางการด าเนินงานอาทิ เช่น ความพยายามทุ่มเทของบุคลากรทุกฝ่าย  
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการปรับตัว การมีทรัพยากรที่ เพียงพอและมีคุณค่า การมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ 
การบริหารหลักสูตรการสอน ภาวะผู้น าของผู้บริหารและครู บรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ การยอมรับนับถือ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจในการท างาน  ความมุ่งมั่นในการท างาน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนและการบริหารงาน
เพ่ือให้เกิดผลงานตามที่ต้องการนั้น ผู้บริหารต้องปฏิบัติตัวประดุจตัวจักรส าคัญในการประสานบทบาทของ
ผู้ร่วมงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมีลักษณะการปฏิบัติอย่างไร มีประสิทธิผลเพียงใด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้
ได้ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาผู้เรียนทุกระดับประเภท ขยายโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพให้มี
คุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ แต่ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายประการ จากสภาพปัญหาดังกล่าวมีหลายสาเหตุที่ 
สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีการปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ควร ผู้บริหารขาดความรู้และทักษะ ส่งผล
กระทบท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าลง ไม่สนใจครูผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา  ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ผู้บริหารควรมี
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ซึ่งความรู้ 
ความสามารถและทักษะหรือที่เรียกว่า สมรรถนะ ของบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา (ธีระ  รุญเจริญ, 2545: 49) ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อทิศทางการด าเนินนโยบายทางการศึกษา ผู้บริหารที่มีความสามารถและ
สมรรถนะสูง วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การด าเนินการทางการศึกษาไปในทิศทางที่มุ่งหวังย่อมประสบความส าเร็จ 
(สมหวัง  พิธยานุวัฒน์ และคณะ, 2543: 21) และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 
ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะทั้ง 10 ด้าน คือ หลักและกระบวนการบริหารสถานศึกษา นโยบายและวางแผน
การศึกษา การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ การบริหารบุคคล 
การบริหารกิจกรรมนักเรียน การบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา  
การบริหารการประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ชุมชน คุณธรรมจริยธรรม  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สมรรถนะดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเครื่องชี้วัดว่าเขาจะสามารถด าเนินการต่าง  ๆ ของโรงเรียนได้ประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารสถานศึกษาที่ชาญฉลาดจะต้องเป็นผู้ที่สามารถก าหนดพฤติกรรมของ
ตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะของสถานศึกษาที่เผชิญอยู่ ประสานความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย  
ในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลุตามภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สูงสุดบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ชาตรี  โพธิกุล, 2552: 4) ดังนั้น
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จและตรงตามเป้าหมาย  

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการเช่นเดียวกับการบริหารต่าง  ๆ 
ที่ต้องมีการด าเนินให้เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่ง  คือ การประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับอันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เพียงใด และ  
การด าเนินงานระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพของสถานศึกษา
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานต่าง ๆ รูปแบบการเรียนการสอน แต่ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ล้วนมีอิทธิพลที่ส าคัญต่อคุณภาพ
ของสถานศึกษาทั้งสิ้น (สุนิสา  ประวิชัย, 2548: 5) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านครู 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร และปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร (กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ, 
2536: 34) ซึ่งสอดคล้องกับอภิวรรณา  แก้วเล็ก (2543: 5) ให้ความเห็นว่าการบริหารด้านภาวะผู้น าจะเป็น 
ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ส่วน  Hoy & Miskel 
(1978: 297) กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาหมายถึง การสร้างบรรยากาศสถานศึกษา การสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของครูหรือขวัญของสมาชิกในสถานศึกษา คุณภาพหลักสูตรและคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอน และคุณภาพภาวะผู้น าของผู้บริหาร (ปิยะ  ทรัพย์สมบูรณ์, 2545: 6) 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา เพ่ือที่จะได้ทราบถึงสมรรถนะ 
ของผู้บริหารและน าข้อค้นพบไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร เพ่ือให้มีสมรรถนะที่ดี 
ในการบริหารการจัดการสถานศึกษาและเกิดประสิทธิภาพกับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม 
2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม 
3.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
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สมมติฐานการวิจัย  
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2558 จ านวน 29 โรงเรียน จ าแนกตามที่ตั้งของ
อ าเภอจ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน 
อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 81 คน และครูจ านวน 
1,682 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,763 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 313 คน ซึ่งได้จากการเปิดตาราง 
Krejcie & Morgan (1970: 608) แบ่งออกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 16 คน ใช้วิธีแบบเลือกเจาะจง 
(purposive sampling) และครูจ านวน 297 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
ดังรายละเอียดตาราง 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

จังหวัดนครปฐม 
 

อ าเภอ 
จ านวน
โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร ครู รวม ผู้บริหาร ครู รวม 

เมือง 8 32 714 746 6 126 132 
ก าแพงแสน 3 9 198 207 2 35 37 

ดอนตูม 2 3 94 97 1 17 18 

นครชัยศรี 6 9 117 126 2 21 23 
บางเลน 4 5 81 86 1 14 15 

สามพราน 4 14 284 298 2 50 52 
พุทธมณฑล 2 9 194 203 2 34 36 

รวม 29 81 1,682 1,763 16 297 313 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล จ านวน 313 ฉบับ แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างานมีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale questionnaire) 5 ระดับ ของ Likert 
ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มี

ค่าน้ าหนัก เท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ให้มีค่า

น้ าหนัก เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ให้มี

ค่าน้ าหนัก เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่า

น้ าหนัก เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มี

ค่าน้ าหนัก เท่ากับ 1 คะแนน 
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามตามล าดับขั้น ดังนี้ 
1.  ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
2.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเพ่ือมาก าหนดเป็นโครงสร้างเครื่องมือโดยขอค าแนะน าจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.  สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

น ามาปรับปรุง 
4.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา ด้านการวัด

และประเมินผล ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) เพ่ือ
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ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความสมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหาโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 

5.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( try out) กับผู้บริหารและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาของรัฐที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี จ านวน 30 คน 

6.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา 

(-coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1963: 161)โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.98 

7.  ปรับปรุงข้อกระทงค าถามในด้านการใช้ภาษา ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง โดยผ่านการแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือท าหนังสือ  

ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ เป็นตัวอย่าง  
ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

2.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 313 ฉบับ จากทั้งหมด 313 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 

3.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการกลับคืนมาเพ่ือน ามาลงรหัสข้อมูล แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมีข้ันตอน

ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การท างาน ใช้ค่าความถี่ ( frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

2.  การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ได้น าค่าเฉลี่ยของน้ าหนักท่ีได้มาเทียบเคียงกับเกณฑ์ 
(บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2552: 121) ไว้ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง สมรรถนะของผู้บริหาร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 
 3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การวิเคราะห์  
ค่าสหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient) ส าหรับการพจิารณา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 144) ซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.80 ขึ้นไป  อยู่ในระดับสูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.60-0.79  อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.40-0.59  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.20-0.39  อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.20   อยู่ในระดับต่ า 
 4.  การวิเคราะห์สมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับขั้นตอน ( stepwise 
multiple regression analysis) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
(n = 313) 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
  S.D. ค่าระดับ 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) 3.90 0.64 มาก 
2.  การท างานเป็นทีม (X2) 3.90 0.72 มาก 

3.  การพัฒนาตนเอง (X3) 3.86 0.62 มาก 

4.  การบริการที่ดี (X4) 3.79 0.73 มาก 
5.  การคิดวิเคราะห์ (X5) 3.93 0.75 มาก 

6.  การสื่อสารและการจูงใจ (X6) 3.91 0.71 มาก 
7.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) 3.94 0.59 มาก 

8.  การมีวิสัยทัศน์ (X8) 3.93 0.64 มาก 

รวม (Xtot) 3.89 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.89, S.D. = 0.58) และเมื่อแยก
พิจารณาในรายด้าน พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 3.94, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ด้านการคิดวิ เคราะห์   
( = 3.93, S.D. = 0.75) ด้านการมีวิสัยทัศน์  (  = 3.93, S.D. = 0.64) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ  
(  = 3.91, S.D. = 0.71)  ด้ านการท างานเป็นทีม  (  = 3.90, S.D. = 0.72)  ด้ านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์   
( = 3.90, S.D. = 0.64) ด้านการพัฒนาตนเอง ( = 3.86, S.D. = 0.62) ตามล าดับ และด้านการบริการ 
ที่ดีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.79, S.D. = 0.75) 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 

ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
(n = 313) 

ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
  S.D. ค่าระดับ 

1.  ความสามารถในการปรับตัว (Y1) 3.92 0.50 มาก 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y2) 4.04 0.56 มาก 

3.  ความพึงพอใจในการท างาน (Y3) 4.21 0.86 มาก 
4.  ความมุ่งมั่นในชีวิต (Y4) 4.18 0.51 มาก 

รวม (Ytot) 4.08 0.41 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.41) และเมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน 
พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความพึงพอใจในการท างาน  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.21, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต ( = 4.18, S.D. = 0.51) 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( = 4.04, S.D. = 0.56) ตามล าดับ ส่วนด้านความสามารถในการปรับตัว 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.92, S.D. = 0.50) 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  

 

ตารางที ่4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y tot 
X1 .545** .565** .431** .193** .549** 

X2 .344** .405** .413** .188** .426** 
X3 .527** .643** .523** .237** .611** 

X4 .604** .502** .572** .222** .597** 

X5 .544** .459** .470** .089 .491** 
X6 .374** .436** .377** -.444 .362** 

X7 .505** .419** .654** .359** .605** 
X8 .555** .519** .619** .353** .642** 

X tot .575** .567** .581** .222** .612** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 4 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน (r = .612**) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
(Xtot) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Y) แต่ละด้านพบว่า ภาพรวมของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความพึงพอใจในการท างาน (Y3) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด  
(r = .581**) และภาพรวมของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต (Y4) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด (r = .222**) ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 
กับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา (X) แต่ละด้านพบว่า ภาพรวมของประสิทธิผลของสถานศึกษากับ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X8) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด (r = .642**) และ
ภาพรวมของประสิทธิผลของสถานศึกษาสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสื่อสารและ
การจูงใจ (X6) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด (r = .362**) 

 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา  
 

ตารางที ่5  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 

ตัวแปรตามล าดับที่เข้าสมการ B S.E. Beta t Sig. 

การมีวิสัยทัศน์     
การพัฒนาตนเอง    
การบริการที่ดี        
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร     
การวิเคราะห์และสังเคราะห์   
การมุ่งผลสัมฤทธิ์             

.128 

.359 
-.186 
.299 
-.167 
.121 

.061 

.046 

.037 

.060 

.042 

.049 

.200 

.537 
-.325 
.429 
-.304 
.189 

2.106 
7.780 
-5.063 
4.989 
-3.993 
2.482 

.036** 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

.014** 

R  =  .729              R2  =   .532 
Adjusted R Square         =   .523 
SEest  =  .285 

F      =  57.935** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางที่ 5  พบว่า ในภาพรวมสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 จังหวัดนครปฐม มีค่าสัมประสิทธิ
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สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .729 และค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .532 โดยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ 53.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีตัวแปรที่
สามารถท านายประสิทธิผลของสถานศึกษาเรียงตามล าดับดังนี้ 1 ) การมีวิสัยทัศน์ (X8) 2) การพัฒนาตนเอง 
(X3) 3) การบริการที่ดี (X2) 4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) 5) การคิดวิเคราะห์ (X5) และ 6) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (X1) โดยสามารถเขียนสมการท านายประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ ดังนี้ 

Ytot  =  1.919 + 0.128(X8) + 0.359(X3) – 0.186(X2) + 0.299(X7) – 0.167(X5) + 0.121(X1)  
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 8 ด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 จังหวัดนครปฐม มีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ การบริหารจัดการศึกษา และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจาก
การที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดให้ผู้บริหารทางการศึกษา
ต้องมีสมรรถนะหลัก 4 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และ 
มีสมรรถนะประจ าสายงาน 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ จึงท าให้ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสมพงษ์  พรงาม (2555) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม 
อยู่ในระดับดีมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
การสื่อสารและการจูงใจ การมีวิสัยทัศน์ การคิดวิเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ตามล าดับ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพินิจ  แสนวัง (2555) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารกับ 
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การท างานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีวิสัยทัศน์  
การสื่อสารและการจูงใจ การบริการที่ดี และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
พัศนิยา  โกยสกุล (2556) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสื่อสารและ
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การจูงใจ การพัฒนาตนเอง การมีวิสัยทัศน์ การบริการที่ดี การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามล าดับ รวมทั้งผลงานวิจัยของวานิช  บุญครอบ (2556) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ในระดับมากในทุกด้านส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ รองลงมาคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการท างานเป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ตามล าดับ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รองลงมาคือ ด้านความพอใจในการท างานของครู และ  
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้  
านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ตามล าดับ  

2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันเป็นช่วงปฏิรูป
การศึกษาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ระบบการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เช่น การให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เป็นต้น ท าให้สถานศึกษาเกิดความตระหนักและกระตือรือร้น
ในการพัฒนาสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรสุณี  หงส์ลอย 
(2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยของ
สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้  
ด้านความมุ่งมัน่ในชีวิต ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ในจังหวัดนครปฐม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมมารถ  สูรโรคา (2553) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผลการวิจัย พบว่า  
1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในงาน ความมุ่งมั่นในชีวิต 
และความสามารถในการปรับตัว 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบล ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ
ประไพ  อุดมผล (2554) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            77 
   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านอัตราการออก
กลางคันของนักเรียน ด้านการขาดงาน ด้านคุณภาพโดยทั่วไป ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านผลสัมฤทธิ์  
3) การปฏิบัติงานของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลงานวิจัยของสุมณฑิรา  นิยะมะ 
(2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ด้านแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา หากครูหรืออาจารย์เกิดพฤติการณ์เป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กรแล้วย่อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็น
อย่างดี ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรไม่มีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานขององค์กรจะตกต่ า  
เกิดความเบื่อหน่ายและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างขาดประสิทธิภาพ  

3.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.19-0.64 ในภาพรวมสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐม มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .729 และค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ .532 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ 53.20 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีตัวแปรที่สามารถท านายประสิทธิผลของสถานศึกษาเรียงตามล าดับดังนี้ 1) การมี
วิสัยทัศน์ 2) การพัฒนาตนเอง 3) การบริการที่ดี 4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5) การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ และ 6) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ว่าควรพัฒนาในเรื่องการศึกษาต่อสาขาการบริหารศึกษาในระดับสูง 
การอบรมหลักสูตรการบริหารงานต่าง ๆ การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการท างาน การนิเทศติดตามและประเมิน  
การปฏิบัติ การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การกล้าตัดสินใจ การสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิมพรรณ  สุริโย (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า  
1) ระดับปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล พบว่า พนักงานครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาลมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการตัดสินใจ 
ด้านวิสัยทัศน์ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพิศิษฐ์  แสงสุพิน (2553) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีสมรรถนะ
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงตามล าดับดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การท างาน
เป็นทีม 3) การบริการที่ดี และ 4) การพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของไพรินทร์  สุขโข (2554: 99) 
ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินทางสังคม และความรู้
ตามล าดับ และประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดองค์การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน คุณภาพทั่วไป การขาดงาน  
ความพึงพอใจในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ ตามล าดับ บรรลุ  ชินน้ าพอง (2555) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสมรรถนะโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้านที่มีค่ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการมีวิสัยทัศน์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ  
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปัทมา  โสภิตชาติ (2558) ศึกษาเรื่อง ทักษะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน คุณภาพ
โดยทั่วไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ ตามล าดับ  และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของลลิตา  พลพงษ์ (2559: 103-104) พบว่า โมเดลพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบด้วย 
1) ความพร้อมของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน บรรยากาศในห้องเรียนตามการรับรู้ของนักเรียน ความเอาใจใส่ 
ของผู้ปกครอง การสร้างแรงจูงใจในการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทรัพยากรการบริหาร
ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพผู้เรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล และภาวะผู้น า 
ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในงานของครู และ 3) ภาวะผู้น า ทรัพยากรการบริหาร และบรรยากาศองค์กร 
ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  ควรพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในด้านต่อไปนี้ การบริการที่ด ีการพัฒนาตนเอง และการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 1.2  ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในการปรับตัวของนักเรียนให้
สูงขึ้น เพ่ือให้การบริหารและวางแผนการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของสถานศึกษาต่อไป 
 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารเชิงประจักษ์ 
 2.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือน าผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่อไป 
 2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างโรงเรียนที่มีขนาด

แตกต่างกันทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ว่ามีผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 

สรุป 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 8 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการสื่อสาร
และการจูงใจ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการบริการที่ดี 
ตามล าดับ  

2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่น
ในชีวิต ด้านความพึงพอใจในการท างาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความสามารถในการปรับตัว 
ตามล าดับ  

3.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ



80                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 2 (July-December 2019) 
  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.19-0.64 

ในภาพรวมสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .729 
และค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .532 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล
องค์การได้ร้อยละ 53.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีตัวแปรที่สามารถท านายประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเรียงตามล าดับดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การพัฒนาตนเอง 3) การบริการที่ดี 4) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และ 6) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
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สภาพการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

จังหวัดนครปฐม 
 

OPERATING CONDITION OF INFORMATION TECHNOLOGY  
FOR ENTERING ASEAN COMMUNITY OF SCHOOLS UNDER  

THE OFFICE OF NAKHON PATHOM SECONDARY  
EDUCATIONAL SERVICE AREA 9 

 

เพ็ญประภา  เที่ยงตรง / PENPRAPA  TIANGTRONG 1  
พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ / PHORNSAK  SUCHARITRAK 2  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
และ 2) เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ านวน 1,547 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เท่ากับ  0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 2) สภาพการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดต่างกัน มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่
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ประชาคมอาเซียนในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อใช้วิธีการ
เปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่  
 

ค าส าคัญ :  สภาพการด าเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) explore the operating condition of 
information technology for entering ASEAN Community of the schools under the Office of 
Nakhon Pathom Secondary Educational Service Area 9; and 2) compare the operating 
condition of information technology for entering ASEAN Community of the schools under the 
Office of Nakhon Pathom Secondary Educational Service Area 9 as classified by school size. 
The population was 1,517 school administrators and teachers from small, medium, large, and 
extra-large sized schools under the Office of Nakhon Pathom Secondary Educational Service 
Area 9. The sample of 310 was selected by stratified random sampling technique. The research 
instrument was a questionnaire about operating conditions of information technology for 
entering ASEAN community with the reliability of 0.98. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, one way analysis of variance, and least-significant 
difference test for multiple comparisons. 
 The research results showed that: 1) overall the operating condition of information 
technology for entering ASEAN Community of the schools under the Office of Nakhon Pathom 
Secondary Educational Service Area 9 was at a high level. When considering each aspect, all 
aspects were at a high level. The aspects, ranked in the descending order, were learning 
process, infrastructure, internal management and administration, teaching and learning 
management, learning resource, and collaboration of government, private sector and 
community. 2) Overall and in specific aspect, the operating condition of information 
technology for entering ASEAN Community of the schools under the Office of Nakhon Pathom 
Secondary Educational Service Area 9 was significantly different according to school size at 
the level of .05. When comparing through least-significant difference test, it was found that 
the large schools operated on information technology for entering the ASEAN community 
higher than small and medium schools; while the extra-large schools had operated 
information technology lower than the large schools. 
 

Keywords :  operating condition, information technology, ASEAN community 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในการพัฒนา

ประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอันที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพ มีลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาสังคม การเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เป็นสิ่งส าคัญ 
กระบวนการจัดการด้านการศึกษาในการท าหน้าที่พัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพนั้น การให้การศึกษาส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) 
ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยม 
ทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และ
เหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็น และเป็นสิ่งที่ท้า ทาย 
ในการที่จะพัฒนาการเรียนเพ่ืออนาคต ให้นักเรียนเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข (จิตตะกานต์  เทพศิริพันธุ์, 2558: ออนไลน์) 
  นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทีเ่จริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมี
บทบาทส าคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ท าให้การศึกษาต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม หรือที่เรียกรวมว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
บทบาทที่ส าคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาการศึกษา คือ เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับ  
การเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเดิมก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบมีการโต้ตอบ และเป็นแบบเห็นจริง ระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning  
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
ดังนั้น การจัดการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตาย เพ่ือมุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ
ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเข้ากับ
สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงชีวิต (วลัยรัตน์  โตวิกกัย, 2559)   

กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาหลายฉบับด้วยกัน 
ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในหมวด 9 มาตรา 63-69 ผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม 
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ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  

จากการส ารวจและวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2551: ค าน า) ที่น าตัวชี้วัดที่จ าเป็นและตัวชี้วัดที่เป็นแกนกลาง (core indicators) 
ที่ UNESCO แนะน าให้ทุกประเทศสมาชิกรวบรวม ตลอดจนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 มาประกอบ
เป็นตัวชี้วัดในการส ารวจ พบว่า จุดที่ต้องปรับปรุงของสถานศึกษาในภาพรวม มี 4 ปัจจัย คือ ความไม่พอเพียง
ของซอฟต์แวร์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ความไม่พอเพียงของงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) การขาดแคลนครู/ผู้สอนที่มีวุฒิทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และการขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการใช้และซ่อมบ ารุง และจากการศึกษาของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา
ที่ผ่านมาประสบกับปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ จากการศึกษาของราตรี  ดวงไทย (2550: ก) พบว่า 
สภาพปัญหาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่พบมากที่สุดคือ ด้านการเงิน เป็นงบประมาณที่จะน ามาจัดซื้อ 
จัดจ้างและการซ่อมบ ารุงวัสดุ-อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอ การวิจัยของ
สมบูรณ์  หนูสังข์ (2551: จ) พบว่า ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน และ
โรงเรียนควรจัดงบประมาณในการบ ารุงรักษา รวมทั้งให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทันสมัย และ
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน จากการศึกษาของจารุวรรณ  นาตัน (2552: 2) พบว่า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อย 
และสื่อคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ออย่างเพียงพอ 
และขาดการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การมอบหมายงานไม่ตรงกับความถนัดของแต่ละบุคคล และขาดการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และในการวิจัยของพรพัสนันท์  พรพุทธิชัย (2554 :84) พบว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ได้แก่ ครูมีความจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ขาดงบประมาณ 
ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงขาดการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น
สถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านนโยบาย ระบบการบริหาร และวิธีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เข้าสู่อาเซียนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการ 
ขอบเขตของการวิจัย  
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูจ านวน 1,547 คน จากสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ รวมทั้งสิ้นจ านวน 29 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 310 คน จากสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยเปิดตารางขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด, 2554: 187-188) และใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้น และผู้บริหารและครูเป็นหน่วยสุ่ม    

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การแบ่งขนาด โรงเรียนมัธยมศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
2.1.1 ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน 499 คนลงมา) 
2.1.2 ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 500-1,499 คน) 
2.1.3 ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 1,500-2,499 คน 
2.1.4 ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 

2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  

2.2.1  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
2.2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2.2.3  ด้านการเรียนการสอน  
2.2.4  ด้านกระบวนการเรียนรู้  
2.2.5  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 
2.2.6  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
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เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดของแบบสอบถาม ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ โดยข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ านวน 42 ข้อ ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน จ านวน 6 ด้าน คือ  

2.1  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จ านวน 8 ข้อ 
2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 6 ข้อ 
2.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ 
2.4  ด้านกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 7 ข้อ 
2.5  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ จ านวน 6 ข้อ 
2.6  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน จ านวน 5 ข้อ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และ 

ได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
5     หมายถึง   มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด 
4    หมายถึง    มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก 
3    หมายถึง     มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง 
2    หมายถึง     มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 
1     หมายถึง     มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้บริหารและครู ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้ 
     1.  ศึกษาแนวคิด หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
     2.  น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการใช้ภาษา เนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
     3.  น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา 
(validity) ในเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
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Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.67 ขึ้นไป (สุวิมล  ติรกานันท์, 2544: 130) เลือกเป็นข้อค าถาม และปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

4.  หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 
2543: 125-126) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach’s coefficient) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ท าหนังสือขอ

ความร่วมมือถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
2.  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม ถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมด้วยแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
และครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัย
น าแบบสอบถามไปส่งถึงโรงเรียนด้วยตนเอง 

3.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน และน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามตามขนาดโรงเรียน โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage)  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด 
(2554: 103)  ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย 
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 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยเทคนิค LSD (least significant difference)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) 2) สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 3) การเปรียบเทียบ
สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD (least significant difference)    
 

ผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ด าเนินงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.07) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สภาพการด าเนินงานทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ (   = 4.21) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (   = 4.12) ด้านการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษา (  = 4.11) ด้านการจัดการเรียนการสอน (   = 4.08) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (  = 4.01) 

และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (  = 4.08) ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 

 

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      X̅ S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่
ด้านการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา  4.11 .65 มาก 3 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  4.12 .66 มาก 2 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  4.08 .62 มาก 4 
ด้านกระบวนการเรียนรู้  4.21 .65 มาก 1 
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  4.01 .73 มาก 5 
ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  3.79 .84 มาก 6 

รวม  4.07 .60 มาก  
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) 
และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 

 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

 (n = 310) 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ด้านการบริหารจดัการภายใน
สถานศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 3 13.50 4.50 8.53 .00* 

ภายในกลุ่ม 306 161.48 .53   
รวม 309 174.98    

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างกลุม่ 3 10.91 3.64 6.36 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 174.92 .57   
 รวม 309 185.84    
ด้านการจัดการเรียนการ ระหว่างกลุม่ 3 6.35 2.12 4.25 .01* 
สอน ภายในกลุ่ม 306 152.36 .50   
 รวม 309 158.71    
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ 3 15.12 5.04 9.78 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 157.75 .52   
 รวม 309 172.87    

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ 3 15.09 5.03 8.24 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 186.74 .61   
 รวม 309 201.84    

ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

ระหว่างกลุม่ 3 20.72 6.91 9.40 .00* 
ภายในกลุ่ม 306 224.92 .74   

รวม 309 245.64    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 12.30 4.10 8.44 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 148.68 .49   
 รวม 309 160.98    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
มีสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ ดังปรากฏในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซีย
ของสถานศึกษา  

การเปรียบเทียบรายคู่ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 

ภาพรวม  X̅ 3.84 4.00 4.35 3.93 
ขนาดเล็ก 3.84     
ขนาดกลาง 4.00 -.16    

ขนาดใหญ ่ 4.35 .51* .35*   
ขนาดใหญ่พิเศษ 3.93 -.09 .07 .42*  

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  จากการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สภาพการด าเนินงานทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน  
  สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น  
เป็นเพราะสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ความส าคัญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนการรู้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เพ่ือการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้วางไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 1-4) 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 โดยมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก และ
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับที่สนาม  คงอ้าย (2554: ก) ศึกษาเรื่อง 
สภาพการด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับศณัชทพล  อรุโณทอง (2556: 7)  ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูในกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีสภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับประดิษฐ์  จัดโสภา (2556: 19) ศึกษาสภาพ ปัญหา และ
แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับทิพวัลย์  นนทเภท (2559: 45) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2.  การเปรียบเทียบสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาด
ต่างกันมีสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับงบประมาณแตกต่างกัน สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับงบประมาณน้อยกว่า
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดกลางได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามจ านวนนักเรียนของโรงเรียนนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลางได้รับงบประมาณน้อย จึงท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารน้อยตามไปด้วย อีกทั้งสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางยังมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนบุคลากร  
ในสถานศึกษาที่มีน้อย จ านวนห้องเรียน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาก็มีจ านวนน้อย การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาจึงเป็นไปอย่างจ ากัด และเนื่องจากบุคลากรคนหนึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่
หลายอย่างในสถานศึกษา ต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่ได้รับงบประมาณมากกว่า มีจ านวนบุคลากร
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มากกว่า มีจ านวนห้องเรียน อาคารสถานที่มากกว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทางมากกว่า ท าให้ระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่ างกัน มีความแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับที่ศศวัน  ชินนาทศิริกุล, อรสา  จรูญธรรม และสุวรรณา  โชติสุกานต์ (2556: 97-114) ที่ศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยการเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มีระดับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารงานของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรรถสิทธิ์  เวชพูล (2551: 19) ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเด่นชัย  โพธิสว่าง (2550: ก) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพ 
การด าเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า โรงเรียนทุกขนาดมีสภาพการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

ส่วนผลการศึกษาที่พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐม ขนาดใหญ่พิเศษมีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจ านวนนักเรียนของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนั้นมีจ านวน 
ไม่มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มากนัก ถึงแม้จะได้เงินสนับสนุนตามจ านวนนักเรียนก็ตามแต่ท าให้
สถานศึกษาไม่สามารถมีห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรในการดูแลระบบ
เทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้อย่างเต็มศักยภาพตามเกณฑ์ ดังนั้นผลการศึกษาจึงพบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี  
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สอดคล้องกับที่พรพัสนันท์  พรพุทธิชัย (2554 : 84) วิจัยเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบว่า 
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ ครูมีความจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุ คลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงขาดการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

จากผลการศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในด้านต่าง ๆ พบว่า 
การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้านที่ผลการศึกษาพบข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้นคือ ข้อที่
สถานศึกษาควรน ามาปรับปรุงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดท าระบบก ากับ ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สถานศึกษาควรมีการจัดท าระบบการบ ารุงรักษาและความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดท าระบบแนะแนวและให้ค าปรึกษาทางการเรียนรู้แก่
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่บริการ ตามความเหมาะสมต่อบริบทของเขตพ้ืนที่ 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ ควรมีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดท าคลังแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นที่
รวบรวมสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
นักเรียนและประชาชนในชุมชน 

ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน  สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
ประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน ในการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และวิทยากรเพ่ือน ามาพัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้รอบรู้ มีทักษะ
ความสามารถในการน ามาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไป 
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู บุคลากรและ
นักเรียนของแต่ละสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

2.2  ควรมีการศึกษาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูและบุคลากร
ในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
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2.3  ควรมีการศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม      
 

สรุป 
 การวิจัย สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1.  สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
 2.  สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดต่างกัน มีการด าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีการด าเนินงาน  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลการสื่อสารภายในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

ADMINISTRATORS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE AFFECTING 
EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN SCHOOLS UNDER 
OFFICE OF RATCHABURI EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 

 

สุฑาทิพย์  มณีรัตนเลิศวานิช/ SUTHATHIP  MANEERATTANALERDVANID 1 

นิมิตร  มั่งมีทรัพย์ / NIMITR  MUNGMEESUP 2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ผลการ
สื่อสารภายในสถานศึกษา และ 3) อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผล
การสื่อสารภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 440 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 123 คน ครูผู้สอน 317 คน ที่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ การจูงใจตนเอง การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน  
การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง และการมีทักษะทางสังคม 

2.  ผลการสื่อสารภายในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา การหล่อหลอมของสถานศึกษา บรรยากาศในการสื่อสาร การสื่อสารอย่าง 
ไม่เป็นทางการตามแนวนอน คุณภาพของสื่อที่ใช้สื่อสารในสถานศึกษา ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล ภาพรวม
ของสถานศึกษา และการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.  อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน การตระหนักรู้ ในอารมณ์ตนเอง 
(X1) การมีทักษะทางสังคม (X5) การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (X2) ส่งผลต่อผลการสื่อสารภายใน
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สถานศึกษาในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ตัวแปรทั้งสามสามารถร่วมกันท านายผลของการ
สื่อสารในสถานศึกษาได้ร้อยละ 28.2 ดังนี้ 

Ytot =  1.365 + 0.249(X1) + 0.194(X5) + 0.202(X2) 
Ztot = 0.239(X1) + 0.244(X5) + 0.199(X2) 

 

ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ,์  การสื่อสารภายในสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1) the emotional intelligence of school 
administrators under Office of Ratchaburi Educational Service Area 1; 2) the effectiveness of 
communication in school under Office of Ratchaburi Educational Service Area 1; and 3) the 
administrations’ emotional intelligence affecting the effectiveness of communicated in 
school under Office of Ratchaburi Educational Service Area 1. The sample was 123 
administrators and 317 teachers 440 derived by stratified random sampling. The research 
instrument was a 5-scale questionnaire with the reliability of 0.93.  The statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression 
for hypothesis testing.   
 The research results were as follows:  
 1.  Overall the administrators’ emotional intelligence were at the highest levels. The 
aspects, in the descending order, were self-motivation, self-control, perception of others, 
self-awareness, and social skills. 
 2.  Overall the communication effectiveness in schools were at the highest levels. 
The aspects, in the descending order, were communication with supervisors, school socialization, 
communication climate, horizontally informal communication, quality of communication 
media, individual feedback, school overview, and communication with subordinates. 
 3.  The administrators’ emotional intelligence in aspects of self-awareness (X1), social 
skills (X5), and self-control (X2) affected the effectiveness of communication in school at the 
.01 level of significance. All three variables could predicted the effectiveness of the 
communication in school at the percentage of 28.2. The equation was as follows:  
       Ytot =  1.365 + 0.249(X1) + 0.194(X5) + 0.202(X2) 
 Ztot = 0.239(X1) + 0.244(X5) + 0.199(X2) 
 

Keywords: emotional intelligence, communication in school 
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บทน า 
 ปัจจุบันพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้คน ตลอดจนวิธีการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกัน จนกล่าวได้ว่าเป็นภาวะโลกาภิวัตน์ ที่ท าให้มีการปรับเปลี่ยนและหรือการปฏิรูปวิธีการด าเนินงาน
ไปอย่างอย่างถอนรากถอนโคน (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551: 11) อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงตัวบุคคล  
ซึ่งในอดีตต่างเชื่อกันว่าความส าเร็จและความก้าวหน้าของบุคคลเป็นผลจากเชาวน์ปัญญา ( intelligence 
quotient) หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่าไอคิว (IQ) ที่เป็นความฉลาดเกี่ยวกับปัญญาการคิดการใช้เหตุผลและ 
การเชื่อมโยงอันส่งผลให้มีการใช้ความคิดที่ถูกต้องสามารถแก้ปัญหาได้แต่ปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวถูกท้าทาย
จากนักจิตวิทยาที่มีความเชื่อว่าความฉลาดทางอารมณ์  (emotional quotient) มีส่วนผลักดันให้คนเรา
ประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง เชาวน์ปัญญาเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น ดังค ากล่าวของ
วิทยากร  เชียงกูล (2551: 99) ที่ว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นพัฒนาการทางอารมณ์อย่างมีวุฒิภาวะต่อผู้ให้ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และเข้ากับคนอ่ืนได้ดีและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นความฉลาดที่ต่างไปจากความฉลาดทางปัญญาที่เน้นความสามารถทางภาษา ตรรกวิทยา และ
คณิตศาสตร์ 
 กล่าวกันว่า ผู้มีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงจะท างานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  มีโอกาส
ประสบความส าเร็จและมีความสุขมากกว่า นอกจากนี้ ความฉลาดทางอารมณ์ ยังเป็นคุณลักษณะของบุคคล 
ที่สามารถฝึกฝนให้พัฒนาขึ้นได้ การที่บุคคลเกิดความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตนเองและของผู้อ่ืน มีความไว
ต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ก าลังเผชิญอยู่ สามารถอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นถ้อยค าได้นั้น ถือว่าเป็นบุคคลที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะมีผลท าให้สามารถหากลวิธีต่อรองกับความทุกข์ยากล าบากทางจิตใจและทาง
อารมณ์ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน ในทางตรงข้ามผู้ที่ขาดความฉลาดทางอารมณ์มักจะมีความเครียด ความวิตกกังวล 
และใช้ความฉลาดทางปัญญาที่มีอยู่ได้ไม่เต็มที่ (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2551: 167) อาจกล่าวได้ว่า บุคคลที่
ประสบความส าเร็จในการบริหารองค์กรจึงมักเป็นผู้บริหารที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่น้อยไปกว่าทักษะด้านอ่ืน 
ทั้งนี้เพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตการงานได้
อย่างแท้จริง ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน คือคนที่สามารถท างานและสามารถพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย 
(goal) และวิธีการที่ก าหนดไว้รวมทั้งต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเข้ากับคนอ่ืน ๆ ในองค์การได้ 
(เทิดศักดิ ์ เดชคง, 2551: 16-18) 
 ผู้บริหารองค์กรคือบุคคลที่สามารถเลือกใช้กระบวนการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถเห็นความแตกต่างของบุคลากรโดยเฉพาะองค์กรที่มีบุคลากรจ านวนมากและ
ต่างสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารจะต้องใส่ใจในรายละเอียดส่วนนี้ด้วย เนื่องจากการท างานต้องอาศัยส่วนงานหลาย ๆ 
ฝ่าย จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่สามารถสื่อให้เข้าใจถึงภารกิจแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี และเป็นการช่วย
ลดทอนปัญหาภายในองค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้จักบุคลากรในแต่ละฝ่ายให้มากขึ้น รู้จักสภาพที่แท้จริงของ
องค์กรเป็นอย่างดีจึงจะเอ้ือประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้บริหารที่ชาญฉลาดและมีภาวะผู้น า
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จะต้องหันมาให้ความส าคัญกับการสื่อสารเพ่ือที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่
หยุดนิ่ง การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก 
ผู้บริหารจะต้องน าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาใช้ จึงถือว่าการสื่อสารเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญที่สุด เพราะ
การสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะน าไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการท าให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง 
และจะต้องน ามาใช้ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติและ
ค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะท าให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ การสื่อสารจึงเป็น
เครื่องมือการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ และต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร การบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาได้นั้น ผู้วิจัยเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความฉลาดทางอารมณ์อันเป็นทักษะเฉพาะตนที่
สามารถสร้างขึ้นและพัฒนาได้หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารภายใน
สถานศึกษา ทั้งนี้เพราะกระบวนการสื่อสารภายในสถานศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนิ นงานให้
บรรลุตามเป้าหมายร่วมกันของสถานศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่มี
ผลต่อผลการสื่อสารภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือ
ต้องการทราบว่ามีปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างใดบ้างที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
ภายในสถานศึกษา รวมทั้งเพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จในด้านการบริหารและการท างาน  
ในสถานศึกษา รวมทั้งชีวิตครอบครัว และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูง  
เกิดบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ที่พึงประสงค์ในหน่วยงานท าให้เกิดภาวะผู้น าที่ดีสามารถน าหน่วยงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2.  เพ่ือศึกษาผลของการสื่อสารภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 
 3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการสื่อสาร
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการสื่อสาร
ภายในสถานศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 1,995 คน 
จากจ านวน 182 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 182 คน (ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา) และข้าราชการครูผู้สอนจ านวน 1,813 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, 2559: 7-9) 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 440 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 123 คน (ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โรงเรียนละ 1 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 317 คน ที่ได้จากการค านวณสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จของ Krejcie & 

Morgan (1970: 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α=.05) ในการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
 1.  ตัวแปรอิสระ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยผู้ศึกษาประยุกต์จากแนวคิด
ของ Goleman (1998 อ้างถึงใน พิมใจ  วิเศษ, 2554: 6) ที่จ าแนกความฉลาดทางอารมณ์เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1.1  การตระหนักรูใ้นอารมณ์ตนเอง 
1.2  การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 
1.3  การจูงใจตนเอง  
1.4  การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
1.5  การมีทักษะทางสังคม 

 2.  ตัวแปรตาม คือ ผลการสื่อสารในสถานศึกษา โดยประยุกต์แนวคิดของ Downs & Hazan (n.d. 
อ้างถึงใน ทะนงเกียรติ  เจริญวงค์เพ็ชร์, 2545: 8) ได้จ าแนกผลของการสื่อสารภายในองค์กรออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 

2.1  ด้านภาพรวมขององค์กร 
2.2  ด้านข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล  
2.3  ด้านการหล่อหลอมขององค์กร  
2.4  ด้านการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  
2.5  ด้านบรรยากาศการสื่อสาร  
2.6  ด้านการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการตามแนวนอน  
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2.7  ด้านคุณภาพสื่อที่ใช้ติดต่อในองค์กร 
2.8  ด้านการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) จ านวน 1 ฉบับ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารและการสื่อสารในสถานศึกษาโดยแบ่งเป็น 
3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และต าแหน่ง 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ Goleman (1998 
อ้างถึงใน พิมใจ  วิเศษ, 2554: 6) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 2) การควบคุม
อารมณ์ของตนเอง 3) การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 4) การเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน และ 5) การมีทักษะทาง
สังคม 

เกณฑ์การตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น  
5 ระดับ มีดังนี ้  

ระดับ  5   หมายถึง   ผู้อ านวยการสถานศึกษาแสดงลักษณะเช่นนั้น มากที่สุด 

ระดับ  4   หมายถึง   ผู้อ านวยการสถานศึกษาแสดงลักษณะเช่นนั้น มาก 
ระดับ  3   หมายถึง   ผู้อ านวยการสถานศึกษาแสดงลักษณะเช่นนั้น ปานกลาง 
ระดับ  2    หมายถึง   ผู้อ านวยการสถานศึกษาแสดงลักษณะเช่นนั้น น้อย 
ระดับ  1   หมายถึง   ผู้อ านวยการสถานศึกษาแสดงลักษณะเช่นนั้น น้อยที่สุด  

 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับผลของการสื่อสารภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของ Downs & Hazen 
(n.d. อ้างถึงใน ทะนงเกียรติ  เจริญวงค์เพ็ชร์, 2545: 8) จ าแนกเป็น 8 ด้าน 1) ด้านภาพรวมขององค์กร  
2) ด้านข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล 3) ด้านการหล่อหลอมขององค์กร 4) ด้านการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  
5) ด้านบรรยากาศการสื่อสาร 6) ด้านการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการตามแนวนอน 7) ด้านคุณภาพสื่อที่ใช้
ติดต่อในองค์กร 8) ด้านการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
 เกณฑ์การตอบแบบสอบถามในตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น  
5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
 ระดับ  5   หมายถึง  เห็นด้วยกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร มากที่สุด   

 ระดับ  4   หมายถึง   เห็นด้วยกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร มาก   

 ระดับ  3   หมายถึง  เห็นด้วยกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร ปานกลาง  

 ระดับ  2   หมายถึง  เห็นด้วยกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร น้อย  

 ระดับ  1   หมายถึง  เห็นด้วยกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร น้อยที่สุด 
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 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1.  ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารและการสื่อสารภายในองค์กร  
 2.  ยกร่างข้อค าถามและแบบสอบถามตามตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้อารมณ์
ของตนเอง 2) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 3) การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 4) การเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน
และ 5) การมีทักษะทางสังคมและการสื่อสารภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย (1) ด้านภาพรวมขององค์กร 
(2) ด้านข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล (3) ด้านการหล่อหลอมขององค์กร (4) ด้านการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา (5) 
ด้านบรรยากาศการสื่อสาร (6) ด้านการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการตามแนวนอน (7) ด้านคุณภาพสื่อที่ใช้
ติดต่อในองค์กร (8) ด้านการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.  น าแบบสอบถามที่ยกร่างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าแล้วน าข้อเสนอแนะมาท า
การปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้น   
 4.  ท าการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน (รายละเอียดในภาคผนวก) เพ่ือตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงและสอดคล้อง
สัมพันธ์ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย หลังจากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง
โดยเทคนิคการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) และก าหนดเกณฑ์
การคัดเลือกข้อค าถามที่จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งพบว่า ข้อค าถามทุกข้อ มีค่า IOC ที่มีค่าดัชนี
ระหว่าง ตั้งแต่ 0.67–1.00  
 5.  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try 
out) กับกลุ่มประชากรที่ศึกษาแต่มิได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .93 ตามเทคนิคของ Cronbach 
(Cronbach’s alpha coefficient) 
 6.  ผู้วิจัยได้ท าการอัดส าเนาแบบสอบถามและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่วางแผนไว้ต่อไป 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ
จากผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 2.  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 

 



106                      JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 2 (July-December 2019) 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณแบบล าดับขั้นตอน  
 

ผลการวิจัย 
 1.  ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น 

ของบริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร  S.D. แปล
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 

 
 

ล าดับที่ 

1. การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 4.80 0.39 มากที่สุด  4 
2. การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 4.84 0.35 มากท่ีสุด  2 
3. การจูงใจตนเอง 4.87 0.37 มากที่สุด  1 
4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน 4.82 0.21 มากที่สุด  3 
5. การมีทักษะทางสังคม 4.80 0.41 มากที่สุด  5 

รวม 4.83 0.35 มากที่สุด   

 
 จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิจัยความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของบริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมพบว่าความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( X = 4.83, S.D. = 0.35) โดยมีด้านการจูงใจตนเอง 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ( X = 4.84, 
S.D. = 0.35)  
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2.  ศึกษาผลของการสื่อสารภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลของการสื่อสารภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม  

 

ผลของการสื่อสารภายในสถานศึกษา  S.D. แปล 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 

ล าดับ
ที ่

1. ด้านภาพรวมขององค์กร 4.80 0.39 มากที่สุด 7 
2. ด้านข้อมูลป้อนกลับรายบุคคล 4.81 0.52 มากที่สุด 6 
3. ด้านการหล่อหลอมขององค์กร 4.87 0.35 มากที่สุด 2 
4. ด้านการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา 4.88 0.33 มากที่สุด 1 
5. ด้านบรรยากาศการสื่อสาร 4.83 0.43 มากที่สุด 3 
6. ด้านการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการตาม

แนวนอน 
 

4.82 
 

0.63 
 

มากที่สุด 
 
5 

7. ด้านคุณภาพสื่อที่ใช้ติดต่อในองค์กร 4.82 0.44 มากที่สุด 4 
8. ด้านการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.79 0.41 มากที่สุด 8 

รวม 4.83 0.44 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ผลของการสื่อสารภายในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของบริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมพบว่า ผลของการสื่อสารภายใน
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( X = 4.83, S.D. = 0.44) โดยมีด้านบรรยากาศการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ( X = 4.88, S.D. = 0.33) รองลงมาคือ ด้านการหล่อหลอมขององค์กร ( X = 4.87, S.D. = 0.35 
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 3.  ศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการสื่อสารภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อกับผลของการสื่อสารภายใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวม (Ytot) 
 

 
ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 

R R2 S.E. สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

T Sig.T 

B Beta 
การตระหนักรู้ในอารมณต์นเอง (X1) 0.450 0.202 0.239 0.249 0.239 4.540** 0.000 
การมีทักษะทางสังคม (X5) 0.504 0.254 0.244 0.194 0.244 5.315** 0.000 
การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง(X2) 0.531 0.282 0.199 0.202 0.199 4.032** 0.000 

ค่าคงท่ี  1.365  6.981** 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
F =54.471  Sig.F = 0.000  Residual = 17.244 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อกับผลของการสื่อสาร
ภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวมที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าสมการตามล าดับขั้นตอน คือ การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (X1) การมีทักษะทางสังคม (X5) และ 
การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (X2) 
 ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาดังกล่าว มีอ านาจการท านายหรือ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้  0.244 , 0.239 และ 0.199 ตามล าดับ  
การคัดเลือกเข้าสมการในแต่ละขั้นตอน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.450, 0.504 และ 
0.531 ตามล าดับ และค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ ากับ 0.202, 0.254 และ 0.282 ตามล าดับ  
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย (S.E) เท่ากับ 0.239, 0.244 และ 0.199 ตามล าดับ ความสัมพันธ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทั้งสามตัวสามารถร่วมกันท านายผลของการสื่อสารในสถานศึกษาในภาพรวมได้ 
ร้อยละ 28.2 และส่งผลของการสื่อสารในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลของการสื่อสารในสถานศึกษาในภาพรวม เขียนเป็น
สมการถดถอยจากคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 Y’tot =  1.365 + 0.249(X1) + 0.194(X5) + 0.202(X2) 
 Z’tot = 0.239(X1) + 0.244(X5) + 0.199(X2) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่มีผลต่อผลของการสื่อสารภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยน าผลการวิจัยบางประเด็นมา
อภิปรายผลดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจูงใจตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ดนั้น น่าจะเป็นเพราะว่า แรงจูงใจ (motives) เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการมากระตุ้น
ให้บุคคลได้แสดงพฤติกรรม เพ่ือไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย เช่น กล่าวค าชมเชยเมื่อบุคลากร
ท างานได้ดี การรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน การจูงใจให้บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการโน้มน้าว
ให้คล้อยตามในสิ่งที่ต้องการ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับปิยะวรรณ  สายเพ็ชร 
(2557: 3) กล่าวว่า ครูเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องค านึงถึงมากที่สุด เพราะครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียน
มากที่สุด เป็นผู้อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน การสอนที่ดีของครูเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะ
ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน ผู้บริหารจึงควรให้การสนับสนุนครู โดยหาวิธีส่งเสริมพัฒนาครูใน
ทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลให้ครูมีความมั่นใจ มีความมั่นคงในอาชีพ และมีก าลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน
สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี, 2550: 25-32) กล่าวว่า ผู้บริหารที่ดีจะต้องมี
วิธีการบริหารงานที่จะชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถ
เป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความ
ช านาญของแต่ละคน และการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นรายบุคคล จากผลการวิจัยแสดงว่า การยกย่องชมเชยจาก
ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุด โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน การแก้ปัญหาใน
หน่วยงานและการให้ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาอย่างสม่ าเสมอสอดคล้องกับแนวคิดของสมร  ปาโท 
(2533: 99) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการที่มุ่งริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในองค์กร
อยู่เสมอ 
 2.  จากผลการวิจัยที่พบว่าการสื่อสารภายในสถานศึกษาด้านการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูงที่สุด และด้านการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องท าหน้าที่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกที่จะด าเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ ว่าอันใดควร
ด าเนินการก่อนหรือหลัง จากนั้นจึงเลือกตัดสินใจด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ นอกจากนั้นผู้บริหารควรดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่องที่เก่ียวกับงานที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับผิดชอบและรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสะท้อนแก่ผู้บริหาร ดังแนวคิดของ
ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550: 207-208) ที่ได้เสนอไว้ว่าเพ่ือให้การสื่อสารภายในองค์กรเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารระดับสูงต้องหาจังหวะและเวลาที่เหมาะสมกับการให้ความจริงแก่สมาชิกในองค์กร  สอดคล้องกับ
แนวคิดของพรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์ (2555: 240) ที่ว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์กันควรมี
ช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความคิด และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของสมยศ  นาวีการ (2551: 448) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสาร 
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ให้ประสบความส าเร็จ ว่าประกอบด้วยการสื่อสารในรูปแบบ วัจนภาษา อวัจนภาษา หรือรูปแบบกราฟิก  
โดยผู้บริหารต้องคัดเลือกอย่างรอบคอบ เพ่ือจะถ่ายทอดความคิด ผ่านทางการใช้ถ้อยค า ท่าทาง หรือ
สัญลักษณ์อ่ืน ๆ ในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 3.  ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับผลของการสื่อสาร
ในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นความสัมพันธ์ทางบวก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับผลของการสื่อสารในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน 
กล่าวคือ หากความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารเพิ่มขึ้น ผลของการสื่อสารในสถานศึกษา ก็จะมีระดับเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิษฎา  ดวงจันทา (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด 
ทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
องค์การในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองด้านทักษะทางสังคมโดยเฉพาะทักษะ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะจากผลการศึกษานี้
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทักษะทางสังคมมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนทุกด้าน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับประสิทธิผลการสื่อสารภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ ผลการศึกษานี้พบว่า 
การสื่อสารภายในสถานศึกษาด้านการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนทุกด้าน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับประสิทธิผลการสื่อสารภายในสถานศึกษาในด้าน
ภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งนี้จากผลการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสื่อสารภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง การมีทักษะทางสังคม  และ การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการสื่อสารภายในสถานศึกษา 

โดยควรมีการเพ่ิมเติมข้อมูลด้านคุณภาพ เช่น การสังเกตและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างร่วมด้วย จะท าให้ได้
ข้อมูลผลการศึกษาท่ีลึกซึ้ง รอบด้านมากขึ้น 
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สรุป 
 1.  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการจูงใจตนเอง ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ด้านการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง และด้านการมีทักษะทางสังคม 
 2. การสื่อสารภายในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยคือ ด้านการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ด้านการหล่อหลอมขององค์กร ด้านบรรยากาศการสื่อสาร 
ด้านคุณภาพสื่อที่ใช้ติดต่อในองค์กร ด้านการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการตามแนวนอน ด้านข้อมูลป้อนกลับ
รายบุคคล ด้านภาพรวมขององค์กร และด้านการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับผล
ของการสื่อสารในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน เมื่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
เพ่ิมข้ึน ผลของการสื่อสารในสถานศึกษาก็จะมีระดับเพิ่มข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์.  (2551).  พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ทะนงเกียรติ  เจริญวงค์เพ็ชร์.  (2545).  ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด  

ต่อการติดต่อสื่อสารภายในบริษัท.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เทิดศักดิ์  เดชคง.  (2551).  จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพย์ศิริ.  (2550).  พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์. 

ปิยะวรรณ  สายเพ็ชร.  (2557).  บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์.  (2555).  ภาวะผู้น าทางการศึกษา.  จนัทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี).  (2550).  คนส าราญงานส าเร็จ  (พิมพ์ครั้งที ่3).  กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 

พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง. 
พิมใจ  วิเศษ.  (2554).  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก.  ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 



112                      JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 10 No. 2 (July-December 2019) 
  

รวิษฎา  ดวงจันทา.  (2557).  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนกั 
บวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตภาคตะวันออก. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิทยากร  เชียงกูล.  (2551).  สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ปัญหาความเสมอภาคและคุณภาพของ
การศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ: วทีี.ซี.คอมมิวนิเคชั่น. 

วีระวัฒน์  ปันนิตามัย.  (2551).  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: ธีระป้อมวรรณกรรม. 
สมยศ  นาวีการ.  (2551).  พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
สมร  ปาโท.  (2553).  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.  (2559).  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559.  ราชบุรี: ฝ่ายนโยบายและแผนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W.  (1970).  Determining sample size for research activities.  
Educational and Psychological Measurement, 30 (3), 607-610. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Received: 05/09/2018  Revised: 18/12/2018  Accepted: 21/12/2018) 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            113 
   

___________________________________________________________________________________________________________ 
1  นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2  อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
3  อาจารย์ทีป่รึกษารว่ม  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติ
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหาร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING ABILITY USING PSYCHOMOTOR 
SKILLS LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM SOLVING PROCESS 

AND JIGSAW TECHNIQUE IN CULINARY ARTS FOR  
ELEVENTH-GRADE STUDENTS  

 

อัญชลี  แสงทอง / ANCHALEE  SANGTHONG 1 
นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ / NANNABHAT  NIYOMSAP 2 

จินตนา  ศิริธัญญารัตน์ / CHINTANA  SIRITHANYARAT 3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้             

แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติการแก้ปัญหาในรายวิชา 
งานประกอบอาหารโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์
หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 18 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา และ 3) แบบประเมิน
ภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารหลังเรียน     
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) การปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ:  กระบวนการแก้ปัญหา, เทคนิคจิกซอว์, ทักษะปฏิบัติ  
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ABSTRACT 
The research aimed to: 1) compare the problem solving process of eleventh-grade 

students before and after learning by using psychomotor skills learning management with the 
problem solving process and jigsaw technique in culinary arts; and 2) compare the problem 
solving practice of eleventh-grade students after learning by using psychomotor skills learning 
management with problem solving process and jigsaw technique in culinary arts with set 
criteria. The sample group consisted of 18 eleventh-grade students at Rachineeburana School, 
Mueang District, Nakhon Pathom Province, derived by simple random sampling. The research 
instruments were: 1) lesson plans, 2) an ability test on problem solving process, and 3) an 
evaluation form about problem solving practice in culinary arts. Data were analyzed by mean, 
standard deviation, and t-test. 

The results showed that: 1) the students’ problem solving process after learning by 

using psychomotor skills learning management with problem solving process and jigsaw 

technique in culinary arts was higher than that of before with statistical significance at .05; 2) 

the student’s problem solving practice in culinary arts after learning by using psychomotor 

skills learning management with problem solving process and jigsaw technique was higher 

than the set criteria of 80 %  with statistical significance at .05. 
 

Keywords: process of problem solving, jigsaw technique, psychomotor skill 

 

บทน า 
การด าเนินชีวิตของเรานั้นมักพบปัญหาในการด ารงชีวิตอยู่เสมอทั้งปัญหาจากการท างาน ปัญหา

ส่วนตัว หรือแม้แต่ปัญหาทางสังคม กระบวนการคิดแก้ปัญหาจึงมีบทบาทส าคัญกับบุคคลที่น ามาใช้ใน 
การจัดการปัญหาในชีวิต ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการคิด
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ทักษะ  
การแก้ปัญหาจึงถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญและยังช่วยพัฒนาความรู้  ความคิด และความเข้าใจ  
ในสถานการณ์ของสังคมที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับที่ไพฑูรย์  สินลารัตน์ และคณะ (2558: 123-124) ได้อธิบาย
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นระบุในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนานักเรียน 
เนื่องจากความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัดการวัดการประเมินผลของ PISA ซึ่งเป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากการทดสอบระดับนานาชาติ
ของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ท าให้ทักษะการแก้ปัญหา
เป็นหนึ่งในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ส าคัญของหลักสูตร อีกทั้ง สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2555: 138)  
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ได้กล่าวถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นการน าเอาประสบการณ์เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้มาเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือปัญหาใหม่ โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้การจัดกระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข, 2560: 105) จะเห็นได้ว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียนจึงส่งผลให้ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการออกแบบ
การเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฝึกและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ในทุกรายวิชารวมถึงรายวิชา
งานประกอบอาหาร เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติ โดยสามารถแบ่งประเภทของการท าอาหาร
ตามลักษณะการหุงต้ม เช่น ประเภทต้ม ประเภทผัด ประเภทแกง ประเภททอด และประเภทนึ่ง เป็นต้น  
ซึ่งอาหารแต่ละประเภทมีขั้นตอนการเตรียมและการปรุงที่แตกต่างกันออกไป โดยต้องใช้ทักษะต่าง ๆ ในการเลือก
คุณภาพของวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหารตามต ารับ การใช้เครื่องมือชั่ง ตวง วัด การใช้เตา
หุงต้ม การจัดตกแต่งอาหารและการเก็บรักษาอาหาร ล้วนขึ้นอยู่กับความช านาญของผู้ประกอบอาหาร ซึ่งใน
การประกอบอาหารมักประสบปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาหารอยู่เสมอ ผู้สอนจึงควรพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนในรายวิชางานประกอบอาหารซึ่งผู้สอนสามารถใช้การพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติได้ ตามที่ทิศนา  แขมมณี (2554: 246-247) ได้น าเสนอแนวคิดของเดวีส์ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ 
ไว้ว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ 
เหล่านั้นได้ก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็วขึ้น โดยมี
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า ขั้นที่ 2  
ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ 
และขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ และผลจากการวิจัยของอัญชลี   สุขศรี (2554: 93) และ 
แสงจันทร์  หนองหารพิทักษ์ (2555: 76-80) ที่ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตาม
แนวคิดของเดวีส์ที่มีต่อทักษะกระบวนการซึ่งช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติงานได้ดีขึ้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ รวมทั้งนักเรียนสามารถคิดหาเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ 
ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีทักษะใน
การจัดการ ทักษะการท างานร่วมกันรู้จักแก้ปัญหาในการท างานรู้จักน าเสนอผลงานและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการเรียนการสอนด้วยทักษะปฏิบัติแล้วการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี อีกท้ังพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้เป็นทีมจึงเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสม และงานวิจัยของกนิษฐา  จีถม (2550: 9) ที่กล่าวถึงเทคนิคการต่อความรู้หรือเทคนิคจิกซอว์ 
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เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดคล้ายกับการต่อภาพ โดยผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แล้ว
ผู้สอนจะมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาเนื้อหาคนละตอนแตกต่างกัน จากนั้นผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มจึง
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่อง แต่ต้องหาเนื้อหาในส่วนอ่ืนจากสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้รู้
และเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในการท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จหรือเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่ม
ร่วมกับสมาชิกอ่ืน ๆ มีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น าเพ่ือส่งเสริม ให้มีภาวะ 
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัย  
ที่พบว่า จิกซอว์ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติท่ีดีของการเรียนได้เป็นอย่างดี 

จากทฤษฎีที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้รูปแบบทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนในรายวิชางานประกอบอาหารร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกัน และเสริมกระบวนการแก้ปัญหาที่สังเคราะห์มาจากแนวคิดของเวียร์ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการคิด การตัดสินใจ ในการพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหา 
และปฏิบัติการแก้ปัญหาของผู้เรียนจากประสบการณ์ตรงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ทั้งช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเอง 
ผู้เรียนมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า และให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้
ทักษะทางสังคมโดยตรง 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติการแก้ปัญหาในรายวิชางานประกอบอาหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2.  ความสามารถด้านการปฏิบัติการแก้ปัญหาในรายวิชางานประกอบอาหารโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้วิจัยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติของ Davies 

(1971 อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2558: 243-247) กระบวนการคิดแก้ปัญหาของ Weir (1974) และเทคนิค
จิกซอว์ของทิศนา  แขมมณี (2554) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การน า
และแบ่งกลุ่ม ขั้นที่ 2 การสาธิตทักษะ ขั้นที่ 3 การสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การจัดกลุ่มบ้าน
และมอบหมายงาน ขั้นที่ 5 การท างานร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเสริมด้วยการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน
การคิดแก้ปัญหา ขั้นที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญน าเสนอความรู้ต่อสมาชิกกลุ่มบ้าน และ ขัน้ที่ 7 การวัดประเมินผล โดยมี
ตัวแปรตามคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาประกอบด้วย ด้านกระบวนการแก้ปัญหา และด้านปฏิบัติการ
แก้ปัญหา แสดงรายละเอียดตามกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนอังกฤษ-สังคม โรงเรียนราชินีบูรณะ  
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนอังกฤษ-สังคม โรงเรียนราชินีบูรณะ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple 
random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก จ านวน 18 คน 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ 
ขั้นที่ 1 การน าและแบ่งกลุ่ม 
ขั้นที่ 2 การสาธิตทักษะ 
ขั้นที่ 3 การสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
ขั้นที่ 4 การจัดกลุ่มบ้านและมอบหมายงาน 
ขั้นที่ 5 การท างานร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเสริมด้วย
การจัดกิจกรรมของการแก้ปัญหา ได้แก่ การค้นหาปัญหา  
การหาวิธีการแก้ปัญหา การเลือกแนวทางการแก้ปัญหา และ   
การอธิบายการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญน าเสนอความรู้ต่อสมาชิกกลุ่มบ้าน 
ขั้นที่ 7 การวัดประเมินผล 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย 
1. ด้านกระบวนการแก้ปัญหา 
2. ด้านปฏิบัติการแก้ปัญหา 
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 เนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยมีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประกอบอาหาร

ประเภทต้ม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการประกอบอาหารประเภทผัด และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  

การประกอบอาหารประเภททอด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รวมจ านวน 3 แผน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาจ านวน 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น  

24 ชั่วโมง 

 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1.  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์  
2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาประกอบด้วย ด้านกระบวนการแก้ปัญหาและ

ด้านปฏิบัติการแก้ปัญหา 
 

แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดย

ใช้แบบแผนวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) 
(ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538: 199) 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

ทดลอง T1 X T2 

 
ก าหนดให ้ T1 คือ  การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 

X  คือ  การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ 
T2 คือ  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์  หมายถึง  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิค
จิกซอว์ โดยมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้  
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ขั้นที่ 1  การน าและแบ่งกลุ่ม ครูให้นักเรียนดูรูปภาพอาหารแต่ละประเภทแล้วตอบค าถามครู 
จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) กลุ่มละ 4 คน โดยตั้งเป็นกลุ่มบ้าน  

ขั้นที่ 2  การสาธิตทักษะ เป็นขั้นที่ครูอธิบายพร้อมสาธิตขั้นตอนการการปฏิบัติงานทั้ งหมด 
ในภาพรวม 

ขั้นที่ 3  การสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นที่ครูสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็น
ทักษะย่อย ๆ ให้ผู้เรียนสังเกตรายละเอียดต่าง ๆ แล้วลงมือปฏิบัติทีละขั้นตอนโดยมีครูให้ค าชี้แนะเทคนิค
ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการลงมือปฏิบัติประกอบอาหาร 

ขั้นที่ 4  การจัดกลุ่มบ้านและมอบหมายงาน เป็นขั้นที่ครูก าหนดเรื่องการประกอบอาหารไว้ 4 หัวข้อ 
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 1 หัวข้อ ซึ่งในหนึ่งหัวข้อแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ให้สมาชิกคนละ 1 เรื่อง จากนั้น
สมาชิกในกลุ่มบ้านแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนที่ได้เรื่องเดียวกัน ตั้งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (expert group) 

ขั้นที่ 5  การท างานร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นขั้นที่สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองได้รับมอบหมายในเนื้อหาสาระนั้น โดยครูตั้งโจทย์
ปัญหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่นักเรียนได้รับมอบหมายตามกระบวนการแก้ปัญหาได้แก่ การค้นหาปัญหา การหา
วิธีการแก้ปัญหา การเลือกแนวทางการแก้ปัญหา และการอธิบายการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 6  ผู้เชี่ยวชาญน าเสนอความรู้ต่อสมาชิกกลุ่มบ้าน เป็นขั้นที่สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปสู่
กลุ่มบ้านแต่ละคนถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกฟัง 

ขั้นที่ 7  การวัดประเมินผล เป็นขั้นที่ท าแบบทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา โดย
น าคะแนนของทุกคนในกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 

2.  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงระหว่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานประกอบอาหาร แล้วน าความรู้
และประสบการณ์มาคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาซึ่งประกอบด้วย กระบวนการแก้ปัญหาและปฏิบัติการแก้ปัญหา 
มีความหมายดังนี้ 

2.1 กระบวนการแก้ปัญหา หมายถึง การแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอนโดยการน าประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการลงมือปฏิบัติการประกอบอาหาร และการร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน 
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ คิดหาวิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
แล้วน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาการประกอบอาหารที่เกิดขึ้นจริง วัดได้โดยการใช้แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบเขียนตอบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบสถานการณ์ปัญหาให้เขียนกระบวนการ
แก้ปัญหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การค้นหาปัญหา เป็นขั้นของการน าเสนอปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง 

ขั้นที่ 2  การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นของการศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา และคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ อย่างหลากหลายวิธีโดยที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกโดยทันที 
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ขั้นที่ 3  การเลือกแนวทางการแก้ปัญหา เป็นขั้นของการตัดสินใจเลือกแนวทางที่คิดว่าดีที่สุด 
เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4  การอธิบายการแก้ปัญหา เป็นขั้นการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาจาก 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด  

2.2 ปฏิบัติการแก้ปัญหา หมายถึง การแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนที่เกิดขึ้นเมื่อ
เผชิญสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ในการประกอบอาหาร จากการเลือกใช้วัตถุดิบหรือวัตถุดิบทดแทน  
การเตรียมอุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบส่วนผสม การลงมือประกอบอาหารตามขั้นตอน 
และความร่วมมือในการท างานร่วมกัน โดยวัดจากแบบประเมินภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในการประกอบอาหาร 
ทั้งอาหารประเภทต้ม ผัด และทอด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค  
 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัย  
งานวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาเครื่องมือวิจัย จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  

3 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา และ 3) แบบประเมินภาคปฏิบัติการ
แก้ปัญหาในการประกอบอาหาร มีข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยดังนี้ 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้  
1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร 

1.2  ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหา 
1.3  วิเคราะห์ เลือกและก าหนดเนื้อหา เพ่ือน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถ

ในการแก้ปัญหา 
1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ รวม จ านวน 24 ชั่วโมง โดยประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและ  
การประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  

1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
1.6  น าแผนที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้
มีความเหมาะสม  
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1.7  ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 1 แผนการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 18 คน และปรับปรุงข้อบกพร่องในการน าแผนไปใช้ ได้แก่ เวลาการจัดเตรียมสื่อ 
แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา  
2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

2.2  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
2.3  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้แบบทดสอบแบบเขียน

ตอบเป็นสถานการณ์ปัญหาจ านวน 3 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ 
รวม 36 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (rubrics scoring) มีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ 
ได้แก่ 0 1 2 และ 3 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1  การค้นหาปัญหา เป็นขั้นของการน าเสนอปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง 

ขั้นที่ 2  การหาวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นของการศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
และคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ อย่างหลากหลายวิธีโดยที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกโดยทันที 

ขั้นที่ 3  การเลือกแนวทางการแก้ปัญหา เป็นขั้นของการตัดสินใจเลือกแนวทางที่คิดว่าดีที่สุด 
เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 4  การอธิบายการแก้ปัญหาเป็นขั้นการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาจาก 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด 

2.4  น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้น เสนอต่อต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาและความถูกต้องของข้อค าถาม จากนั้นปรับปรุงและแก้ไข
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.5  น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาและความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เชี่ ยวชาญพบว่า 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องกับเนื้อหา (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 
ถึง 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหามีความเหมาะสม  

2.6  น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้แบบทดสอบแบบเขียน
ตอบเป็นสถานการณ์ปัญหาจ านวน 3 สถานการณ์ รวม 36 คะแนน ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ผ่านการเรียน
เนื้อหานี้มาแล้ว จ านวน 18 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ  
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2.7  น าผลการทดสอบจากการทดลองใช้กับนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์รายข้อ 
(item analysis) เพ่ือหาเพ่ือหาค่าดัชนีความยาก (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) โดยการวิเคราะห์ข้อสอบแบบ
อัตนัย มีคุณภาพตามเกณฑ์ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 
2541: 199-201) ผลพบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการแก้ปัญหามีค่าความยากระหว่าง 0.20-0.65 
และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.50 แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ 

2.8  น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 18 คน 
โดยน าไปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบ  Pearson (Pearson’s product moment 
correlation) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.74 

3.  แบบประเมินภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร  
3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน แนวการวัดผลประเมินผลของทักษะปฏิบัติจากทฤษฎี และ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2  สร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร โดยก าหนดสถานการณ์
จ านวน 3 สถานการณ์ ประกอบด้วยรายการประเมินสถานการณ์ละ 6 ข้อ รวมทั้งสิ้น 18 ข้อ รวม 54 คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (rubrics scoring) มีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ ได้แก่ 0, 1, 2 และ 3  

3.3  น าแบบประเมินภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน าข้อเสนอแนะไปแก้ไข จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง และความเหมาะสมของ
ค าถาม น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แบบประเมินภาคปฏิบัติการประกอบอาหารมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 แสดงว่า แบบประเมิน
ภาคปฏิบัติการประกอบอาหารมีความเหมาะสม  

3.4  น าแบบประเมินภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหารที่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 18 คน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
ของแบบประเมินภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร โดยน าไปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson’s product moment correlation) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

18 คน โรงเรียนราชินีบูรณะ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้  
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1.  ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา 
รายวิชางานประกอบอาหาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว และบันทึกผล
การทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ แผนละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง และใช้แบบประเมิน
ภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในการประกอบอาหาร จ านวน 3 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 6 ข้อ 18 คะแนน รวม 
54 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (rubrics scoring) มีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ ได้แก่ 
0, 1, 2 และ 3 

3.  ทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา 
รายวิชางานประกอบอาหาร จ านวน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 36 คะแนน ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
และแบบประเมินภาคปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร 

4.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา และแบบประเมินภาคปฏิบัติการ
แก้ปัญหาในงานประกอบอาหารมาตรวจสอบความสมบูรณ์และให้คะแนนตามเกณฑ์ก าหนดไว้ แล้วน าข้อมูล 
ที่ได้จากการทดสอบก่อน-หลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1.  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน

กระบวนการแก้ปัญหา รายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
2.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาด้านกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชา
งานประกอบอาหาร ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent  
t-test)  

3.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการแก้ปัญหาในรายวิชางานประกอบ
อาหารกับเกณฑ์ ที่ก าหนดหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยการทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว 
(one sample t-test) 
 

ผลการวิจัย   
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการกระจายของข้อมูลเป็นโค้งปกติโดยใช้สูตร Kolmogorov-Smirnov พบว่า 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาและคะแนนแบบประเมินภาคปฏิบัติการ
แก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร มีการกระจายข้อมูลเป็นโค้งปกติ จึงได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วย
การทดสอบที เพ่ือเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 1 และ 2 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาด้านกระบวนการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหาร 

 (n = 18) 
ความสามารถ 

ด้านกระบวนการ
แก้ปัญหา 

คะแนนเต็ม �̅� S.D. �̅� 𝐒.�̅� t p - value 

ก่อนเรียน 
36 

16.89 5.05 
3.44 0.49 6.98* 0.00 

หลังเรียน 20.33 4.81 

      * p < .05 
 
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการแก้ปัญหาก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ใน
รายวิชางานประกอบอาหาร พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.89 (S.D.= 5.05) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.33 
(S.D.= 4.81) และค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 3.44 (S.D.= 2.09) จากการทดสอบที พบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านกระบวนการแก้ปัญหาด้านกระบวนการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์กับเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

                                                                                                      (n = 18) 

ผลสัมฤทธิ ์
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม 

 

�̅� 
 

S.D. t p - value 

โดยรวม 54 43 47.38 3.85 4.83* .00 

       * p < .05 
 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการแก้ปัญหาในงาน

ประกอบอาหารโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิคจิกซอว์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
พบว่า จากคะแนนเต็ม 54 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.38 (S.D.= 3.85) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งเท่ากับ 
43 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติ

ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังเรียน (x̅= 20.33, S.D. = 4.81) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅= 16.89, S.D. = 5.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ 
เป็นการจัดกิจกรรมที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชา 
งานประกอบอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
และเทคนิคจิกซอว์ จ านวน 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน าและแบ่งกลุ่ม ครูให้นักเรียนดูรูปภาพอาหารแต่ละ
ประเภทแล้วตอบค าถามครู จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน)  
กลุ่มละ 4 คน โดยตั้งเป็นกลุ่มบ้าน ขั้นที่ 2 การสาธิตทักษะ เป็นขั้นที่ครูอธิบายพร้อมสาธิตขั้นตอน 
การปฏิบัติงานทั้งหมดในภาพรวม ขั้นที่ 3 การสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นที่ครูสาธิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นทักษะย่อย ๆ ให้ผู้เรียนสังเกตรายละเอียดต่าง ๆ แล้วลงมือปฏิบัติทีละขั้นตอน  
โดยมีครูให้ค าชี้แนะเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการลงมือปฏิบัติประกอบอาหาร ขั้นที่ 4 
การจัดกลุ่มบ้านและมอบหมายงาน เป็นขั้นที่ครูก าหนดเรื่องการประกอบอาหารไว้ 4 หัวข้อ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ละ 1 หัวข้อ ซึ่งในหนึ่งหัวข้อแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ให้สมาชิกคนละ 1 เรื่อง จากนั้นสมาชิกในกลุ่มบ้าน  
แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนที่ได้ เรื่องเดียวกัน ตั้ งเป็นกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ (expert group) ขั้นที่ 5  
การท างานร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นขั้นที่สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองได้รับมอบหมายในเนื้อหาสาระนั้น โดยครูตั้งโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับเรื่อง
ที่นักเรียนได้รับมอบหมายตามกระบวนการแก้ปัญหา ได้แก่ การค้นหาปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา  
การเลือกแนวทาง การแก้ปัญหา และการอธิบายการแก้ปัญหา ขั้นที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญน าเสนอความรู้ต่อสมาชิกก
ลุ่มบ้าน เป็นขั้นที่สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับไปสู่กลุ่มบ้าน แต่ละคนถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกฟัง ขั้นที่ 7 
การวัดประเมินผล เป็นขั้นที่ท าแบบทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหา โดยน าคะแนนของทุกคน
ในกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม จากข้ันตอนการพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยการฝึกทักษะประสบการณ์ในการประกอบอาหารและใช้กิจกรรมเทคนิคจิกซอว์
ที่เสริมขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหามากระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิด การตัดสินใจ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถการแก้ปัญหา และปฏิบัติการแก้ปัญหาแก้ปัญหาได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ตรงด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลาย และท าให้ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ เป็นการจัดกิจกรรมที่มีกระบวนการและข้ันตอน
ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชางานประกอบอาหารได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ดวงพร  ผกามาศ (2554: 48-53) ได้ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจากที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย  
สอดคล้องกับนุชอนงค์  ถิรนันทนากร (2560: 384-390) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดและ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่าความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาหลังจัดประสบการณ์
ประกอบอาหารในภาพรวมเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับ Lee & Kim (2005: 273-293) ได้ศึกษาผลของการใช้
เครื่องมือที่สนับสนุนแบบอาศัยความร่วมมือ (collaborative representation) ในกระบวนการแก้ปัญหาจาก
การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านเว็บไซต์ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านเว็บไซต์
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ และทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และ
สอดคล้องกับ Ross (1995: 125-140) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลย้อนกลับของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์กับการเรียนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์มีผลย้อนกลับในด้านการให้ความช่วยเหลือกันในกลุ่ม เกิดทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาให้ตนเองและเพ่ือนเพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในตนเองด้วย 

2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์หลังเรียนกับเกณฑ์

ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม พบว่า จากคะแนนเต็ม 54 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 47.38, S.D. = 3.85) 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งเท่ากับ 44 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ เป็นการจัด
กิจกรรมที่มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการลงมือปฏิบัติประกอบอาหาร จากการเลือกใช้
วัตถุดิบหรือวัตถุดิบทดแทน การเตรียมอุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบส่วนผสม การลงมือ
ประกอบอาหารตามขั้นตอนดังจะเห็นได้จากขั้นที่ 2 การสาธิตทักษะ เป็นขั้นที่ครูอธิบายพร้อมสาธิตขั้นตอน
การการปฏิบัติงานทั้งหมดในภาพรวม ขั้นที่ 3 การสาธิตทักษะย่อยและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เป็นขั้นที่ครูสาธิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานปฏิบัติงานที่เป็นทักษะย่อย ๆ ให้ผู้เรียนสังเกตรายละเอียดต่าง ๆ แล้วลงมือปฏิบัติทีละ
ขั้นตอนโดยมีครูให้ค าชี้แนะเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการลงมือปฏิบัติประกอบอาหาร 
จากข้ันตอนการพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า ผู้เรียนมีทักษะการประกอบอาหาร สามารถปฏิบัติการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารได้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบและท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี  สุขศรี (2554: 94-99) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของ  Davies ที่มีต่อทักษะกระบวนการ เรื่อง การท า
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากผักผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนตามแนวคิดของ  Davies ที่มีต่อ
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ทักษะกระบวนการเรื่อง การท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากผักผลไม้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย น  
โดยผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น มีกิจนิสัยในเรื่องรักความสะอาดและความประณีตในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งนักเรียนสามารถคิดหาเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
บุปผา  กัติยัง (2557: 81-88) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะปฏิบัติการท าขนมในท้องถิ่นสงขลาและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติการท าขนมในท้องถิ่นสงขลาสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 จากงานวิจัยทักษะปฏิบัติของ Davies ที่กล่าวมานั้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
งานประกอบอาหาร ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติจริงจึงเหมาะกับ
การน าทักษะปฏิบัติของ Davies มาใช้และพบว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีทักษะ 
การปฏิบัติที่สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบทักษะปฏิบัติของ Davies  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  การเตรียมการวางแผนก่อนน ากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนของ
กิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนที่จะปฏิบัติ หรือสาธิตให้นักเรียนดู พร้อมทั้ง  
ให้ค าแนะน า ปรึกษา เมื่อผู้เรียนพบอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติ และควรบันทึกหลังสอนเพ่ือให้ทราบปัญหาหรือ
สิ่งที่ต้องการแก้ไขเพ่ือท าให้กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2  ครูผู้สอนควรจัดกลุ่มคละความสามารถนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน และมอบหมายหน้าที่
สลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละครั้ง เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถและหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกันได้อย่างเต็มที ่

1.3  ในขั้นตอนท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหา และให้ค าอธิบายของปัญหา
โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจปัญหาที่ถูกต้องตรงกัน ดังนั้นครูผู้สอนควรใช้ค าถามที่มีความหลากหลาย
ทางความคิดมากระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การค้นหาค าตอบที่มีเหตุผลและ
ถูกต้อง 
 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา

และเทคนิคจิกซอว์ ไปใช้ในรายวิชาที่เน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

2.2  ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะ
ปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ โดยเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น  
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การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เป็นต้น 
 

สรุป 
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้  

การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบ
อาหาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ด้านปฏิบัติการแก้ปัญหาในงานประกอบอาหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมติฐานที่ก าหนดไว้  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียน 
กับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนด และ 2) ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง 
ก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และ 4) แบบประเมิน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์, 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ABSTRACT 

 The research aimed to compare: 1) the science learning achievement of fifth grade 
students before and after using STEM education learning management, as well as after using 
STEM education learning management and the set criteria; and 2) the creative problem-solving 
thinking ability of fifth grade students before and after using STEM education learning 
management, as well as after using STEM education learning management and the set criteria. 
The sample, derived by cluster sampling, consisted of 24 fifth grade students studying in the 
second semester of the academic year 2018 at Bannongkradi School, Song Phi Nong District, 
Suphan Buri Province. The research instruments were: 1) science lesson plans based on STEM 
education learning management; 2) a science achievement test; 3) a test on creative problem-
solving thinking ability; and 4) an evaluation form about creative problem-solving thinking 
ability from the product. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
and t-test.  
 The results of this research were as follows: 1) the students’ science learning 
achievement after learning through STEM education learning management was higher than 
that of before, as well as higher than the set criteria of 70% with statistical significance at .05; 
and 2) the students’ creative problem-solving thinking ability after learning through STEM 
education learning management was higher than that of before, as well as higher than the set 
criteria of 70% with statistical significance at .05. 
 

Keyword: STEM education learning management, creative problem-solving thinking ability, 

learning achievement 
 

บทน า 
 มิติแห่งการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ จึงท าให้แนวคิดในการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานส าหรับผู้เรียนให้มีทักษะ 
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สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทักษะหนึ่งที่ควรเกิดกับผู้เรียนจากการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (21st  student outcome) คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์และ 
การแก้ปัญหา 2) การสื่อสาร 3) การร่วมมือ และ การคิดสร้างสรรค์ (Partnership for 21st Century Skills, 2009) 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมายังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้มากนัก ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจริง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
เข้าสู่สังคมในโลกแห่งอนาคตที่ต้องการทั้งคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน โดยใน
ส่วนของผู้ปฏิบัติการเช่นครูอาจารย์ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนสอนให้ความส าคัญกับผู้เรียนและให้
ผู้เรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ครูผู้สอนได้น าวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 นี้  
 แนวคิดส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระวิชา (interdisciplinary integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี 
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E)  และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ท าให้ผู้เรียนมีโอกาส
ถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้แนวคิดส าคัญ (concept) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมากยิ่งขึ้น (Dejarnette, 
2012; Breiner et al., 2012) และจากนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดใน 5 ศาสตร์ส าคัญที่ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เป็นเชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด ทบทวนไตร่ตรอง (reflection) มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานในการเรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 90-91) ปัจจุบันนี้ความส าคัญของสถานการณ์สะเต็มศึกษา 
ในประเทศไทยเริ่มเข้ามามีบทบาท โดยสถาบันทางการศึกษาได้น าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเข้ามา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ได้เห็นความส าคัญและศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาให้ครูน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ได้  โดยเฉพาะทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เป็นทักษะของผู้เรียนที่ส าคัญ เพราะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์ทางการคิด
ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ละเอียดซับซ้อน ใช้กระบวนการหลาย ๆ ประเภทผสมผสานกัน 
(Johnson, 2009) ในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดน าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เป็นทักษะที่ใช้ในการค้นคว้าการแก้ปัญหา
และการผลิตชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างผลผลิตที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงในศตวรรษที่ 21 ได้ (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข, 
2557: 3-7) ซึ่งการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ สามารถท าให้คนและเยาวชนเป็นคนเก่ง
ขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการนี้   
 ถึงแม้ว่าในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์จะมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ยังพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านหนองกระดี่  ระหว่างปีการศึกษา 2557–2559 มีคะแนนเฉลี่ย 
38.30 37.32 และ 45.50 ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
จึงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จากทฤษฎีที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงเลือกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว 
สะเต็มศึกษา เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่มีไปใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและ 
หลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 2.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถ  
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยสังเคราะห์
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
(Bybee et al., 2006) ร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (National Research Council, 2012) 
และกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Parnes (1992) จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง การจัด 
การเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน  
โดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง  
มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างชิ้นงาน คิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้ ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 2) ขั้นระบุปัญหา
และค้นหาแนวทาง เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ครูก าหนดให้ โดยวิเคราะห์และท าความเข้าใจ
ปัญหาของสถานการณ์ปัญหานั้น จากนั้นร่วมกันระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 3) ขั้นวางแผน 
ออกแบบและด าเนินการ เป็นขั้นด าเนินการวางแผนออกแบบวิธีการในการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิด
ที่แปลกใหม่ หรือดัดแปลง หรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 4) ขั้นสรุปผลและขยาย
ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้น าเสนอข้อค้นพบหรือแนวทางส าหรับการออกแบบสร้างชิ้นงาน และสรุปผล 
การทดลองใช้ชิ้นงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อย แล้วสรุป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงานของกลุ่มตนเองให้ดีขึ้น และ 5) ขั้นน าเสนอและประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้เรียน
น าเสนอชิ้นงานหรือผลงานในรูปแบบที่ตนเองสนใจและหลากหลาย ครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลชิ้นงาน
หรือผลงานที่สร้างขึ้น 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ จ าแนกพฤติกรรม 
ที่แสดงความรู้ 4 ด้าน ของ Bloom (1956) ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) ด้านการน าไปใช้ และ  
4) ด้านการวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ  
ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปัญหาและค้นหาแนวทาง  
ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน ออกแบบและด าเนินการ   
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลและขยายความรู้  
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและประเมินผล 

 
ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
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 3.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ผลของการคิด การลงมือปฏิบัติจริง
ของผู้เรียน โดยการน าเอาความรู้ วิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการออกแบบและสร้างผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ และน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาปัญหา หมายถึง การท าความเข้าใจ
กับปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ท่ีก าหนด รวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือระบุปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 2) การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา หมายถึง การค้นหาแนวความคิด แนวทาง ทฤษฎีหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ รวบรวมวิธีการที่แปลกใหม่และหลากหลาย น าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ 3) การเลือกกลวิธีและออกแบบในการแก้ปัญหา หมายถึง การวิเคราะห์และเลือกแนวทางหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดอย่างมีเหตุผล แล้วน ามาสู่การวางแผนออกแบบสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบและ  
ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ และ 4) น าเสนอผลการแก้ปัญหาสู่ 
การยอมรับ หมายถึง การที่ผู้เรียนน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ท าตามรูปแบบที่สนใจ โดยมีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอน จากนั้นประเมินผลงานจากรูปแบบความคิด
หรือวิธีการในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในงานวิจัยนี้วัดจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และแบบประเมินความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานที่มีลักษณะแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาได้จริง  
 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มบ่อสุพรรณ-หนองบ่อ 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดกลางและคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ
เทียบเท่ากัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ โรงเรียนหัววัง โรงเรียนบ้านหัวกลับ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 
และโรงเรียนวัดหนองพันเทา จ านวน 5 โรงเรียน รวม 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 115 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 24 คน  
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาเครื่องมือ 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 
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4) แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการพัฒนา
เครื่องมือวิจัยดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้  
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.2  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น จ านวน 6 แผน แผนละ  
4 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง 
 1.3  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  
1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ตัวชี้วัด 3) สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 4) การบูรณาการใน 4 สาระวิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแรง แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน ความดันของน้ า และความดันของอากาศ เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล การจัดกระท าข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล วิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับการวางแผน  
การออกแบบและการสร้างแบบจ าลอง และคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัด มาตราส่วน และรูปทรงต่าง ๆ  
5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 6) สาระการเรียนรู้ 7) ชิ้นงาน/ภาระงาน ได้แก่ ใบกิจกรรม และชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 8) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา 9) สื่อ/แหล่ง
การเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผล และ 11) บันทึกหลังสอน   
 1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง และความเหมาะสมของค าถาม ผลการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขด้านความยากง่ายของภาษา เวลาที่ใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.1  ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์
จุดประสงค์และเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.2  วิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องแรงและความดัน โดยครอบคลุมพฤติกรรมตามการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
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โดยวัดตามพฤติกรรมของ Bloom (1956) ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ 
และการวิเคราะห์  
 2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  
 2.4  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง และความเหมาะสมของค าถาม ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
แบบทดสอบมี ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60–1.00 
แสดงว่า ข้อค าถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
 2.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไข และน าแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนที่ผ่านการเรียนบทเรียนนี้มาแล้ว 
จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.37-0.73 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.33-0.67  
 2.6  คัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ ์(ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป) ได้ข้อสอบวัดด้านความรู้ จ านวน 9 ข้อ 
ด้านความเข้าใจ จ านวน 9 ข้อ ด้านการน าไปใช้ จ านวน 7 ข้อ และด้านวิเคราะห์ จ านวน 5 ข้อ  ผู้วิจัยน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน ภายหลังการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลมาหาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder & Richardson (1937: 151-160) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 

3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และวิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3.2  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบเป็นการจ าลองสถานการณ์ปัญหา จ านวน 2 สถานการณ์ 
แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 8 ข้อ รวม 24 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(rubrics scoring) มีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ ได้แก่ 0, 1, 2 และ 3   

 3.3  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง และความเหมาะสมของค าถาม ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ( IOC) มีค่า 1.00 แสดงว่า  
ข้อค าถามในแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
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 3.4  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
มาปรับปรุงแก้ไขและน าแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนที่ผ่านการเรียน
บทเรียนนี้มาแล้ว มาวิเคราะห์รายข้อ (item analysis) เพ่ือหาค่าดัชนีความยาก (PE) และค่าอ านาจจ าแนก 
(D) โดยการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัย มีคุณภาพตามเกณฑ์ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2541: 199-201) พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์มีค่าความยากระหว่าง 0.37-0.62 และ ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.34-0.47 แสดงว่า 
แบบทดสอบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ 

 3.5  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 24 คนเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยน าคะแนนของผู้ประเมิน 2 คน ไปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson’s product moment correlation) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.84 

4.  แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานสร้างสรรค์ 
 4.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงาน การสร้างชิ้นงาน จากเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินภาคปฏิบัติ 
 4.2  สร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงาน เป็นแบบ
ก าหนดสถานการณ์ปัญหาให้สร้างผลงานเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา จ านวน 2 ผลงาน แต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย
รายการประเมิน 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 14 ข้อ รวม 42 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (rubrics 
scoring) 3 ระดับ ได้แก่ 1, 2 และ 3 ซึ่งใช้ประเมินหลังการเรียนเสร็จสิ้น   
 4.3  น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง 
และความเหมาะสมของรายการการประเมิน ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แบบประเมินมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของค าอธิบายคุณภาพกับรายการประเมิน (IOC) มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า ค าอธิบาย
คุณภาพในแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานมีความสอดคล้องกับ
รายการประเมิน 
 4.4  น าแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานที่ตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และน าแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงาน
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 คน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น ( reliability) ของแบบประเมิน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงาน โดยน าคะแนนของผู้ประเมิน 2 คน ไปหา 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson’s product moment correlation) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  
 
  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)                                            139 
   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 24 คน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้  

1.  ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว และบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในวันที่ 
26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยผู้วิจัย
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสอน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 24 ชั่วโมง 
ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 

3.  ทดสอบหลังเรียน (post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
ทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงาน ในวันที่ 25 กันยายน 
พ.ศ. 2562 

4.  น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อน-หลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานต่อไป 
     

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนว 

สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่ม 
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent samples t-test) และหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว (one sample t-test) 

2.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่ม
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent sample t-test) และหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว (one samples t-test) 

3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก
ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้โดยใช้การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว 
(one sample t-test) 
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ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการกระจายข้อมูลของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบประเมินความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงาน เมื่อพิจารณาการแจกแจงแบบปกติด้วยสถิติ โดยใช้สูตร Kolmogorov-
Smirnov พบว่า ผลการทดสอบไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ข้อมูลมีการกระจายข้อมูลเป็นโค้งปกติ จึงท า
การทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าทีได้ผลดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
(n = 24) 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

x̅ S.D. D̅ 𝐒�̅� t p-value 

คะแนนก่อนเรียน 14.88 2.69 
7.71 0.59 13.17* .00 

คะแนนหลังเรียน 22.58 1.59 

* p < 0.05 
 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.88 
(S.D.= 2.69) ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 22.58 (S.D.= 1.59) และคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม

แนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

(n = 24) 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม �̅� S.D. t p - value 

หลังเรียน 30 21 22.58 1.59 4.89* .00 

* p < 0.05 
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบว่า จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.58  (S.D.= 1.59) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
(n = 24) 

ความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

คะแนน
เต็ม x̅ S.D. �̅� 𝐒�̅� t p-value 

คะแนนก่อนเรียน 24 11.79 1.96 
6.29 0.43 14.71* .00 

คะแนนหลังเรียน 24 18.08 1.59 

* p < 0.05 
 
จากตารางที่ 3 แสดงว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้รับการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีค่่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 11.79 
(S.D.=1.96) ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 18.08 (S.D .= 1.59) และคะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

(n = 24) 

ความสามารถใน 
การคิดแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนน

เต็ม 
�̅� 

 
S.D. t p - value 

หลังเรียน 24 17 18.08 1.59 3.35* .00 

* p < 0.05 
 
จากตารางที่ 4 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังได้รับการจัด 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบว่า จากคะแนนเต็ม  
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24 คะแนน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.08 (S.D. = 1.59) 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

(n = 24) 

ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
จากผลงาน  

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนน

เต็ม 
�̅� 

 
S.D. 

t p - value 

หลังเรียน 42 30 33.00 3.99 3.68* .00 

* p < 0.05 
 
จากตารางที่ 5 แสดงว่า คะแนนการประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก

ผลงาน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
พบว่า จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน คะแนนการประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก
ผลงานหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.00 (S.D. = 3.99) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05   

 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1.  ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน (x̅ = 22.58, S.D. = 1.59) 
สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 14.88, S.D. = 2.69) และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนบูรณาการด้านเนื้อหาวิชาเข้าร่วมกันกับกระบวนการทางการคิด การออกแบบและการแก้ปัญหา 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
ซึ่งผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบด้วย 5 ขั้น 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ ทักษะการทดลอง  เป็นต้น และทักษะทางด้านการคิด เช่น การคิด
แก้ปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น จากนั้นครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การตั้งค าถาม
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ให้คิดด้วยภาพ และวีดีโอการศึกษา เพ่ือทบทวนความรู้เดิมและน าไปสู่การระบุปัญหา นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการตอบค าถาม มีการซักถามความรู้ใหม่ ซึ่งท าให้นักเรียนได้แสดงออกในความคิดริเริ่มและ 
คิดอย่างมีเหตุผล ขั้นที่ 2 ขั้นระบุปัญหาและค้นหาแนวทาง เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาทีก่ าหนดให้ โดยวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหาของสถานการณ์ปัญหานั้น อภิปรายและ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันระบุปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง จากนั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แล้วสรุปเป็นแนวคิดหรือองค์ความรู้
ของกลุ่ม ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีการร่วมมือร่วมใจกันในการระบุปัญหา เพ่ือหาข้อสรุป
ของกลุ่มตนเองได้เป็นอย่างดี ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน ออกแบบและด าเนินการ เป็นขั้นการส ารวจจากข้อมูล  
ที่รวบรวมได้ และด าเนินการวางแผน ออกแบบวิธีการหรือล าดับขั้นตอนในการสร้างชิ้นงานที่สร้างสรรค์  
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา จากนั้นน าวิธีการหรือชิ้นงานไปทดลองใช้ในการแก้ปัญหาและสรุปผลการทดลองที่ได้ 
ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางใน  
การแก้ปัญหา และมีบางกลุ่มที่ไม่สามารถหาได้ ก็จะมีการซักถามและขอความช่วยเหลือจากครูและเพ่ือน  
ในกลุ่มอ่ืน ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลและขยายความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้น าเสนอข้อค้นพบ หรือแนวทางส าหรับ 
การออกแบบสร้างชิ้นงาน และสรุปผลการทดลองใช้ชิ้นงาน โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
น ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับผลการน าชิ้นงานไปใช้ในการแก้ปัญหา น ามาวิเคราะห์
ข้อดีและข้อด้อยของชิ้นงานที่สร้างขึ้น แล้วสรุปเป็นแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงานของกลุ่มตนเองให้ดีขึ้น 
ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง สามารถระบุข้อดีข้อเสียของชิ้นงานที่ได้
สร้างขึ้นและน ามาทดลองใช้ได้อย่างมีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนเพ่ือน าข้อบกพร่องของ
ชิ้นงานไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และข้ันที่ 5 ขั้นน าเสนอและประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าเสนอชิ้นงานหรือ
ผลงานในรูปแบบที่ตนเองสนใจและหลากหลาย ผู้เรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบโปรแกรมน าเสนองาน 
(PowerPoint) แผ่นพับ และป้ายนิเทศ ครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลชิ้นงานหรือผลงานที่สร้างขึ้น ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานและมีการน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น จากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา 
พบว่าจากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สามารถแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับเพ่ือน ๆ ได้อย่างเสรี โดยครูผู้สอนท าหน้าที่เพียงเป็นผู้ให้ค าปรึกษาให้ค าแนะน า มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างชิ้นงาน ซึ่งการน าเสนอผลงานของผู้เรียน พบว่านักเรียนมี 
ความกล้าแสดงออก มีการน าเสนองานที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอผลงานผ่านโปรแกรม PowerPoint 
ป้ายนิเทศ และแผ่นพับ ยังสามารถน าความรู้ที่ได้จากการสร้างชิ้นงานมาใช้ในการแก้ปัญหา ก่อให้เกิดการสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอาทิตยา  พูนเรือง (2559: 62-72) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (p < .05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cox et al. (2016: 22-30) 
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
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การแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากนักเรียนที่ใช้ความรู้คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังผสานความรู้จากหลายวิชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
กระบวนการคิดและเข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพลศักดิ์  แสงพรมศรี (2558: 73-78) 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่ากลุ่มนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ Chung et al. 
(2014: 24-29) เนื่องจากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานักเรียนต้องการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนด นักเรียนจึงต้องศึกษาความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์  ชาวลุ่มบัว (2558: 145-
150) ได้พัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษาโดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท าให้คะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตร (p < .01) และ 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด   

2.  ผู้เรียนที่ได้รับการการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสรรค์หลังเรียน (x̅ = 18.08, S.D. = 1.59) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅= 11.79, 
S.D. = 1.96) และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากผลงานหลังเรียน (x̅ = 33.00, S.D. = 3.99) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จากกระบวนการการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์
ขึ้น มี 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การค้นหาปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจกับปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ก าหนด รวบรวมข้อมูลที่ได้ เพ่ือระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นที่ 2 การค้นหา
แนวคิดในการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวความคิด แนวทาง ทฤษฎีหรือวิธีการแก้ ไข
ปัญหาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ รวบรวมวิธีการที่แปลกใหม่และหลากหลาย ขั้นที่ 3 การเลือกกลวิธีและ
ออกแบบในการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้วิเคราะห์เลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดอย่างมี
เหตุผล แล้วน ามาสู่การวางแผนออกแบบสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของวิธีการ
แก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น รถแข่งจิ๋วพลังแจ๋ว โดยมีการดัดแปลงจากเศษวัสดุเหลือใช้มาประกอบกัน
เป็นชิ้นงาน ผู้เรียนจะมีการปรับปรุงชิ้นงานจนกระทั่งสามารถน าไปใช้งานได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ภายในกลุ่ม เพื่อลองผิดลองถูกในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือน ามาแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
และขั้นที่ 4 น าเสนอผลการแก้ปัญหาสู่การยอมรับ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ท าตาม
รูปแบบที่สนใจ โดยมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับขั้นตอน จากนั้น
ประเมินผลงานจากรูปแบบความคิดหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพ่ือแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนด ผู้เรียนมีการน าความรู้จากเรื่องใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานได้ดี จากกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันได้
อย่างสร้างสรรค์ และท าให้ผู้เรียนมีแนวทางในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ อีกต่อไป ทั้งนี้
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เนื่องจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกระบวนการและ
ขั้นตอนที่สามารถฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น จึงท าให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเรียนระบุ
ปัญหา สามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาตามความสามารถและความถนัด ผู้เรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับความรู้ทางเทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มีการวางแผนการท างานใน
ด้านการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหาให้ดีกว่าเดิม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของดารารัตน์  ชัยพิลา (2558: 77-85) พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนร้อยละ 88.35 ซึ่งอยู่ในระดับดี เนื่องจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบขั้นตอนด้วยการท าโครงงาน ได้ใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาทั้ง 4 วิชา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
ในชีวิตประจ าวัน และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น
ตามล าดับ และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเบญจกาญจน์  ใส่ละม้าย (2558: 137-139) พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อาชีพในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อน การทดลองและมีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของราวรรณ์  ทิลานันท์ (2558: 106-111) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัด 
การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
33.77 คะแนน คะแนนด้านความคิดคล่อง มีคะแนนเฉลี่ย 13.77 คะแนน  ด้านความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 
10.77 คะแนน และด้านความคิดริเริ่ม มีคะแนนเฉลี่ย 9.23 คะแนนตามล าดับ ดังนั้นกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้มากขึ้นได้  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fang (2013: 8-13) พบว่า นักเรียนมีแนวคิดทางฟิสิกส์มากถึง 50 แนวคิดและ
นักเรียนยังใช้การอธิบายที่ดี เข้าใจง่ายในการน าเสนอประสบการณ์ของนักเรียน การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษายังช่วยให้นักเรียนระดมความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้ เรียน เช่น  
การวางแผนในการจัดการเรียนรู้ การด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2  ครูผู้สอนควรให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือให้ทราบ
ข้อบกพร่อง ปัญหาที่พบ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น   
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 1.3  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเรื่อง
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และควรเปิด
โอกาสให้กับนักเรียนได้คิด และได้ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรวิจัยและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยการร่วมมือกันของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่เก่ียวข้องกับสะเต็มศึกษาเพ่ือช่วยกันออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
 2.2  ควรท าการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา
กับตัวแปรอ่ืนเช่น ความสามารถในการคิดขั้นสูง การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

สรุป 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 2.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว  
สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารวิชาการ 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING 
EFFECTIVENESS OF ACADEMIC ADMINISTRATION IN SCHOOLS UNDER 
THE OFFICE OF RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 

 

อุมาพร  ธรรมประเสริฐ / UMAPORN  THAMAPRASERT 1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 และ 3) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 492 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ คุณลักษณะทางสังคม
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางกาย สติปัญญาและความสามารถ และภูมิหลังทางสังคม  

2.  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ การก าหนด
ภารกิจของโรงเรียน การจัดการด้านการเรียนการสอน และการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

3.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสติปัญญาและความสามารถ ด้านบุคลิกภาพร่วมส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้ร้อยละ 99.10 สามารถเขียนเป็นสมการดังนี้  

Y    =  -.046 + .197(X3) + .057(X4) 
Z Y   =  .238(X3) + .051(X4) - .245(X2) + 0.454(X5) - .929(X6) 
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ค าส าคัญ:  คุณลักษณะของผู้บริหาร,  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 
 The research aimed to study: 1) the characteristics of school administrators under the 
Office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1; 2) the effectiveness of academic 
administration in schools under the office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1; 
and 3) the characteristics of school administrators affecting the effectiveness of academic 
administration in schools under the Office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1. 
The sample was 492 school directors, head of academic department, teachers, and school 
committee, derived by stratified random sampling. The instrument used for data collection 
was a 5-scale questionnaire with the reliability of 0.97. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and 
multiple regression. 
 The research findings were as follows: 
 1.  Overall the characteristics of school administrators under the Office of Ratchaburi 
Primary Educational Service Area 1 was at a high level. The aspects, in the descending order, 
were social characteristics, personality, task-related characteristics, physical characteristics, 
intellectual skill and ability, and social background and socio-economic status. 
 2.  Overall the effectiveness of academic administration in schools under the Office of 
Ratchaburi Primary Educational Service Area 1 was at a high level. The aspects, in the 
descending order, were defining the school mission, managing the instructional program, and 
promoting school climate. 
 3.  The characteristics of school administrators in the aspects of intellectual skill and 
ability, and personality affected the effectiveness of academic administration in schools; and 
together predicted the effectiveness of academic administration at the percentage of 99.10. 
The equation was as follows: 

Y    = -.046 + .197 (X3) + .057(X4) 
 Z Y   =  .238(X3)  +.051(X4)   -.245(X2)  + 0.454(X5)  -.929(X6) 

Keywords: characteristics of school administrator, effectiveness of academic administration 

in school 
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บทน า 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน สู่ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้อม การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ  
ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพ่ือจะ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก 
โดยปัจจัยส าคัญที่จะสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้คือการพัฒนาการศึกษา  
ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คนที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมี
ความก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (วันเผด็จ  มีชัย, 
2554: 1) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาคนให้สามารถมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้ ต้องผ่าน
การเรียนรู้ และ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2553) การจัดการศึกษาเป็นภารกิจ 
ที่ส าคัญของประเทศ เพราะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้ประชากรของประเทศมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับนี้
จึงต้องพยายามศึกษาปัญหาและหาทางปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มต่าง  ๆ 
ของสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศอันจะส่งผลต่อ
คุณภาพของประชากรในประเทศ และจากสภาพปัจจุบันประเทศไทยก าลังมีการปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษา
อย่างจริงจัง (อารี  ภูมิพันธุ์, 2555: 1) ผู้บริหารนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุด ที่จะน าพาสถานศึกษาให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นผู้อ านวยความสะดวก ประสานงานกับคนในองค์กรรวมทั้งเป็นผู้ก ากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน ในฐานะเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาและ
ริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ (ภิญโญ  สาธร, 2519 อ้างถึงใน สุติมา  
ไชยบ ารุง, 2556: 1) การที่ผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ ให้ด าเนินไปสู่
จุดมุ่งหมาย ของการศึกษาให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อสังคมได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตของงาน และผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน คือ ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ
ที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการบริหารงาน (สุรัฐ  ศิลปะอนันต์, 2542 อ้างถึงใน กุสุมา  ยี่ภู่, 
2553: 2) ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  

ผู้บริหารที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม บุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถที่จะโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความพึงพอใจ เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (วารุณี  โพธาสินธุ์, 
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2542: 3 อ้างถึงใน ทวีโชค  วิไลพันธุ์, 2555: 2) คุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง
ทีมงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล ด าเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ให้ความช่วยเหลือทีมงาน สามารถสื่อสารผลงานของหน่วยงานให้สาธารณชนเข้าใจได้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหารยังจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และแรงขับด้านความส าเร็จให้กับบุคลากรในองค์กร 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ถ้าหาก
โรงเรียนใดได้เห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร และตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้น 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลา จะช่วยให้ครูในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย (สุพจน์  ฐิติวรการณ์กูล, 2559: 3) คุณลักษณะของผู้บริหาร 
จะช่วยในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ามีศักยภาพในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ผู้บริหาร
มีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างต่อผู้ร่วมงานในเรื่อง การวางเป้าหมายในการท างาน เป้าหมาย
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทิศทางทีดีขึ้น มีความรอบรู้ ริเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่  ๆ มีความกระตือรือร้น  
มีความอดทน ในการรับผิดชอบหน้าที่ มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าคิดกล้าตัดสินใจ 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ผ่านมา ดังเช่น ปนัดดา  ปิ่นทัศน์ (2556 : 5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของสถานศึกษาล้วนมีเหตุ
มาจากการบริหารจัดการและลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ร่วมงานในสถานศึกษา รวมทั้งแรงจูงใจ  
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้บริหารบางคนไม่ให้ความสนใจ  
ในการปฏิบัติงานและปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตน ท าให้บรรยากาศองค์การเงียบเหงา ครูและบุคลากรขาด
การดูแลเอาใจใส่และไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสัมมา  รธนิธย์ (2553 อ้างถึงใน อนุศรา  
โกงเหลง, 2556: 3) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของ
บุคลากร โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการจะบริหาร
สถานศึกษาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว ผู้บริหารย่อมมีบทบาทต่อการส าเร็จ
หรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การ แม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับ
ผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าของผู้บริหารไม่ดี แม้การ
จัดองค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตามผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก   

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ผ่านมา ดังเช่น นันทิยา  เอ่ียนวิไล (2559: 4) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า  ผู้บริหารไม่ด าเนินงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ จึงส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  
ถ้าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีการควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน จะส่งผลให้
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาดีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ การด าเนินงานบรรลุวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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สอดคล้องกับอ าภา  บุญช่วย (2537 อ้างถึงใน อัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส, 2554: 4) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาระอ่ืนที่จะต้องท ามาก
จึงไม่มีเวลาที่จะท าความเข้าใจเรื่องหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการอย่างเต็มที่ อาจจะไม่เห็นความส าคัญ
ของงานวิชาการหรือคิดว่ามีผู้ช่วยฝ่ายวิชาการอยู่แล้วจึงไม่สามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารโรงเรียนไม่สนใจงานวิชาการ เพราะว่าเป็นงานที่เห็นผลช้าการไปพัฒนางาน
ทางด้านอ่ืนเห็นผลส าเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขาดการติดตามประเมินผลวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้สะท้อนว่าผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่เหมาะสมเพ่ือช่วยในการพัฒนา
องค์กรหรือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และมีศักยภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา ในมาตรการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ดี 
และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารวิชาการของผู้บริหารให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์  
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตดังต่อไปนี้ 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 180 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, 2560) ผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1,596 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
จ านวน 123 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวนรวม 492 คน ที่ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 607-610) จากนั้นใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วน (stratified random sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  จัดแบ่งสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มอ าเภอ 6 อ าเภอ 
2.  สุ่มสถานศึกษาตามที่ตั้งอ าเภอ ตามสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 

จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
3.  ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน  

1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ครูผู้สอน 1 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) รวมทั้งสิ้น 492 คน  
 
ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

อ าเภอ 

สถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
ผู้ให้ข้อมูล ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 

ครูผู้สอน 

คณะ 
กรรมการ

สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เมืองราชบุรี 49 34 34 34 34 34 136 

จอมบึง 38 26 26 26 26 26 104 
ปากท่อ 47 32 32 32 32 32 128 

วัดเพลง 7 5 5 5 5 5 20 
สวนผึง้ 21 14 14 14 14 14 56 

บ้านคา 18 12 12 12 12 12 48 
รวม 180 123 123 123 123 123 492 

 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
2.1  ตัวแปรต้นได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 

1)  คุณลักษณะทางกาย (physical characteristics)   
2)  ภูมิหลังทางสังคม (social background and socio-economic status) 
3)  สติปัญญาและความสามารถ (intellectual skill and ability) 
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4)  บุคลิกภาพ (personality)   
5)  คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task-related characteristics)   
6)  คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics)   

2.2  ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
1)  การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (defining the school mission) 
2)  การจัดการด้านการเรียนการสอน (managing the instructional program) 
3)  การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (promoting school climate) 

 

วิธีด าเนินการ 
เครื่องมือการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  

มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ที่ตั้งอ าเภอ และ
สถานภาพในปัจจุบัน 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน มีข้อค าถามท้ังสิ้น จ านวน 42  ข้อ  

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยมีตัวแปรย่อย
ในแต่ละองค์ประกอบรวม 3 ตัวแปรย่อย มีข้อค าถามท้ังสิ้น จ านวน 41 ข้อ  
 ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  
5 ระดับของ Likert (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น  5 ระดับ  
มีความหมายดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 1 คะแนน 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.  ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

2.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพ่ือมาก าหนดเป็นโครงสร้างเครื่องมือโดยขอค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.  สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
น ามาปรับปรุง 

4.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความสมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหาโดยให้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งโดยคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า 0.67 ขึ้นไป 

5.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูผู้สอน  1 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน รวมเป็นจ านวน 40 คน 

6.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา 

(-coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.97 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้วิจัยด าเนินตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพ่ือท าหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือออกหนังสือ
แจ้งขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

2.  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนจาก
สถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเองซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 492 ฉบับ จากทั้งหมด 123 ฉบับคิดเป็น 
ร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน 123 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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หรือผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวนรวม 492 คน 
โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจัดกระท าข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับคืนมา 
2.  จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
3.  น าข้อมูลไปค านวณหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามข้อมูลวัตถุประสงค์การวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์การท างาน ที่ตั้งของสถานศึกษา และสถานภาพในปัจจุบัน  
ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ได้น าค่าเฉลี่ยของน้ าหนักท่ีได้มาเทียบเคียงกับเกณฑ์ 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2554: 121) ไว้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร 
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาหรือประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษาใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (Hinkle, William & Stephen, 1998: 118) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.91-1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71-0.90  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.51-0.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31-0.50  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00-0.30  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

4.  การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  
ในสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) 
 

ผลการวิจัย 
1.  ศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม   
(N = 492) 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ค่าระดับ ล าดับ 

1. ด้านคุณลักษณะทางกาย 4.33 0.34 มาก 4 
2. ด้านภูมิหลังทางสังคม 4.22 0.31 มาก 6 

3. ด้านสติปญัญาและความสามารถ 4.25 0.28 มาก 5 
4. ด้านบุคลิกภาพ 4.48 0.20 มาก 2 

5. ด้านคุณลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน 4.46 0.22 มาก 3 
6. ด้านคุณลักษณะทางสังคม  4.67 0.35 มากที่สุด 1 

รวม 4.40 0.25 มาก  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.40, S.D. = 0.25) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน 
พบว่าด้านคุณลักษณะทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.35) ส่วนด้านอ่ืน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ (= 4.48, S.D.= 0.20) 
ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (= 4.46, S.D. = 0.22) ด้านคุณลักษณะทางกาย ( = 4.33, S.D.= 0.34) 
ด้านสติปัญญาและความสามารถ (= 4.25 , S.D. = 0.28) และด้านภูมิหลังทางสังคม  (= 4.22, S.D.= 0.31)  
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2.  ศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชุบรี เขต 1    
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม     

(N = 492) 
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา   S.D. ค่าระดับ ล าดับ 

1. ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 4.39 0.27 มาก 1 

2. ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน 4.35 0.23 มาก 2 
3. ด้านเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน 4.33 0.24 มาก 3 

รวม 4.36 0.24 มาก  
 

 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.24) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยนอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการก าหนด
ภารกิจของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (= 4.39, S.D. = 0.27) ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน (= 4.35, 
S.D. = 0.23) และการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (= 4.33, S.D. = 0.24) 
 

3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

                                 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
ประสิทธิผลการบริหาร 

Y1 Y2 Y3 Ytt 

X1ด้านคุณลักษณะทางกาย 0.695** 0.896** 0.711** 0.797** 
X2ด้านภูมิหลังทางสังคม 0.764** 0.903** 0.790** 0.852** 

X3ด้านสติปญัญาและความสามารถ 0.908** 0.796** 0.945** 0.923** 
X4ด้านบุคลิกภาพ 0.741** 0.749** 0.857** 0.815** 

X5ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 0.739** .946** 0.812** 0.864** 
X6ด้านคุณลักษณะทางสังคม 0.799** .0874** 0.899** 0.892** 
Xttที่มตี่อประสิทธิผลการบริหารวชิาการใสถานศึกษา 0.869** 0.971** 0.934** 0.962** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ใน
ระดับมาก (r = 0.962) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าความสัมพันธ์จากล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสติปัญญาและความสามารถ (r = 0.923) 
ด้านคุณลักษณะทางสังคม (r = 0.892) ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ (r = 0.864) ด้านภูมิหลังทางสังคม (r = 0.852) 
ด้านบุคลิกภาพ (r = 0.815) และด้านคุณลักษณะทางกาย (r = 0.797) ตามล าดับ 

 
4.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการตามล าดับการคัดเลือก S.E. สัมประสิทธิก์ารถดถอย t Sig. 
B Beta 

1. ด้านสติปญัญาและความสามารถ(X3) .015 .197 .238 13.147** .000 
2. ด้านบุคลิกภาพ(X4) .010 .057 .051 5.921** .000 

3. ด้านภูมิหลังทางสังคม(X2) .014 -.183 -.245 -12.738 .000 
4. ด้านคุณลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน(X5) .029 -.467 -.454 -16.010 .000 

5. ด้านคุณลักษณะทางสังคม(X6) .016 -.615 -.929 -38.855 .000 
ค่าคงท่ี 0.67 2.041 2.243 30.331 .000 
R = .996      R2= .991     F = 9276.10  
SEest = .021     a = -.046 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05  
 
 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสติปัญญาและความสามารถ ( X3) และ 
ด้านบุคลิกภาพ (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .996 และ 
ค่าสัมประสิทธิ์ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .991 ซึ่งแสดงว่าสติปัญญาและความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ 
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 99.10 และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าร้อยละ 02.10  
โดยสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยจากคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

Y    =  -.046 + .197(X3) + .057(X4) 
Z Y   =  .238(X3) + .051(X4) - .245(X2) + 0.454(X5) - .929(X6) 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่  
ด้านคุณลักษณะทางสังคม ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ด้านคุณลักษณะทางกาย  
ด้านสติปัญญาและความสามารถ และด้านภูมิหลังทางสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี  ดวงแก้ว 
(2553: 12) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้ม เหลวของ
องค์กร เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและน านโยบายของสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษา เป็นผู้ที่จะท าให้ภารกิจในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะทางสังคมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า มีความรู้ 
ความสามารถ การตัดสินใจ ความเฉลียวฉลาด ความกระตือรือร้น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเอาใจใส่งาน 
ความสามารถทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ มีความอดทนสูง และ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร ความช านาญเฉพาะของผู้บริหารมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ผลดีเยี่ยม ผู้บริหารที่จะบริหารงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการเป็นผู้บริหารอย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุติมา  ไชยบ ารุง (2556: 41) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าที่ดีขององค์กรที่กล่าวมาพอสรุปได้ดังนี้ คือ ผู้บริหารต้องมีความรู้
ความสามารถมีทักษะในการท างาน สามารถครองตน ครองคน ครองงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน
ด้วยการบริหารงานแบบประชาธิปไตยมีภาวะผู้น าทางวิชาการที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งผลแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมชี้ให้เห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นที่จะต้องมีประจ าตัว
เสมอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะใน 5 ด้าน คือ  
1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร 4) ด้าน
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มนุษย์สัมพันธ์ และ 5) ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภารดี  ค าโคตร 
(2555: 4-5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา คุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่จะช่วยให้การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จจะต้องมีคุณลักษณะที่จ าเป็นหรือเป็นคุณลักษณะหลัก 
เช่น คุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะเฉพาะ ความสามารถ และทักษะเฉพาะตัว ซึ่งมีภาวะผู้น า ความรู้เท่าทันสถานการณ์ ทักษะทาง
สังคม ทักษะในการแก้ปัญหา การควบคุมอารมณ์ เป็นอย่างดี พฤติกรรมกล้าเสี่ยง ความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และคุณลักษณะเชิงบูรณาการที่ผู้บริหารควรมี คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืน ความเป็นผู้มีความใฝ่รู้ที่นักการศึกษาได้ให้การยอมรับว่าจะส่งผลต่อความส าเร็จต่ อ
การบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
 2.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการบริหารวิชาการเป็นหัวใจหลักและส าคัญมาก
ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ คือมุ่งให้การเรียนการสอนของสถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้  มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามที่ต้องการ  
เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป สอดคล้องกับชัยวัฒน์  นนท์ยะโส (2557: 23) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ หมายถึง 
ความสามารถในการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการก าหนด นโยบาย  
การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา ได้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เป็นเพราะ 
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยหลักในการบริหารการสร้างระบบการบริหารที่ผ่านการวางแผน  
การวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและนอกจากนี้
ยังจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร การจัดองค์กรมี  
ความยืดหยุ่นสูง ไม่ผูกยึดกับกรอบที่ตายตัวว่าองค์กรจะต้องเป็นแบบหนึ่งแบบใดมีการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างบรรยากาศการท างานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม ผู้บริหารมีเหตุผล 
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และคุณธรรมโดยเฉพาะการประเมินผลงานนั้นต้องมีความเป็นธรรมไม่มีอคติแต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งคือลักษณะภาวะ
ความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่พร้อมจะด าเนินกิจกรรมและพร้อมที่จะพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาจินต์  จรูญผล 
(2556: 60-61) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
นอกจากจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความพึงพอใจในการท างาน แต่ยังหมายรวมถึง การบรรลุ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนจนท าให้เกิดความพอใจ  
ในการท างาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของสนธิ  สถาพร (2558: 20) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารงาน
วิชาการผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีหลักการในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคกระบวนการ มีความเข้าใจ 
รวมถึงการมีเป้าหมายของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบังอร  เซ่งฮวด 
(2555: 27) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมีความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ในทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาและความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบัน มีการบูรณาการผสมผสานคงสภาพของโรงเรียน ให้เกิด
ความพึงพอใจและผลส าเร็จของการท างานให้โรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนท าให้เกิดความพอใจในการท างาน
และเกิดประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 
 3.  จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถาน ด้านสติปัญญาและความสามารถและ 
ด้านบุคลิกภาพ ร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้ร้อยละ 99.10  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส่ งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการท างาน  
มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดี มีทักษะในการเจรจาอย่าง
คล่องแคล่วในการประสานงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มองโลกในแง่ดี สร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรในสถานศึกษา เป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จ สร้างแรงจูงใจในการท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยหลักการและทฤษฏีทางการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และรู้จักขอบข่ายหน้าที่
ของงานที่จะปฏิบัติ ตลอดจนมีความสามารถในการท างานและน าความรู้ไปปรับใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้
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เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานให้ส าเร็จไปได้ด้วยดีสอดคล้องกับนฤชยา  นนท์ยะโส (2556: 
24) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันผู้บริหารนับว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็นต้องเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ เพราะจากความก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และการบริหารการศึกษายังไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพดังนั้น เพ่ือยกระดับการบริหาร
การศึกษา ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้น าที่ดี และสร้างงานที่โดดเด่น การปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบน าพาโรงเรียน ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ และความสามารถเลือกรูปแบบการบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่าง
ชาญฉลาดของผู้บริหาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้ดียิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1. ในเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภูมิหลังทางสังคม มีค่า เฉลี่ยอยู่ในล าดับที่
น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพัฒนาการศึกษาในระดับที่เหมาะสมกับต าแหน่ง มีความสามารถในการปรับตัว 
แสวงหาความรู้ และทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  

2. ในเรื่องประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการบริการวิชาการในสถานศึกษาด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่น้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะ เปิดโอกาส และสนับสนุนให้ครูอบรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน เพ่ือน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. ในเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการในด้านการจัดการด้านการเรียน
การสอน ด้านเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารและประสิทธิผลการบริหารวิชาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 3. ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

สรุป 
ผู้บริหารที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม บุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถที่จะโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเกิด

ความพึงพอใจ เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่
ดีในการสร้างทีมงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล ด าเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือทีมงาน สามารถสื่อสารผลงานของหน่วยงานให้สาธารณชนเข้าใจได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหารยังจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ร่ วมงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
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การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ 
โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา 

สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

A DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING MODEL BASED ON 
COOPERATIVE LEARNING USING RESOURCE-BASED LEARNING  

TO DEVELOP MEDIA LITERACY SKILLS OF EDUCATION  
PROGRAM STUDENTS OF NAKHON PATHOM  

RAJABHAT UNIVERSITY 
 

นภาภรณ์  ยอดสิน / NAPAPORN  YODSIN 1  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียน  

แบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  1  
ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 2) รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ  
3) แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ขั้นตอนของรูปแบบ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าที 

ผลการวิจัย พบว่า   
1.  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน  

มีองค์ประกอบ 9 ด้าน คือ 1) เป้าหมายการเรียน 2) วิธีการเรียน 3) เนื้อหาการเรียน 4) บทบาทผู้เรียน  
5) บทบาทผู้สอน 6) วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 7) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 8) ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนบนเว็บ และ 9) การประเมินผลการเรียน ส่วนขั้นตอนการเรียน มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การปฐมนิเทศ  
2) การด าเนินกิจกรรมบนเว็บและในห้องเรียน และ 3) การประเมินผล ส าหรับกิจกรรมการเรียน มี 6 ขั้นตอน 
คือ 1) การเลือกประเด็น 2) วางแผนการค้นคว้า 3) การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ 4) การน าเสนอภายในทีม  
5) การเตรียมน าเสนอผลงานของทีม และ 6) การประเมินผลงาน  
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2.  คะแนนเฉลี่ยทักษะการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงว่ารูปแบบ 
การเรียนแบบผสมผสานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 

ค าส าคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน, การเรียนแบบร่วมมือ, ทรัพยากรเป็นฐาน, ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop a blended learning model based on 

cooperative learning using resource-based learning to develop media literacy skills of 
Education Program Students of Nakhon Pathom Rajabhat University. The sample of the 
research was 27 students of Nakhon Pathom Rajabhat University selected by purposive 
sampling method. The research instruments were: 1) a questionnaire about students’ opinion 
on blended learning, cooperative learning, and resource-based learning; 2) a blended learning 
model based on cooperative learning using resource-based learning to develop media literacy 
skills; 3) a media literacy skills test; and 4) a questionnaire about experts’ opinion on 
component and procedure of the model. The statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation and t-test.  
 The findings of this research were as follows: 

1. The blended learning model based on cooperative learning using resource-based 
learning comprises nine aspects. They were: 1) goal of learning, 2) method of learning,  
3) learning content, 4) role of learners, 5) role of the teacher, 6) interactive method on the 
website, 7) computer technology and network systems, 8) learning support factors on the 
website, and 9) learning evaluation. The learning procedure consisted of 3 steps: 1) orientation, 
2) activity conducting on the website and in the classroom, and 3) evaluation. The learning 
activities followed 6 steps. They were 1) selecting issue, 2) planning to search, 3) searching 
and evaluating information, 4) presenting within the group, 5) preparing to present the work, 
and 6) assessing the performance. 

2. The students’ average posttest score for media literacy skills was higher than pretest 
score at .05 level of significance. The result of evaluation by the experts showed that the 
blended learning model was appropriate at the highest level.   
 

Keywords: blended learning, cooperative learning, resource-based learning, media literacy skills 
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บทน า  
ทักษะส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของประชาชนในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อโดยเป็น

ทักษะที่จ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือการเข้าถึง การประเมิน การวิเคราะห์ และการสร้างสื่อ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจ
เลือกรับข่าวสารได้อย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยสามารถสร้างและพัฒนา
สมรรถนะ ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์  
การประเมินและการใช้สื่อในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิตของบุคคลได้   

จากการศึกษางานวิจัยของอุษา  จันทสนธิ (2536) พบว่า การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้เกิดการท างาน
เป็นกลุ่มและท าให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันได้ นอกจากนี้งานวิจัยของวราภรณ์   
สินถาวร (2553) ซึ่งศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่ วมมือโดยใช้แหล่งข้องมูลเป็นหลัก 
ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า นักศึกษาครูระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบ
ร่วมมือโดยใช้แหล่งข้องมูลเป็นหลัก มีคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีม
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วย  

1) การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 
ทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า โดยใช้สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
รูปแบบของการจัดการเรียนแบบผสมผสานจึงมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนแบบออนไลน์
ซึ่งต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบเผชิญหน้าด้วยการประยุกต์การติดต่อสื่อสารผ่านการสนทนาแบบ
ประสานเวลาและต่างเวลา (synchronous and asynchronous discussion) โดยผู้สอนเป็นคนก าหนด
หัวข้อในการสนทนา คอยอ านวยความสะดวกในระหว่างการสนทนา และจัดบรรยากาศในการเรียน ให้
เหมือนกับการสนทนาระหว่างผู้เรียนในห้องเรียน 

2) การเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งเป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือช่วยเหลือกันในการเรียนให้
ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ (Johnson & Johnson, 1987) การปฏิสัมพันธ์ 
(interaction) กระบวนการกลุ่ม (group process) การรับผิดชอบของบุคคล (individual accountability) 
และการช่วยเหลือพ่ึงพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (positive interdependence) โดยให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุ่มขึ้นกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และส่งผล
ต่อความรับผิดชอบของแต่ละคน มีการช่วยเหลือกัน ไว้วางใจกัน ท างานที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็ม
ความสามารถ ความส าเร็จของการเรียนแบบร่วมมืออาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ตรวจสอบ
ผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เช่น การจัดกลุ่มให้เล็ก เพ่ือจะได้มีการเอาใจใส่กันและกันได้อย่างทั่วถึง 
การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มชื่อให้รายงาน เป็นต้น และการเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ 
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ต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะการท างานกลุ่ม 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน การเรียน
แบบร่วมมือสามารถสนับสนุนให้การจัดการเรียนแบบผสมผสานประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากกระบวนการกลุ่ม
จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เนื่องจาก
ผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้ตลอดเวลา   

3) การเรียนรู้ โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเน้นการเรียนรู้ ในบริบทของแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
ที่หลากหลายและกว้างขวางทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเรียนรู้เนื้อหาวิชาในขณะที่ผู้เรียน  
มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งช่วยเน้นกระบวนการเรียนรู้ คือ การคิด และกระบวนการคิด เช่น 
การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การจัดกลุ่ม การจัดระบบ การวิเคราะห์ การสรุปผลโดยเน้นการร่วมมือกันเป็นทีม 
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศออนไลน์จึงสามารถพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมินและสร้างเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถเสริมสร้าง
พลังอ านาจของตนเพ่ือให้สามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตของทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ด้วย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากร
เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากร
เป็นฐาน 

ตัวแปรตาม  คือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเป็น

รูปแบบการเรียนที่น าแนวคิดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 3 ลักษณะ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1) การเรียนแบบผสมผสาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการเรียนในห้องเรียนแบบ
ดั้งเดิมบูรณาการกับการเรียนบนเว็บ จึงมีการน าทรัพยากรที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อกลาง 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการเรียนแบบผสมผสานจึงเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บ
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 

2) การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้โดยพ่ึงพากัน
โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จในการเรียนของกลุ่ม 
ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
สมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนและเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม โดยยึดแนวคิดว่าความส าเร็จ
ของแต่ละบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่ม  

3) การใช้ทรัพยากรเป็นฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนรู้กระบวนการเรียน 
และเนื้อหาวิชาจากการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ 
ใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ประกอบด้วย ระบุค าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา วางแผนก าหนดวิธีการแสวงหาข้อมูล 
สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เลือกและประเมินสารสนเทศ สรุปและน าเสนอความรู้ ประเมินกระบวนการ
และผลงาน และน าความรู้ไปใช้ 

2.  ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความประเมิน 
และสร้างเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ โดยไม่ถูกครอบง าจากสื่อ
และสามารถเสริมสร้างแนวคิดของตนเพ่ือให้สามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ประกอบด้วย
ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่อไปนี้  1) ความสามารถในการเข้าถึง (ability to access) 2) ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ (ability to analyze) 3) ความสามารถในการประเมินคุณค่าสื่อ (ability to evaluate) 
4) ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือสื่อสาร (ability to create or communicate information in a 
variety of form) 

 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน  

การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน  
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2.  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ  

3.  แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา  
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน  
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากร       

เป็นฐาน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการของนักศึกษาสาขาการศึกษา เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน 
การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 664 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน สุทธนู  ศรีไสย์, 2551: 132-133) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 248 คน จากนั้นด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยสุ่มตัวอย่างประชากรจากนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกสาขา ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 248 คน ตามท่ีต้องการ  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐานโดยผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น โดยศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
ขอบข่ายข้อค าถามและออกแบบข้อค าถาม โดยให้ครอบคลุมทั้งสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
นักศึกษาสาขาการศึกษา และครอบคลุมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบ
ร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งให้ผู้เรียนท า
เครื่องหมายถูกลงในช่องหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นโดยการพิจารณาจากสภาพจริงในปัจจุบัน   

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบ
ร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรง (content validity) ของเนื้อหาและ
ภาษาของข้อค าถามแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.67 และ 1.00 ขึ้นไป หลังจากนั้น
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ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนน าไปใช้
ในการเก็บข้อมูลจริง จ านวน 32 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือเรื่อง การขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแล้วจึงจัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็น ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจนับแบบสอบถามที่ได้รับคืน และน าแบบสอบถามที่
ตอบค าถามสมบูรณ์จากแบบสอบถามที่ส่งไปมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบร่วมมือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ที่ได้มาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบผสมผสาน จ านวน 3 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนแบบร่วมมือ จ านวน 3 คน การใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
จ านวน 3 คน โดยคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญคือ เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ด้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการให้ผู้เชี่ยวชาญท าเครื่องหมายถูกลงในช่องหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็น 
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของร่างรูปแบบ   

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจาก
ค่าความถี่ และร้อยละ ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดไว้ว่าหากค่าร้อยละตั้งแต่ 75 ขึ้นไปแสดงว่า
สามารถน าข้อมูลนั้นมาพิจารณาจัดองค์ประกอบ และขั้นตอนของรูปแบบการเรียนได้ จากนั้นน าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและความต้องการของนักศึกษามายกร่างเป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน  

ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ านวน 27 คน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ คือ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและมีคอมพิวเตอร์พกพาและสามารถ
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เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากรูปแบบการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย สื่อเว็บการสอนที่มี
องค์ประกอบตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีรายละเอียดในการสร้างและพัฒนา
ดังนี้  

1. สื่อเว็บการสอน ผู้วิจัยสร้างสื่อเว็บการสอนตามองค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
โดยน าไปตรวจสอบคุณภาพของเว็บการสอนตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 คน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ ในด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบ การเรียน 
และการประเมินสื่อเว็บที่ใช้ในการสอน ในด้านลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อเว็บ เนื้อหาสาระผ่านเว็บ 
มาตรฐานทางเทคนิคของสื่อเว็บ มาตรฐานการออกแบบสื่อเว็บ แล้วน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

การทดสอบคุณภาพของสื่อเว็บการสอนด้วยการการทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยให้
นักศึกษา 3 คน ที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เรียนกับสื่อเว็บโดยการสังเกต
และสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  จากนั้นจึงด าเนินการทดสอบกลุ่มเล็กโดยให้
นักศึกษา จ านวน 9 คน โดยเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน เรียน
กับสื่อเว็บโดยการสังเกตและสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  และด าเนินการทดสอบ
ภาคสนาม โดยให้นักศึกษา จ านวน 30 คน โดยเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
อย่างละ 10 คน เรียนกับสื่อเว็บโดยการสังเกตและสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ต่อไป 

2. การสร้างแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert 
scale) ซึ่งวัดความสามารถของผู้เรียนในด้าน 1) ความสามารถในการเข้าถึง 2) ความสามารถในการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ 3) ความสามารถในการประเมินคุณค่าสื่อ และ 4) ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือสื่อสาร จ านวน 
30 ข้อ 

 ผู้วิจัยน าแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ตรวจสอบ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ  จ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของ Rovinelli & Hambleton (1977) กับจุดประสงค์ของข้อค าถามที่ต้องการ
วัดทักษะ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตลอดจนพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์และ
ความครอบคลุมของค าถามที่มุ่งวัดทั้งหมดในการวิจัย โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.67 และ 1.00 
ขึ้นไป แล้วจึงน าแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
30 คน โดยเป็นนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในข้อค าถามและหาค่าความเที่ยง (reliability) ของ
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เครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2544) ซึ่งได้เท่ากับ 0.98 จากนั้นจึงน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง   

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อก่อนการทดลอง และด าเนินการทดลองตามแผนก ากับกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการในการเรียนแต่ละขั้นตอน ให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแต่ละ
ขั้นตอน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนท าแบบวัดทักษะ  
การรู้เท่าทันสื่อ  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่า t โดยใช้สถิติ dependent t-test ในการเปรียบเทียบ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง จากนั้นน าผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับการใช้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และขั้นตอนของรูปแบบและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินภาพรวมของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิด  
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 3 คน ประเมินรับรองรูปแบบ จากนั้น
จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากท่ีสุดเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 

ผลการวิจัย 
ผลวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

ทรัพยากรเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาสาขาการศึกษาเกี่ยวกับ 
การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบ
ผสมผสาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าการวางแผน
ร่วมกันให้ประสบความส าเร็จเกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่มย่อย มีค่าร้อยละ 81.05 ซึ่งเป็น
ความต้องการของนักศึกษาที่อยู่ในระดับสูงที่สุด 
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 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐาน  

ในการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 
ส่วนขั้นตอนการเรียน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ดังนี้ ขั้นตอนการเรียนในขั้นน า (ปฐมนิเทศ) มีความเหมาะสม
กับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 ขั้นตอนการเรียนบนเว็บมีความเหมาะสม
กับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 ขั้นตอนการเรียน ในขั้นประเมินผล 
(ปัจฉิมนิเทศ) มีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 ส าหรับ
กิจกรรมการเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนบนเว็บ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า 
กิจกรรมในห้องเรียนมีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 88.89 และไม่แน่ใจร้อยละ 11.11 และ
กิจกรรมการเรียนบนเว็บมีความเหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาร้อยละ 77.78 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.22 

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ เป้าหมาย
การเรียน วิธีการเรียน เนื้อหาการเรียน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปัจจัยสนับสนุนการเรียนบนเว็บ และการประเมินผลการเรียน และขั้นตอน
การเรียน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศ 2) การด าเนินกิจกรรมบนเว็บและในห้องเรียน โดยกิจกรรมการเรียน 
ประกอบด้วย การเลือกประเด็น วางแผนการค้นคว้า การสืบค้นและประเมินสารสนเทศ การน าเสนอภายในทีม 
การเตรียมน าเสนอผลงานของทีม และ 3) การประเมินผลงาน 

 
 ตอนที่ 3 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 
 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษาก่อนและหลังการเรียน 

แบบผสมผสาน 
(n = 27) 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

X  S.D. 
D   t - test p-value 

ก่อนเรียน 3.91 0.83 
4.20 1.08 3.89 0.000 

หลังเรียน 4.24 0.79 

   P<.05 
ทักษะการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษาหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสาน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียน  X  = 4.24) สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 3.91) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

S
D  
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ภาพรวมทั้งหมดของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตาม
แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน พบว่า รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิด 

การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.72) 
และเม่ือพิจารณาในภาพรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจกรรม พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ขั้นตอนการเรียนของรูปแบบ ( X = 4.53, S.D. = 0.67) 

และด้านองค์ประกอบ ( X = 4.42, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล    

ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาวิจารณ์และอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรเป็นฐาน พบว่า การวางแผนร่วมกันให้ประสบความส าเร็จเกิดจากการท างาน
ร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่มย่อย มีค่าร้อยละ 81.05 ซึ่งเป็นความต้องการของนักศึกษาที่อยู่ในระดับสูงที่สุด
สอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนแบบร่วมมือที่สามารถส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในด้านทักษะในการท างาน
ร่วมกันให้เกิดผลส าเร็จที่ดีและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมได้ โดยการเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝัง
ทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและส่งผลให้งานกลุ่ม
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน (อุษาวดี  จันทสนธิ, 2536; Arends, 1994 อ้างถึงใน วรนุช เนตรพิศาลวนิช, 
2544) 

นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียน ( X = 4.24) สูงกว่าก่อน

เรียน ( X = 3.91) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์  สินถาวร (2553) 
ได้ศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้องมูลเป็นหลัก ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พบว่า 
นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทาง
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามี
ความคิดเห็นว่าการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของเยาวภา  
บัวเวช และมาริษา  สุจิตวนิช (2558) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ ประโยชน์และการน าไปใช้ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งพบว่า นักศึกษามีความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.84 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.38 ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.45  
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.63 และประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วนการน าไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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ผลการน าเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน
ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของ

คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจกรรม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, 
S.D. = 0.70) ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีองค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คือความสามารถ
ในการเข้าถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ความสามารถในการประเมินคุณค่าสื่อ และความสามารถ
ในการสร้างสรรค์หรือสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุช  สาที, อรัญ  ซุยกระเดื่อง และอาทิตย์ อาจหาญ 
(2559) ซึ่งได้วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 จากการวิเคราะห์ได้จ านวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับสื่อ 2) การวิเคราะห์สื่อ  
3) การเข้าใจสื่อ 4) การประเมินค่าสื่อ และ 5) การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  

  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

 1.1 ผู้สอนควรด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน 
ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
 1.2 ผู้เรียนควรค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน 
แบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตาม

แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ส าหรับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกัน 
2.2  ควรศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตาม

แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน 
 

สรุป 

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ เป้าหมาย
การเรียน วิธีการเรียน เนื้อหาการเรียน บทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอน วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปัจจัยสนับสนุนการเรียนบนเว็บ และการประเมินผลการเรียน ส าหรับ
ขั้นตอนการเรียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศ 2) การด าเนินกิจกรรมบนเว็บและใน
ห้องเรียน โดยกิจกรรมการเรียน ประกอบด้วย การเลือกประเด็น วางแผนการค้นคว้า การสืบค้นและประเมิน
สารสนเทศ การน าเสนอภายในทีม การเตรียมน าเสนอผลงานของทีม  และ 3) การประเมินผลงาน  
โดยผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน พบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
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การรู้ เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่น าเสนอ พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ เปิดรับบทความในสาขาที่เกี่ยวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา 
เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนด
ตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสาร
สังคมศาสตร์วิจัยเน้นการน าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความ
ปริทัศน์  (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ  และการ
ประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น 

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าว
เป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่
ในที่ใด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ กรณีที่บทความเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนร่วมด้วย  

การเรียงล าดับเนื้อหา จัดรูปแบบ และการพิมพ์ขนาดอักษร ส าหรับบทความวิจัยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
กำรเรียงล ำดับเนื้อหำ 
1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน (Author) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทคัดย่อภาษาไทย ควรมีความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 ค า) โดยให้สรุปเนื้อหาของบทความ

ทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วิธีการโดยย่อ ผลที่ได้จากการวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และ 
ได้ผลลัพธ์อย่างไร 

4. ค าส าคัญภาษาไทย ไม่เกิน 5 ค า (ไม่ใช่วลี หรือ ประโยค) 
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทย 
6. ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากค าส าคัญภาษาไทย 
7. บทน า (Introduction) ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า และขอบขอบเขตของปัญหาวิจัย 
8. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่น าเสนอในบทความ

วิจัยนี้ 
9. วิธีด าเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการด าเนินการวิจัยในสาระส าคัญที่จ าเป็น  

โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 



 

10. ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจมีภาพประกอบ 
แผนภูม ิตารางหรือการสื่อในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย 

11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการวิจัยดังกล่าวนั้น  ได้สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ในส่วนใด และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากผลการด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไร  
เหมือนหรือแตกต่างจากผลการวิจัยอื่น ๆ 

12. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) แนะน าการน าไปใช้ และแนะน าเพ่ือน าไปต่อยอดการวิจัย 
13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นข้างต้นทุกข้อให้ได้ความกะทัดรัด ประมาณ 1 ย่อหน้า 
14. เอกสารอ้างอิง (Reference) ให้ดูการลงรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความประกอบข้างต้น 

 
กำรพิมพ์ ขนำดตัวอักษร และควำมห่ำงระหว่ำงบรรทัด 

ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-เอกสารอ้างอิง 
และตาราง) ไม่เกิน 20 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร Thai Sanabun New 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแต่ละ
รายการดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ 
2. ชื่อผู้เขียน (Author) และหัวข้อ “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัด

ไว้กลางหน้ากระดาษ 
3. ค าส าคัญ (Keywords) และ หัวข้อหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เนื้อหาของค าส าคัญ

ขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษด้านขวา 
4. ชื่อข้อหัวข้อรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ข้อความในตารางขนาด

ตัวอักษร 14 จุด จัดไว้กลางหน้ากระดาษ 
5. ความห่างระหว่างข้อความ เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแล้วขึ้นหัวข้อหลักเคาะ 2 ครั้ง เนื้อหาบรรทัดใหม่ 

ถัดจากหัวข้อให้เคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
 
กำรลงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงในเนื้อเรื่องของบทควำม (Citation) 

การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ ใช้การอ้างแบบนาม-ปี (Author-year) ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหา
ของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรอ้ำงอิงมี 2 แบบ คือ แบบที่ชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ และท่ีชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ 
แบบที่ 1  ชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ให้เรียงตามล าดับ ข้อความที่อ้างถึง...(ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่

พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)/ ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ใช้เฉพาะนามสกุล เช่น 
...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ประไพ  อุดมทัศนีย์, 2530: 20) 
...จึงค้นหาข้อมูลโดยการใช้ห้องสมุดอ่ืน ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 



 

แบบที่ 2  ชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ให้เรียงตามล าดับ ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)/
ข้อความที่อ้าง... ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ เมื่อนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ต้องเขียนนามสกุลของผู้แต่ง
เป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น 

ประไพ  อุดมทัศนีย์ (2530: 20) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการด าเนินงาน... 
เทเลอร์ (Taylor, 1968: 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า เมื่อบุคคลต้องการข้อสนเทศ... 

2. กำรอ้ำงอิงท่ีไม่ระบุหมำยเลขหน้ำ ให้เรียงเลียนตามข้อ 1 ต่างเพียงตัดหมายเลขหน้าออกเท่านั้น 
3. กำรลงรำยกำรอ้ำงอิง 

3.1 ให้ตัดยศ ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เช่น ศาสตราจารย์ ดร.เปลื้อง  
ณ นคร ให้เขียนว่า (เปลื้อง  ณ นคร, 2536: 42) 

3.2 กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏจริง เช่น (หยก บูรพา, 2525: 41-45) 
3.3 กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้เฉพาะนามสกุลเท่านั้น เช่น Douglas Cockerell ให้

เขียนว่า (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ต้องเขียนนามสกุลของผู้แต่งเป็น
ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น ค้อกเกอร์เรลล์ (Cockerell, 1985: 56-60) อธิบายว่า... 

3.4 กรณีผู้แต่งคนไทย เขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อและนามสกุล เช่น เกษม 
สุวรรณกุล ให้เขียนว่า (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

3.5 กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือเป็นองค์กร หน่วยงาน ให้คงไว้ตามเดิม 
เช่น (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [จวน อุฏฐายี], 2512: 95), 
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2540: 27) 

3.6 กรณีผูแ้ต่งหลายคน 
ผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยมีค าว่าและคั่นระหว่างกลาง เช่น (ชุติมา สัจจานันท์ 

และนันทิพา  มีแต้ม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
ผู้แต่ง 3-6 คน ให้ระบุผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน ยกเว้น 

คนสุดท้ายให้คันด้วยค าว่า “และ” เช่น (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี สีหอ าไพ, 
2519: 98-100) 

ผู้แต่งมากกว่า  6 คน ให้ระบุเฉพาะชื่อแรก และตามด้วยค าว่า  “และคณะ” ถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศให้ตามด้วยค าว่า “and other” หรือ “et al” (กอบแก้ว  โชติกุญชร และคณะ, 2540: 42), 
(Sarton et al., 1982: 67) 

3.7 อ้างเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน และมีหลายเรื่อง แต่มีปีที่พิมพ์เดียวกัน ให้ใส่ ก ข ค ก ากับ 
หรือ a b c ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น (ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), (ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 
2520 ข: 52-55) 



 

3.8 กรณีอ้างอิงเนื้อหาที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผู้แต่งหลายคน 
ให้ระบุผู้แต่งและรายละเอียดทุกคนโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น เช่น (ธงชัย  สันติวงษ์, 2533: 45-47; 
นิพนธ์  จิตต์ภักด ีและทิพาพันธ์  สังฆพงษ,์ 2547: 15) 

3.9 กรณีที่เอกสารไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ลงรายการว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษาต่างประเทศ 
เช่น (นริศรา  ฐีตะธรรมานนท์ และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

3.10 กรณีอ้างเอกสารต่อจากเอกสารอ่ืน 
1) หากให้ความส าคัญกับเอกสารต้นฉบับเดิมมากกว่า ให้ลงรายการของเอกสารต้นฉบับ 

ตามด้วยค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ แล้วจึงอ้าง
รายการเอกสารรอง เช่น (ม.ล.จ้อย  นันทิวัชรินทร์, 2514: 110 อ้างถึงใน วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), 
(Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94) 

2) หากให้ความส าคัญกับเอกสารรองมากกว่า ให้ลงรายการเอกสารรองตามด้วยค าว่า “อ้าง
จาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาต่างประเทศ แล้วจึงอ้างรายการเอกสารต้นฉบับเดิม เช่น 
(วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อ้างจาก ม.ล.จ้อย  นันทิวัชรินทร์, 2514: 110), (Rampel, 1994: 94 citing 
Felix, 1993: 17) 

3.11 กรณีเอกสารอ้างอิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่ปรากฏชื่อบรรณาธิการ (ed.) ผู้รวบรวม (comp.) 
หรือ ผู้แปล (trans.) ให้ลงชื่อบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้แปล เช่น (สัมพัฒน์  มนัสไพบูลย์, บรรณาธิการ, 
2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 
 
กำรลงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม (Reference) 

ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา  (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น  โดยให้เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อน
ภาษาอังกฤษ และให้เรียงเอกสารปฐมภูมิไว้ก่อนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้ 

1. หนังสือทั่วไป  ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและ
ล าดับที่ (ถ้ามี).//เล่มที่ใช้อ้าง (ถ้ามี).//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. เช่น 
เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์.  (2548).  วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering).  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
Longman, S. V.  (2004).  Page and stage: An approach to scrip analysis.  Boston, MA: Pearson. 

2. หนังสือรวมเรื่อง ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ 
ชื่อบรรณาธิการ, ต าแหน่ง (ถ้ามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหน้าบทความ).//ชื่อจังหวัดที่พิมพ์:/ชื่อ
ส านักพิมพ์. เช่น  
สุปราณี  แจ้งบ ารุง.  (2546).  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวัน. ใน สุปราณ ีแจ้งบ ารุง และคณะ, 

บรรณาธิการ.  ปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ควรได้รับประจ ำส ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครั้งที่ 3 
หน้า 21-26).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ). 



 

3.  หนังสือแปล ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/
ชื่อหนังสือต้นฉบับ//(พิมพ์ครั้งที่).//โดย/ชื่อผู้แปล.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. เช่น 
พาร์กินสัน, ซี บอร์ทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.  (2536).  กำรบริหำรยุคใหม่. แปลจาก Rarlities in 

management.  โดย เริงศักดิ ์ ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
4. วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่วิจัยส าเร็จ).//

ชื่อวิทยำนิพนธ์.//วิทยานิพนธ์(ชื่อปริญญา)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. เช่น 
อรวรรณ  เอกมหาชัย.  (2561).  กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนประถมศึกษำของรัฐ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรสำคร.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
5. รำยงำนกำรวิจัย ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานการวิจัยเรื่อง/...//

สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. เช่น 
ชวนพิศ  สุทัศนเสนีย์.  (2534).  รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง กำรใช้และไม่ใช้บริกำรกฤตภำคของนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
6. วำรสำร ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ./ 

ชื่อวำรสำร,//ปีที/่(ฉบับที)่,เลขหน้าบทความ. เช่น 
ประหยัด  หงษ์ทองค า.  (2544, เมษายน).  อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. 

รัฐสภำสำร, 49 (4), 1-16. 
7. หนังสือพิมพ์และกฤตภำค ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน/

วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ. เช่น 
ทีมข่าวเศรษฐกิจ.  (2545, กันยายน 18).  ผลพวงแห่งการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 – ก้าวอย่าง

ยั่งยืน. มติชน, 7. 
8. อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้จัดท าเว็บไซต์.//(ปีทีเ่ผยแพร่).//ชื่อเรื่อง./

ค้นเมือ่/วัน/เดือน/ปี/จาก/URL แหล่งที่อยู่ท่ีเข้าถึงได้  เช่น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร.  (2548).  ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด. ค้นเมือ่ 25 ตุลาคม 2557, จาก 

http://library.nu.ac.th 
International Organization for Standardization.  (2006).  Big benefits. Retrieved 4 December 

2014, from http://www.iso.org/iso/en 
 
 
 
 



 

กำรจัดท ำบทวิจำรณ์หนังสือและบทควำมปริทัศน์ 
 
การพิมพ์ต้นฉบับวิจารณ์หนังสือและบทความปริทัศน์ ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word   

มีความยาวรวมทุกรายการ ไม่เกิน 20 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร  
TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เคาะ (Single Space)  
ชื่อเรื่องใช้ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ ชื่อผู้เขียนใช้นาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไว้
กลางหน้ากระดาษ หัวข้อหลักใช้ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบกระดาษด้านซ้าย เนื้อหาใช้ขนาด
ตัวอักษร 16 จุด จัดข้อความกระจายแบบไทย 

 
บทวิจำรณ์หนังสือ 

 การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ ให้ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทน า บทวิจารณ์ บทสรุป และ
เอกสารอ้างอิง โดยเรียงล าดับดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยอาจตั้งตามชื่อ
หนังสือที่วิจารณ์ ตั้งชื่อตามตามจุดมุ่งหมายของเรื่อง หรือตั้งชื่อด้วยการให้ประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผู้เขียน ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทน า เป็นการเขียนน าเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ์ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง  ความเป็นมาของ

หนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ท าให้วิจารณ์หนังสือนั้น 
4. บทวิจารณ์ เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์ โดยเสนอแนะจุดเด่นและ

จุดบกพร่องของเรื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผล หากต้องการเล่าเรื่องย่อ ควรเขียนเล่าอย่างสั้น ๆ เพราะ
การวิจารณ์ไม่ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ต่อหนังสือเรื่องนั้น ผู้เขียนต้องการสื่อ
ความหมายอะไรมายังผู้อ่านหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม่ อย่างไร ถ้าประเด็นในการวิจารณ์มีหลาย
ประเด็นควรน าเสนอตามล าดับ เพ่ือให้ผู้อ่านบทวิจารณ์เข้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีที่มีจุดเด่นและจุดด้อยควร
เขียนถึงจุดเด่นก่อนแล้วจึงกล่าวถึงจุดด้อย เพ่ือให้เกียรติและแสดงให้เห็นว่าการวิจารณ์ คือการสร้างสรรค์
ไม่ใช่การท าลาย  

5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปความคิดท้ังหมดที่วิจารณ์และให้แง่คิด หรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวนประเด็นส าคัญของเรื่องและความคิดส าคัญของผู้วิจารณ์ 

6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological 
Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น โดยให้เรียงตามล าดับอักษร 
และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ 

 
 
 



 

บทควำมปริทัศน์ 
องค์ประกอบและรูปแบบการพิมพ์บทความปริทัศน์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทน า  

บทปริทัศน์ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง 
1. ชื่อเรื่อง ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายได้ชัดเจน  
2. ชื่อผู้เขียน ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทน า กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องท่ีน าเสนอ และเป็นการเขียนน าไปสู่เนื้อหาแต่ละประเด็น  
4. บทปริทัศน์ เป็นการเขียนวิพากษ์งานวิชาการ ที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด วิเคราะห์และ

สังเคราะห์องค์ความรู้ ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปเรื่องที่น าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological 

Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น โดยให้เรียงตามล าดับอักษร 
และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ 

 



ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
 
 

 
 



จริยธรรมในการตีพมิพ์วารสารสังคมศาสตร์วจิัย 
 

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ 
1.  บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาบทความทุกเรื่องที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 

โดยพิจารณาเนื้อหาและควบคุมคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินก่อนการตีพิมพ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและขอบเขตของวารสารนี้  

2.  บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบการคัดลอกผลงานในบทความ หากตรวจสอบพบการคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืนหรือมีความซ้้าซ้อนของผลงานเกินเกณฑ์มาตรฐานที่วารสารก้าหนด บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมิน และติดต่อผู้ เขียนบทความเพ่ือขอค้าชี้แจง ประกอบการพิจารณา “ตอบรับ” หรือ 
“ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น 

3.  บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติ  
4.  บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ ไม่น้าบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์

ในเชิงธุรกจิหรือน้าบทความไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง 
5.  บรรณาธิการต้องไม่เปลี่ยนแปลงผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงไม่แทรกแซงข้อมูลระหว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความ 
6.  บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของวารสาร รักษามาตรฐานของวารสาร 

และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและทันสมัยเสมอ 
 

บทบาทหน้าของผู้เขียนบทความ 
1.  บทความที่ขอตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

ไม่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ที่อ่ืน และไม่ส่งบทความไปขอตีพิมพ์เผยแพร่ที่อ่ืนในระหว่างรับการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย รวมถึงเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยแล้ว 
ผู้เขียนบทความต้องไม่น้าผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์ทีอ่ื่นโดยเด็ดขาด 

2.  ผู้เขียนบทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อน้าผลงานของผู้อ่ืน 
รวมถึงรูปภาพและตารางมาน้าเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง เพ่ือไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อ่ืน ทั้งนี้หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น ทางวารสารจะไม่
รับผิดชอบแต่อย่างใด 

3.  ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบผลงานของตนเองให้มีการด้าเนินการตามหลักจริยธรรม และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

4.  ชื่อผู้เขียนบทความที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนัน้ ๆ จริง  
 

  



บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคณุวุฒิประเมินบทความ 
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องพิจารณาบทความ โดยค้านึงถึงคุณภาพของบทความเป็นส้าคัญ ภายใต้หลักการ

และเหตุผลทางวิชาการ ปราศจากอคติ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ  
2.  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ท้าการประเมิน 
3.  หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่รับประเมินมีการคัดลอกผลงานอ่ืน ผู้ทรงคุณวุฒิต้อง

แจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที  
4.  ผู้ทรงคุณวุฒิควรประเมินบทความตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด  
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ 
 

 



หนังสือน ำส่งบทควำมวจัิย 
 
                  วนัท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ............  
 

เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วจิยั 
เร่ือง น าส่งบทความวิจยั 
ส่ิงทีส่่งมำด้วย   ไฟลบ์ทความ  (พิมพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft word) 
      
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว (ช่ือ และ นามสกลุ) ……………………………………...……………….…………… 
 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…................... 

(ชาวไทยระบุทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ชาวต่างชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาองักฤษ) 
ท่ีอยูเ่พ่ือการติดต่อโดยละเอียด บา้นเลขท่ี...................ถนน...................................................  แขวง/ต าบล...............................       
เขต/อ าเภอ .......................จงัหวดั ..................รหสัไปรษณีย ์...............  โทรศพัท.์..................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.................
โทรสาร .....................  Email: ………............................ 

ขอส่งบทความ ซ่ึง  ไม่เป็น หรือ  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร.................................................... 
สาขา......................................... มหาวทิยาลยั/สถาบนัการศึกษา ......................................................... ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ช่ือบทความภาษาไทย ........................................................................................................................................................... 
2. ช่ือบทความภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................................... 
3. เจา้ของผลงาน (ระบุค าน าหนา้ช่ือ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เป็นตน้ ซ่ึงไม่ใช่ต าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ) 
    คนท่ี 1 ช่ือ (ภาษาไทย)...........................................................(ภาษาองักฤษ)......................................................................... 
         ต าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ ..................................................................................................................................       
        สถานท่ีท างาน/สถาบนัการศึกษา ...................................................................................................................................... 
    คนท่ี 2 ช่ือ (ภาษาไทย)...........................................................(ภาษาองักฤษ)......................................................................... 
        ต าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ ...................................................................................................................................     
       สถานท่ีท างาน/สถาบนัการศึกษา ....................................................................................................................................... 
    คนท่ี 3 ช่ือ (ภาษาไทย)...........................................................(ภาษาองักฤษ)......................................................................... 
        ต  าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ ...................................................................................................................................    
        สถานท่ีท างาน/สถาบนัการศึกษา ...................................................................................................................................... 
     

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ บทความน้ีเป็นผลงานของขา้พเจา้จริง ไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น ไม่คดัลอกผลงาน 
ของผูอ่ื้นโดยไม่อา้งอิงแหล่งท่ีมา นอกจากน้ี ผลงานดงักล่าวยงัไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่ไดอ้ยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาเพื่อ
เผยแพร่ในท่ีอ่ืน และจะไม่ส่งเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วนั และขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
  

จึงขอส่งบทความมาเพ่ือพิจารณา 
 

           ขอแสดงความนบัถือ                                                              
                                                                          

 ลงช่ือ............................................. (ผูส่้งบทความ)                    



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพทางวิชาการของบทความ 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  วรจิตตานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  จันทร์ฉาย ข้าราชการบ านาญ 

6. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน  

เนื้อหาในบทความเป็นทัศนะของผู้เขียน ซึ่งผู้ประเมิน ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และ
คณะกรรมการบริหารวารสาร ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ 
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