
 
 667 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยโปสเตอร ์
(Poster Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 668 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กลยุทธก์ารแก้ปัญหาทางการศึกษา 
Problem Solving Strategies in Education 

ดวงพร อุ่นจิตต์(Duangporn Oonjitt)* เฉลิมชัย สุขจิตต์(Chalermchai Sukchitt) 
ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล(Nat Rattanasirinichakun) 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
*Corresponding author. E-mail:  maildaung@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานนับว่าเป็นปัญหาที่ครูทุกคนต้องเผชิญ
และหาวิธีการขจัดปัญหาอยู่เสมอ บทความนี้ได้น าเสนอวิธีการเพ่ือช่วยให้ครูมีแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งท าเป็นกลยุทธ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส ารวจ
ภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง 2) การระบุและจัดล าดับ
ความส าคัญของภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบติได้ตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์
มาตรฐานต าแหน่ง 3) การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหา 
4) การค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 5) การก าหนดทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาแต่ละประเด็น 6) การประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติจริง 7) การ
สรุปและก าหนดแนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น และ  8) การจัดท ากิจกรรม/งาน/
โครงการ ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 2) ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น าและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) เครือข่ายครูและ 4) 
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา   
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การแก้ปัญหา, การศึกษา      
 

Abstract 
All teachers encounter problems with their teaching and more generally with 

their work and thus need to find solutions to these; this article therefore presents a 
method for teachers to systematically do so. The problem-solving strategies outlined 
here involve eight steps: (1) ascertaining work duties according to performance 
criteria and the standards of the position; (2) specifying and arranging in order of the 
importance any work duties which have not been performed in line with the 
performance criteria and the standards of the position; (3) analyzing the problems, 



 
 669 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

their causes and their impacts; (4) finding ways to solve the problems; (5) specifying 
the choices available for solving the problems; (6) evaluating the possibilities for 
implementing each solution; (7) summarizing and determining the guidelines to be 
used as a solution/solutions; and (8) implementing appropriate activities, work or 
projects. Four factors influence the degree of success met in applying this strategy to 
solving problems in educational settings: (1) the system for storing information 
related to teachers’ performance; (2) leadership by educational executives and their 
understanding of the use of professional learning communities; (3) teachers’ 
networks; and (4) other organizations outside the particular educational institute. 
Keywords: Problem Solving Strategies, Education      
 
1. บทน า  

การให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , 2561: 8) 
ท าให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 65) โดยมีเปูาหมายให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษา 
4.0: ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560: ออนไลน์) แต่จากปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย ที่พลเอกดาว์พงษ์ รัตน
สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ด ารงต าแหน่ง สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 
2559) ได้น าเสนอจ านวน 31 ปัญหา (2558: ออนไลน์) พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติงานทีค่รูก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ เด็กเครียด เด็กไม่มีความสุขกับการเรียน เด็กเรียน
เยอะ มีผลสัมฤทธิ์ต่ า ขาดระเบียบวินัย การเรียนภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน กระบวนการเรียนรู้ไม่
พัฒนาทักษะเด็ก และเนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้การจัด
การศึกษาของประเทศไทยปัจจุบันได้กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันตามบริบทของ
แต่ละแห่ง ดังนั้นหากครูผู้สอนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลส าคัญที่จะส่งผลให้ผู้รียนเกิดศักยภาพตามที่นโยบาย
ทุกระดับก าหนด ไม่ทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของตน
แล้วก็ย่อมไม่สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งย่อมส่งผล
ให้ผู้รียนไม่เกิดศักยภาพตามท่ีนโยบายทุกระดับก าหนดไว้ได้      
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาและผลเสียที่จะเกิดขึ้น จึงได้พัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา ซึ่งอาจ
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สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาทางการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องได้ โดยจะท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ได้
แนวทางการแก้ปัญหาทางการศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถน าไปใช้แก้ไข คลี่คลายปัญหาใน
ภาระหน้าที่ ให้เกิดความส าเร็จ ตลอดจนกระตุ้นให้ครูมีก าลังใจในการท างานมากยิ่งข้ึน เพราะผลลัพธ์
ที่ได้ เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและต่อตัวครู วิธีการดังกล่าวจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้การด าเนินการ
จัดการศึกษาเป็นวิถีแห่งประสิทธิภาพของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่จะน าพา
ประเทศสู่ความก้าวหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในบริบทของสังคมไร้พรมแดนอีก
ด้วย     
 
2.  แนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์การแก้ปัญหา 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยครูจะต้องมีความ
เข้าใจในการพิจารณาปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2558: 124) และ
ใช้กระบวนการน าไปสู่การคลี่คลายปัญหาซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การนิยามปัญหาและ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซึ่งจะท าให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีมาของปัญหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น    
 แนวคิดการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาครั้งนี้  มีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิด 3 เรื่องที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และ 3) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) เพ่ือพัฒนาเป็นกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาทางการศึกษา   

2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นแนวคิดการ
พัฒนาบุคคล โดยกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่ดี
ขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์กร (Kazlauskaite R. and Buciuniene H., 2008) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี
เปูาหมายที่ส าคัญคือการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคคลและการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลมีลักษณะเป็นการออกแบบ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลบนฐานงาน (Job Based HRM) และการออกแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency Based) ซึ่งทั้งสองระบบยังคงมีการใช้แบบผสมผสานเพ่ือช่วยให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (เลิศชัย สุธรรมานนท์, 2560: 42)  

ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่พัฒนาขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคล กลุ่มและองค์กรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในหน้าที่ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมใน
อนาคต นอกจากนี้การฝึกอบรมยังเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้กับการท างาน (Lynton and Pareek, 1990) ทั้งนี้กิจกรรมการฝึกอบรมจะต้องมีการ
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วิเคราะห์ระดับบุคคลที่ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์องกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เชื่อมโยง
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลหรือความต้องการประเทศ 

2.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community) หรือ PLC 
เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ การมีภาวะผู้น าร่วม มีความเป็นกัลยาณมิตร มีการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่ง ชัยวัฒน์ แก้วบัวทอง (โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ , 2560: ออนไลน์) กล่าวว่า PLC เป็น
กระบวนการพัฒนาที่ครูสามารถกระท าได้ทันที เพราะยึดห้องเรียนเป็นพ้ืนที่ด าเนินการ ใช้ปัญหาของ
นักเรียนเป็นตัวตั้งในการท างานของครู  โดยครูร่วมกันท าแผนการสอน ร่วมกันสังเกตการสอน 
ร่วมกันวิพากษ์และกระท าซ้ าๆ จนเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้นจึงเชื่ อได้ว่า
นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ นราพร จันทร์
โอชา (โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์, 2560: ออนไลน์)  ได้
กล่าวว่า ครูสามารถน ากระบวนการ PLC มาใช้เพ่ือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเพ่ือศึกษาหาทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนเองพบหรือเพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทของตนได้ เมื่อผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเข้าใจเรื่อง PLC นี้
อย่างชัดเจน PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทุก
ฝุายอย่างยั่งยืน การพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะท าให้ครูมีควมมั่นใจในการ
ท างานมากข้ึน ท าให้เกิดการพัฒนาทั้งผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูผู้สอนและนักเรียน ครูทุกคนพอใจและมี
พัฒนาการในการสอนดีขึ้นตามล าดับ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2558)  

2.3 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภาวะคุกคามเพ่ือประเมินสถานการณ์ของตนเองและองค์กร (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553: 
170) ซึ่งในบทความนี้ใช้เทคนิค SWOT เน้นให้ครูประเมินตนเอง โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strengths) จะแสดงสภาพจุดเด่นของตนเอง เช่น ด้านความสามารถทางการปฏิบัติงานที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการสมรรถนะและมาตรฐานต าแหน่งครู, การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) คือ
การแสดงสภาพความสามารถทางการปฏิบัติงานที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการสมรรถนะและ
มาตรฐานต าแหน่งครู ซึ่งท าให้จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น , การวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunities) ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายหรือการสนับสนุนส่งเสริมจากต้นสังกัดเพ่ือช่วยให้ครูมี
โอกาสพัฒนาตนเองหรือเลื่อนต าแหน่ง และการวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats) ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานปัจจุบันของครู 
ประโยชน์การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ช่วยท าให้ครูสามารถประเมินสถานการณ์ของตนเองได้
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อย่างชัดเจน เมื่อครูได้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องใดเป็นจุดแข็งก็จะสามารถวางแผนก าหนดวิธีการเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันเรื่องใดที่เป็นจุดอ่อนก็จะสามารถวางแผนก าหนดวิธีการแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เช่นกัน  

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานข้างต้นเมื่อเชื่อมโยงกับสมรรถนะการปฏิบัติและมาตรฐานต าแหน่งครู 
จะช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู ดัง
แผนภาพที่ 1 แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา ต่อไปนี้          

                                                            
Input                         Process    Output 

                                                                                                                                         
   แผนภาพที่ 1  แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา  
                    (A Concept of Development of Problem-solving Strategy in Education) 

 
3. กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา มีข้ันตอนในการปฏิบัติ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐาน
ต าแหน่งของครู ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการปฏิบัติ 2) มาตรฐานต าแหน่งของครู 3) เกณฑ์การ

1.  ส ารวจภาระงานตามเกณฑ์

สมรรถนะการปฏิบตัิงานและเกณฑ์

มาตรฐานต าแหน่งของคร ู

2.  ระบุและจัดล าดบัความส าคัญของ

ภาระงาน 

3.  วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและ

ผลกระทบ 

4. ค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหา 

5.  ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปญัหา 

6.  ประเมินความเป็นไปได ้

     ในการน าไปปฏิบตั ิ

7.  สรุปและก าหนดแนวทางที่จะ 

น าไปใช้แก้ไขปญัหา 

8. จัดท ากิจกรรม / งาน / โครงการ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(Human Resource 

Development) 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional 

Leaning Community)  

 การวิเคราะห ์SWOT  

(SWOT Analysis) 

 ผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลยุทธ์การ

แก้ปัญหาทาง

การศึกษา         

ของครูผู้สอน        

ที่มีความเหมาะสม

และความเป็นไปได้

ในการปฏบิัต ิ              

ในสถานศึกษา 
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ประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2553: 26-38) ดังนี้  

1) สมรรถนะการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) ได้แก่    

1.1)  สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (4) การท างานเป็นทีม และ 
(5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดังนี้ 

สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement 
Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็ม
ใจในการให้บริการและการปรับปรุงระบบ บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ใหมๆ่ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

สมรรถนะที่ 4 การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน  การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนหรือทีมงาน แสดง
บทบาทการเป็นผู้น าหรอืผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานรว่มกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างและด ารง
สัมพันธภาพ ของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and 
Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และสังคม เพ่ือสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู 

  1.2) สมรรถนะประจ าสายการสอน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 
สมรรถนะ ได้แก่ (1) การบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ (2) การพัฒนาผู้เรียน (3) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน (4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (5) ภาวะผู้น าครู และ 
(6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and 
Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสตูร การออกแบบการ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล การเรยีนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง 
ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  การจัดท าข้อมลูสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (Analysis 
& Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ แยกประเด็น
เป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบ และน าไปใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแก้ปัญหา  เพ่ือพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ 

สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของครทู่่แสดงถึงความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพล ของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิด
พลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ 

สมรรถนะที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ (Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึง การ
ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ 

2) มาตรฐานต าแหน่งของครู ประกอบด้วย 4 ด้าน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 ว/20 
ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ได้แก่  (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  (2) ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน  (3) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และ(4) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

     (1.1) น าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ มาใข้ในการจัดท ารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

     (1.2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร 

    (1.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    (1.4) เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

    (1.5) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน   
    (2.1) จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนา

ผู้เรียน 
    (2.2) ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
    (2.3) อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ค่านิยมท่ีดีงาม 
(3) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   

การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ  อย่าง
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(4) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
     มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  3) เกณฑ์การประเมินผลที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู  ของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานต าแหน่งของครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว.21 ลงวันที่ 5 กรกรฏาคม 
2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

          โดยขั้นตอนนี้ครูแต่ละบุคคลจะท าการประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของ
ตนเอง ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด จากนั้นท า
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์
มาตรฐานต าแหน่งของครู  

ขั้นตอนที่ 2 การระบุและจัดล าดับความส าคัญของภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง โดยครูท าการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากข้อที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติใน
ระดับน้อยไปหาผลการประเมินระดับมาก บันทึกหมายเลขล าดับความส าคัญลงในช่องที่ก าหนดให้ใน
แบบประเมินภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่งของครู  

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหา 
โดยน าภาระงานจากการประเมินผลการปฏิบัติในระดับน้อย ไปท าการตรวจสอบกับเอกสารและ
หลักฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการบันทึกข้อค้นพบลงในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหา  

ขั้นตอนที่ 4 การค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูที่ประสบปัญหาในประเด็นเดียวกัน  ในลักษณะของการจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  จากนั้นท าการบันทึก
ข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น โดยครูแต่ละบุคคลน า
ข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 ไปประกอบการพิจารณาก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น
ของตนเอง จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติจริง  โดยครูแต่ละ
บุคคลท าการประเมินความเป็นไปได้ว่าแต่ละทางเลือกสอดคล้องของบริบท ด้านนโยบาย  แผนและ
เปูาหมายของหน่วยงาน ปัจจัย ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการด าเนินการ  รวมทั้ง
สมรรถนะของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน าทางเลือกนั้นไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง  
บันทึกข้อมูลลงในแบบการประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติ (ฉบับร่างที่ 1) ที่
ก าหนดให้  ต่อจากนั้นน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูที่ประสบปัญหาในประเด็นเดียวกัน  ใน
ลักษณะของการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community)  ครูแต่ละคนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงในแบบการประเมินความ
เป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติ (ฉบับร่างที่ 2)  

 ขั้นตอนที่ 7 การสรุปและก าหนดแนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น ครูแต่ละ
คนน าแบบการประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติ ฉบับร่างที่ 1 และ ฉบับร่างที่ 
2 มาพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติของตนเอง จากนั้นท าการสรุปและก าหนด
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

แนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น ฉบับสมบูรณ์ โดยท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบสรุป
และก าหนดแนวทางท่ีจะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น   

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ากิจกรรม/งาน/โครงการ  ครูแต่ละบุคคลน าข้อมูลจากแบบสรุปและ
ก าหนดแนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น ตามขั้นตอนที่ 7  ไปพิจารณาจัดท าเป็น
กิจกรรม / งาน / โครงการ และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  

จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา 
8 ขั้นตอนของครู จ านวน 405 คน จาก 9 เขตพ้ืนที่การศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึ กษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  ประกอบด้วย   

4.1  ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครู เพราะท าให้ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถท าการส ารวจภาระงาน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น  

4.2  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น าและมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
Professional Learning Community เนื่องจากผู้บริหารมีพลังอ านาจต่อการปฏิบัติงานของครู และ
มีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ ดังนั้นความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ภายใต้การมี
วิสัยทัศน์  คุณค่า เปูาหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมทั้งการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของคณะ
ครูโดยมีผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุน ย่อมจะน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.3  เครือข่ายครู เป็นเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพราะกิจกรรม Professional Learning Community ครูที่มี
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาให้ประสบความส าเร็จสามารถน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน ท าให้ครูที่ยังไม่มีประสบการณ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน าวิธีการ
ดังกล่าวไปทดลองใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของตนเองได้ 

4.4  หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด (เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) มีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือ 
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สนับสนุน ด้านทรัพยากร ด้านการนิเทศก์ และการด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการของสถานศึกษา อีก
หน่วยงานหนึ่งคือ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งวิทยากรทางวิชาการ สามารถช่วยให้ครู
ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาการที่ทันสมัยอยู่เสมอ  

 
5. สรุป 

กล่าวสรุปได้ว่า กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยท าให้ครูผู้สอนที่ ก าลัง
ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น เพราะ
การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองอย่างชัดเจน การจัดล าดับภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากปัญหา โดยเชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะน าไปสู่แนวทางหรือวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไป
จัดท าเป็นกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในสถานศึกษา 
ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จ  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยให้การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องตรงประเด็น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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Study and prioritize educational management in elementary schools 
with higher scores on national basic education tests were higher than 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศจ านวน 47 
โรงเรียน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และเทคนิควิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired Weighting Procedure) ผลการวิจัยพบว่า 
1) ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. สถานศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT สูงสุด  2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
สถานศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
สูงสุด และ 3) ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - 
NET) สถานศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O – NET กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง สูงสุด ซึ่งเมื่อท าการจัดล าดับความส าคัญโดยใช้วิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ พบว่า 
1) ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. โรงเรียนน าหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาและใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นล าดับที่ 1 2) ด้านการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็น
ล าดับที่ 1 และ 3) ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนมีการจัดท าโครงการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉพาะกิจ เป็นล าดับที่ 1 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  เทคนิควิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนน
รายคู่   
 

Abstract 
 This research is to study and prioritize educational management in 
elementary schools. A small study with a national basic education test score was 
higher than the national average. The sample was a small primary school under the 
jurisdiction of the Office of Phichit Primary Education Area 1, with the results of the 
National Basic Education Testing (O-NET) in academic year 2558 at the sixth grade 
level. The school's average score was 47. The research instrument was a 
questionnaire. Statistics used in data analysis were the mean ( X ), standard deviation 
(SD), and Paired Weighting Procedure. The research findings were as follows: 1) The 
implementation of teaching and learning according to the policy of the Office of the 
Basic Education Commission. Educational institutions are responsible for the highest 
quality DLTV / DLIT format. 2) Instructional management in schools. Educational 
institutions operate on learning management using distance education via satellite 
(DLTV). And 3) the preparation of the national basic education test (O-NET). 
Educational institutions are committed to understanding the O-NET exam with 
students and parents. When ranked using the Paired-Weighting-Procedure method, 1) 
The implementation of teaching and learning in accordance with the policy of the 
Office of the Basic Education, the core curriculum for basic education to develop and 
use it to suit the students is No. 1. 2) Instructional management in schools. The 
school is managed by Distance Learning via satellite (DLTV), No. 1. And 3) on the 
preparation of the national basic education test (O-NET). The school had the first 
level of achievement learning achievement learning program. 
Keywords: educational, small primary schools, Paired Weighting Procedure  
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้
ในการที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ ซึ่งประเทศที่ต้องการความก้าวหน้าต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนโดย
อาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและมีปัญหาเกี่ยวกับ
ก าลังคนที่จะตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมาก อันสืบเนื่องมาจากระบบ
และวิธีการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างและกระจายโอกาส รวมทั้งคุณภาพการศึกษาได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาและการก้าวสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ดังนั้นระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงถูกท้าทายจากแรงผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่อนข้างมาก (มนัส ศรีเพ็ญ, 2558 : ออนไลน์) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 มาตรา 15 ระบุว่าการจัดการศึกษา 
มี 3 รูปแบบที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง คือ การศึกษาในระบบที่
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการจัดการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล โดยเนื้อหาสาระของหลักสูตรต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2558 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการสอบรายวิชาพ้ืนฐานทั้งสิ้น 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 44.98 สะท้อนให้
เห็นว่าการศึกษาของประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก ซึ่งสาเหตุที่ท าให้คะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับประเทศน้อยนั้นมีปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น ระดับความยากของข้อสอบ การเห็นความส าคัญของ
การสอบ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกเมืองจะมีการแข่งขันทางด้าน
วิชาการ และมีความกระตือรือร้นความเอาใจใส่ในการเรียนน้อย ส่งผลให้คะแนน O-NET ต่ าเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง เพราะโรงเรียนเหล่านี้มีการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการสูง (เอ้ือมพร หลินเจริญ และคณะ, 2552) 
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โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ  เครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในการจัด
การศึกษา การกระจายอ านาจ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤติคุณภาพเป็นทวีคูณ   และ ยังมี
การบริหารจัดการแบบเดิม ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหลักสูตร
หรือตอบสนอง ต่อหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้   ในปัจจุบัน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีโรงเรียนในสังกัด 32,879 แห่งเป็นโรงเรียนที่มี
นักเรียน ตั้งแต่ 120 คน ลงมา 10,877 แห่ง ในจ านวนนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากคือ มีนักเรียน
ตั้งแต่ 60 คนลงมา รวม 1,766 แห่ง ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ ส่วนใหญ่ มีปัญหาส าคัญ คือ (สุรเสน ทั่งทอง, 
2551) 
                1. นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย เช่น มีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนสื่อ 
และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  
                2. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กล่าวคือ มีการ
ลงทุนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครู: นักเรียน ซึ่งตาม
มาตรฐานต้อง 1: 25 แต่ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อัตราส่วนครู: นักเรียน เท่ากับ 1: 8 - 11 เท่านั้น  
                3. อาคารเรียน อาคารประกอบส่วนใหญ่ มีขนาดเล็ก มีห้องเรียนจ ากัด สภาพทั่วไป
ช ารุดทรุดโทรม ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน  
                4. โรงเรียน ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ยังไม่มีศักยภาพ ในการระดมทรัพยากรเพ่ือช่วย
สนับสนุน สถานศึกษา รวมทั้งชุมชนยังมีความจ าเป็นต้องรับการพัฒนา  
                5.  นักเรียนมาจากครอบครัวที่ยากจนขาดแคลน ต้องการการสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา และโอกาสมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต  
                6.  บางโรงเรียนขาดครูผู้สอน ในบางสาขาวิชา ในบางช่วงชั้น และอยู่ห่างจากแหล่งการ
เรียนรู้ 

 
ปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชาได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 ปฏิรูปการศึกษาของไทย โดยมีการปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งทางด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีมาตรฐาน โดยให้ไปควบหรือยุบรวมกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงที่มีมาตรฐานและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา “ประเด็นส าคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  คือต้อง
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สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชน ถึงเหตุผลความจ าเป็น ว่าต้องการให้เด็กได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยระยะแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ า
กว่า 20 คนในกลุ่มเปูาหมายจ านวน 421 โรงที่ต้องเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็ก
ก่อนส่วนที่เหลืออีก 406 โรงจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561  จากนั้นก็จะมา
พิจารณาโรงเรียนที่มีเด็กมากกว่า 20 คนในล าดับต่อไป  ทั้งนี้ไม่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะมีเด็กจ านวน
เท่าไหร่แต่หากยังสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี ศธ.ก็จะไม่เข้าไปยุ่ง” (ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, 
2559) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยของระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 44.98 ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีคะแนนรวมเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตอยู่ที่
ร้อยละ 45.84 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นนั้น
เกิดจากในปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานได้ผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ทางผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่จึงให้ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนหาวิธีการที่จะท าให้คะแนน O- NET ของแต่ละโรงเรียนสูงขึ้น
โดยแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม การเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การสอนพิเศษ เป็นต้น อันแสดงให้เห็นว่ายังมีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่
มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ 

จากปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของ
การจัดการศึกษา ตลอดจนแนวการปฏิบัติการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจัดล าดับความส าคัญ
เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือยืนยันแนวทางในการที่โรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาให้คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนตัวเองสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 
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   2. เพ่ือจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผล
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 

 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
ครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ อันดับที่ 
1 – 47 จ านวน 47 โรงเรียน (คะแนนรวมเฉลี่ยของระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 44.98 ซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีคะแนนรวมเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
อยู่ที่ร้อยละ 45.84) โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเทคนิควิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ 
(Paired Weighting Procedure) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 ระดับการปฏิบัติวิธีการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.83) โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
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นโยบายของ สพฐ. ( X = 3.97) ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ( X = 3.87) และด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ( X = 3.66) 

1.1 ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ.  
  การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยสิ่ งที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ 
DLTV/DLIT  

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก   โดยสิ่งที่มีการ

ปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
1.3 ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสิ่งที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจเรื่องการ
สอบ O – NET กับนักเรียนและผู้ปกครอง  
 2. การจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 การจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 โดยวิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired – 
Weighting – Procedure) 

2.1 ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. 
 การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ 

สพฐ. พบว่า ล าดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาและใช้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน   

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า 

ล าดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
2.3 ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดล าดับความส าคัญด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ล าดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดท าโครงการกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉพาะกิจ 
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ตาราง  1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในภาพรวมทุกด้าน 

ด้าน 
X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1.ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของ สพฐ. 
2.ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
3.ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

3.97 
 

3.66 
3.87 

0.65 
 

0.71 
0.76 

มาก 
 

มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.83 0.06 มาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่
มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. มี
ระดับการปฏิบัติสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นโยบายของ สพฐ.มีความชัดเจน และมีการจัดท าตาม
นโยบายเพราะมีการติดตามและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลต่อคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจะต้องด าเนินการและต้องรายงานผลกลับไปยัง สพฐ .เพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (2558) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นแนวทางในการ
บริหารการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. พบว่า การที่สถานศึกษามี
การจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ส่งผลต่อคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รูปแบบ DLTV/DLIT มีการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอน
จากโรงเรียนต้นทางที่มีความพร้อมในด้านของครูผู้สอน สื่อการสอน ท าให้นักเรียนที่ได้เรียนจากการ
จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ได้รับความรู้ที่เทียบเท่ากับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จรรยา พลสมัคร (2549) ที่กล่าวว่า การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความ
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เหมาะสมมาก สามารถท าให้ผู้เรียนได้รับถ่ายทอดความรู้ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
การศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนนอกเมือง และยังสอดคล้องกับ ณัฐพล พรมลี (2555) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ eDLTV เรื่อง
การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า การใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
สื่อ eDLTV ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนุกสนานในการเรียน เรียนด้วยความสุข ได้เรียนรู้
สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ในแต่ละ
เนื้อหา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน  

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนมีข้อจ ากัดในหลายด้าน ทั้ง
จ านวนครูผู้สอน ครูผู้สอนที่มีก็อาจจบไม่ตรงเอกกับรายวิชาที่สอนจึงท าให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายกับวิธีการสอนแบบปกติ เมื่อโรงเรียน
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ท าให้นักเรียนมีความสนใจการเรียนมากขึ้น รวมถึงตัว
ครูผู้สอนก็จะได้เรียนรู้วิธีการสอนจากครูโรงเรียนต้นทาง ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อุเทน ปัญโญ (2539) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วย
การศึกษาทางไกลจากโรงเรียนต้นทางมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกรายวิชา ผู้เรียนมีทักษะ อยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาแบบปกติ รวมทั้งผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ ก็มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน โดย
ใช้รายการเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และยังสอดคล้องกับ บุญเฑียร ขัติเนตร (2550) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน ว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านด่าว
เทียม จะมีคู่มือการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวล ผู้บริหาร ครูเห็นความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียมและเห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูได้
เป็นอย่างดี นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่
สูงขึ้นนักเรียนบางคนต่ า ซึ่งน่าจะเกิดจากความเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียนและความรู้พ้ืนฐาน
ของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันตลอดถึงการก ากับดูแลของครูผู้ควบคุมของโรงเรียนปลายทาง และ
ยังสอดคล้องกับ วิวรรธน์ วรรณศิริ (2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านเนื้อหาสาระเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษา การมีคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้สอนในรายวิชานั้น 
ๆ ก็มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน โดยใช้รายการเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้บริหารมีการ
วางแผนเห็นด้วยในการวางแผนจัดโครงการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างนักเรียนในเมืองและนอกเมืองที่เกิด
จากความพร้อมในหลายๆด้านของสถานศึกษา ให้นักเรียนได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยัง
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พบว่า การท าข้อตกลงกับโรงเรียนใกล้เคียงเพ่ือน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืนนั้น มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยตรงนี้เกิดจากเรื่องของงบประมาณที่ทางโรงเรียนมี
อย่างจ ากัด และระยะทางระหว่างโรงเรียน ซึ่งมีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมมากกว่า สอดคล้องกับ ตฤณ สุข
นวล (2552) ที่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  สรุปผลได้ว่า
สถานศึกษาต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชน รวมถึงองค์กร
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงจะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

4. ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
พบว่า โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O – NET กับนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ไม่ได้มีผลกับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้ที่จะให้
ความสนใจต่อการสอบ โรงเรียนจึงต้องท าการชี้แจงให้เห็นว่าคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานมีความส าคัญต่อตัวนักเรียนและโรงเรียนอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ เอ้ือมพร หลิน
เจริญ และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังให้ความส าคัญต่อการสอบ
น้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะน าผลจากการสอบไปใช้ท าอะไร เมื่อไร จึงท าให้นักเรียนไม่ได้สนใจและให้
ความส าคัญในการสอบ โรงเรียนขนาดเล็กจึงต้องท าความเข้าใจต่อทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครอง 
เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ และยังสอดคล้องกับ ถาวร เกียรติถาวรวงศ์ (2548) ที่กล่าวว่า เงื่อนไข 
ด้านความคิด ความเชื่อ ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนเงื่อนไขด้านชุมชน ได้แก่ เศรษฐกิจ สภาพสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางบวกที่บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนมีต่อกันและโอกาสในการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน เงื่อนไขด้านโรงเรียนได้แก่ การที่โรงเรียนมี
นโยบายชัดเจน มีจุดยืนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีกระบวนการท างานที่มีระบบการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
และยังสอดคล้องกับ Pamela และ Davis-Kean (2005) ที่กล่าวว่า ครอบครัว ขนาดของครอบครัว 
ความรู้ด้านการดูแลเด็ก อายุของพ่อแม่ ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ส่วนความ
คาดหวังของพ่อแม่ การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ และการอ่านหนังสือของนักเรียนมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง 

5. การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. 
พบว่า โรงเรียนน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาและใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
แม้ว่าจะขัดแย้งกับสภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แต่เมื่อน าผลการจัดอันดับมาเปรียบเทียบกันพบว่า 5 
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อันดับแรกยังมีความสอดคล้องกันอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถูก
สร้างมาเพ่ือเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษา แต่ละโรงเรียนจะมีบริบทที่แตกต่างกันไป ทั้งลักษณะวิถี
ชีวิตของชุมชน ศักยภาพของชุมชน ตลอดถึงจ านวนประชากรในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนต้องมีการวางแผนเพ่ือให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
อรัญญา ไชยวงศ์ (2555) ที่กล่าวว่า การบริหารหลักสูตร ควรจัดประชุมชี้แจงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องร่วม
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด สร้างเครื่องมือ 
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน ด้าน
การนิเทศภายในโรงเรียน สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอนด้านการนิเทศภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศและประเมินผลการนิเทศ ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ด้านการวัดผลและประเมินผล มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือหาปัญหาและแนวทางพัฒนา
ต่อไป  

6. การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับการออกอากาศ
มาจากโรงเรียนต้นทางซึ่งได้มีกระบวนการในการกลั่นกรองวิธีการต่างๆ ที่จะท าให้นักเรียนได้รับ
ความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโรงเรียนปลายทางยังสามารถที่จะบันทึกการสอนจาก
ระบบของโรงเรียนต้นทางเพ่ือน ามาเปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิวรรธน์ วรรณศิริ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านเนื้อหาสาระเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษา การมีคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้สอนในรายวิชานั้น 
ๆ สามารถน าอุปกรณ์บันทึกวีดีทัศน์รายการเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับนักเรียนได้
ศึกษา  

7. การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการวิธีการเตรียมความพร้อมในการสอบ  O – 
NET พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าโครงการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉพาะกิจ แม้ว่า
จะขัดแย้งกับสภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แต่เมื่อน าผลการจัดอันดับมาเปรียบเทียบกันพบว่า 5 อันดับแรกยังมีความ
สอดคล้องกันอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต้องด าเนินการตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาที่ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น จึงได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย อาทิ การจัดกิจกรรมน านักเรียนไปเรียนพิเศษร่วมกับโรงเรียนอ่ืน การน า
อาจารย์พิเศษที่มีความช านาญมาสอนเสริมให้กับนักเรียน การส่งเสริมครูในโรงเรียนให้ไปพัฒนา
ตนเองในด้านเฉพาะเพ่ือกลับมาพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สมภพ ใจยา (2555) ที่
กล่าวว่า 1) ด้านการพัฒนาครูและ การจัดครูเข้าสอน โรงเรียน ก ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและ
จัดท าโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดการบุคลากรภายนอกที่มีความรู้มาสอนเพ่ิมเติม แต่โรงเรียน 
ข ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากขาดครู 2) ด้าน การจัดแผนการเรียน โรงเรียน ก วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาและจัดโครงสร้างการเรียนตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่
โรงเรียน ข จัดท าโดยอิงครูเป็นส าคัญเพราะครูมี จ านวนน้อย 3) ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้
โรงเรียน ก ใช้วิทยากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้  แต่
โรงเรียน ข ใช้ทีมงานวิชาการในการอบรม 4) ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โรงเรียน ก จ าแนก
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กพอใช้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเหมาะสมตาม
ระดับของนักเรียน แต่โรงเรียน ข ไม่ได้ด าเนินการจ าแนกนักเรียน 5) ด้านการจัดการสื่อการเรียนรู้
โรงเรียน ก จัดอบรมการท าสื่อโดยใช้วิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประเมินการใช้สื่อเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงสื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่โรงเรียน ข ใช้สื่อการสอนเก่าและไม่มีระบบจัดเก็บสื่อ
ที่เป็นระบบ 6) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียน ก ประเมินนักเรียนโดยใช้เครื่องมือ
และเกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย แต่โรงเรียน ข ใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียวในการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัยการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ านวน 47 โรงเรียน 
พบว่า การที่สถานศึกษามีการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ท าให้มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1.1 โรงเรียนที่ต้องการให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นควรที่จะใช้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ซึ่ง
โรงเรียนจะต้องวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน มีการท าแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวบุคคล
รับผิดชอบในด้านอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ การก าหนดงบประมาณ และการนิเทศติดตามงาน  



 
 693 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1.2 โรงเรียนที่ขาดความพร้อมในเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาควรที่จะศึกษาการใช้ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพราะจากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ได้ใช้วิธีนี้แล้วท าให้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

1.3 ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
โรงเรียนควรวางแผนโดยเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายของโรงเรียน การท าความเข้าใจต่อนักเรียน
และผู้ปกครอง โรงเรียนควรสนับสนุนให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนโดยปลูกจิตส านึกให้มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน เห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้น ซึ่งต้องเริ่มจากตัวครูผู้สอน ที่ต้องมีการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ไม่น่าเบื่อ ซึ่งปัจจุบันนักเรียนจะประสบปัญหากับการสอน
ของครูที่ไม่มีความหลากหลายจึงท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายท าให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเวลาครูสอนและ
ให้ปฏิบัติกิจกรรมก็ไม่อยากร่วมกิจกรรมการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถด้านการเรียนรู้เพ่ือ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

1.4 จากผลการวิจัยจะพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยการท าข้อตกลงกับ
โรงเรียนใกล้เคียงเพ่ือน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนนั้น มีระดับการปฏิบัติที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้
หากโรงเรียนมีการศึกษาแนวทางและการวางแผนที่ดี ก็จะช่วยให้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงยิ่งขึ้น 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการท าวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้ 

2.1 ควรมีการวิจัยกับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาโดยใช้ ใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ว่าท าไม
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ DLTV/DLIT แล้วจึงท าให้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น 

2.2 ควรมีการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยการท าข้อตกลงกับโรงเรียน
ใกล้เคียงเพื่อน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน ว่ามีปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมท าให้วิธีการนี้สามารถ
พัฒนาให้โรงเรียนมีให้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค า

สอน ดร.กีรต ิจันทรมณี อาจารย์ ดร. ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในเรื่องเอกสาร ขอบคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพ่ือน พ่ีและน้อง 
ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการท าวิจัยครั้งนี้ 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัวทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ตลอดจนความรัก ความห่วงใย และก าลังใจที่ให้ตลอดมาหาก
มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ ครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  จ านวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 -1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .818 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีบทบาท

สูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (   = 3.46 , SD = 0.45)  รองลงมา

คือ ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( = 3.44 , SD= 0.49) ด้านการประเมินผล

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (  = 3.42 , SD= 0.45) ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( = 3.42 , 
S.D.= 0.43) 
ค าส าคัญ:  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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Abstract 
 This research aims to study the role of school administrator in promoting the 
student-centered learning of nongsano school network in Pichit primary educational 
service area office 1. The samples were 118 people. The research tool was used by 
questionnaire for study the role of school administrator in promoting the student-

centered learning. The quality of questionnaire were IOC 0.67 - 1.00, α =.818. The 
statistics used in this study were the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The results showed that overview, the role of school administrator in 
promoting the student-centered learning was at high level all types.  The 

development of student-centered learning was at highest level (  = 3.46 , SD = 

0.45).  Subordinate,  The planning of student-centered learning ( = 3.44 , SD= 0.49)   

the assessment of  student-centered learning ( = 3.42 , SD= 0.45) the promotion of 
student-centered learning   and the supervision within the side for student-centered 

learning   ( = 3.42 , S.D.= 0.43) 
Keywords: The role of school administrator,  Student-centered Learning,  nongsano 
school network in Phichit primary educational service area office 1 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ในหมวดที่ 4 ว่าด้วย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลั กว่า
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่ อการเรียน และอ านวย
ความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง



 
 700 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
มุ่งพัฒนาให้ได้ผู้เรียนที่พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสุข ออกสู่สังคมไทย การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น จะต่างจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพราะส่วนมาก
การจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเป็นส าคัญ ซึ่งครูส่วนใหญ่ยังใช้การสอนแบบเดิม คือ การบรรยาย 
ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และครูยังใช้สื่อการสอนไม่มากนัก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 5) 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแต่ละปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ องค์ประกอบที่ส าคัญคือ ผู้บริหาร
หรือผู้น าหรือผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ก็ตาม 
ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การแม้
จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมในการเป็นผู้น าของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้องหรือดีเพียงใดก็ตามผลงานที่
เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหารควรมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการเป็นผู้น าองค์การเพราะความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับผู้บริหาร การเป็นผู้บริหารที่
ดีควรเป็นผู้ที่กล้าที่จะตัดสินใจหรือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารนั้นควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหารงาน ปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างคือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นส่งเสริม
ศักยภาพของครูเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การสอนทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน  (ชวลิต เจนเจริญ, 2553 : 2) 

การบริหารและการจัดการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 
ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดเพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางในการท างานผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์รอบรู้ 
เป็นที่พ่ึงพาทางวิชาการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2543 : 5) 
ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาและรักษาคุณภาพของครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
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การสอน ผู้บริหารจะเข้าถึงหัวใจการเรียนรู้ของเด็กและจะต้องวางแนวทางในการปฏิบัติหรือนโยบาย
ที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐโดยเฉพาะบทบาทใหม่ของสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหาร บทบาทของครู บทบาท
ของผู้เกี่ยวข้อง ต้องสร้างกลไกในการจัดการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งวิธีการเรียนรู้ของเด็กและวิธีสอนของ
ครูหลักสูตร การวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่ให้เกิดแก่ผู้เรียน
ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีระบบการตรวจสอบคุณภาพต้องชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้   ซึ่งบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีภารกิจหลักใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสถานศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการ
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรที่มีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ  การท าสารสกัดชีวภาพ
จากเศษ พืชผัก และผลไม้ มาใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโรงเรียน แต่ในสภาพ
ปัจจุบัน สถานศึกษาได้ประสบปัญหาจ านวนนักเรียนลดลง เนื่องมาจากโครงสร้างของประชากรวัย
เด็ก ของประเทศและในระดับสากลมีแนวโน้มลดลง  รวมทั้งครูผู้สอนบางส่วนใช้การจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบเดิม คือ ครูเป็นผู้น าในการด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้  เน้นใช้การสอนแบบ
ท่องจ า ซึ่งส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหากมีการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็จะช่วยท าให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกด้วย (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, 2560) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการนิเทศภายในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน
ในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ต่อไป 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  จ านวน 164 คน   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ    เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 118 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
ดังนี้ 

1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน  

2. สร้างแบบสอบถามฉบับโครงร่างเพื่อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ซึ่งแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-
1.00 จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขภาษา และค าถามในแบบสอบถามให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

3. น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความ

เชื่อมั่น (α) เท่ากับ .818 
4. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

118 คน  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่  1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ซึ่ งค าถามในส่วนนี้ ใช้รวบรวมข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 2) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 5) ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของ 
(Likert Scale) มี 5 ระดับ คือ  5  มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  4  มีบทบาทในการ
ปฏิบัติในระดับมาก 3 มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2 มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับ
น้อย  และ 1  มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การแปรผลด้วยค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552 : 75) 
    

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมาก   
คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.80 
รองลงมามีอายุ 51-60 ปีขึ้นไป จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จ านวน 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.70    มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 
87.30 รองลงมา มีระดับศึกษาปริญญาโท จ านวน  10 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.50 และมีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก จ านวน 5 ราย   คิดเป็นร้อยละ 4.20 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 15 
ปี ขึ้นไป จ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.60 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน 11 -15 ปี 
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.30 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 -10 ปี จ านวน 14 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.90 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.20 
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 2. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1  ได้ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ในภาพรวมรายด้าน 

ด้าน บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล 

1. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.46 0.45 มาก 
2. ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.44 0.49 มาก 

3. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.42 0.45 มาก 

4. ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

3.42 0.43 มาก 

5. ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

3.42 
 

0.43 
มาก 

รวม 3.43 0.44 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน (  = 3.43 , SD= 0.44) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน สามารถเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.46 , SD= 0.45) 2) ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.44 
, SD= 0.49) 3) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.42 , SD= 0.45) และ 4) 
ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.42 , SD= 0.43) 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

รายการ บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 

1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

3.51 0.70 มาก 4 

2. ประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.58 0.76 มาก 1 

3. ส่งเสรมิให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มีคณุสมบัติ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3.51 0.72 มาก 4 

4. ร่วมกับครูจดัท าหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความถนัด
และความต้องการของผู้เรียน 

3.47 0.53 มาก 7 

5. จัดท าเอกสารประกอบหลักสตูรต่าง ๆ เพื่อให้ครไูด้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างครบถ้วน 

3.46 0.53 มาก 8 

6. ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ 3.52 0.53 มาก 3 
7. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับการอบรมเกี่ยวกับ
การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.53 0.53 มาก 2 

8. กระตุ้นให้ครูช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

3.48 0.53 มาก 6 

9. น าครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
ประสบความส าเรจ็ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.49 0.51 มาก 5 

10. ส่งเสริมให้ครูจัดท า และจดัหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความ
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

3.36 0.51 ปานกลาง 9 

11. ส่งเสริมให้ครูจัดกจิกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนไดส้รา้งองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

3.31 0.49 ปานกลาง 11 

12. สนับสนุนให้ครูจดักิจกรรมที่ให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิจริง 3.34 0.51 ปานกลาง 10 
รวม 3.46 0.45 มาก  

จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.46 , SD= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  อันดับแรก  ซึ่งผู้บริหารมี
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บทบาทอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.58 , SD = 0.76) 2) อยู่ในระดับมาก สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทีเ่กี่ยวข้องรับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.53 , SD= 0.53) อยู่ในระดับ
มาก และ 3) ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (  = 3.52 , SD= 0.53) อยู่
ในระดับมาก  และมีค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูจัดท า และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.36 , SD= 0.51) อยู่ในระดับปานกลาง 
2) สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (  = 3.34 , SD= 0.51)   อยู่ในระดับปานกลาง 
และ 3) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (  = 3.31, SD= 0.49) 
อยู่ในระดับปานกลาง      

  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 

1. ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

3.54 0.68 มาก 2 

2. จัดท าแผนสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งให้
ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อม 

3.47 0.62 มาก 5 

3. ท าแผนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

3.61 0.70 มาก 1 

4. ก าหนดแนวทางให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

3.52 0.68 มาก 3 

5. ก าหนดมาตรการผลักดันให้แผนงานโครงงาน ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้บรรลุความส าเร็จ 

3.49 0.66 มาก 4 

6. ก าหนดเปูาหมายแห่งความส าเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.44 0.62 มาก 6 

7. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลาการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการศึกษา 

3.42 0.52 มาก 7 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 
8. ก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ความ
หลากหลาย 

3.41 0.51 มาก 8 

9. วางแผนจัดท าสาระของหลักสูตรท้องถิ่นในส่วน ที่
เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน และสังคม 

3.32 0.50 ปานกลาง 11 

10. จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

3.34 0.51 ปานกลาง 10 

11. วางแผนการจัดท าหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

3.35 0.51 ปานกลาง 9 

12. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนที่มีเนื้อหา  และ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.42 0.52 มาก 7 

รวม 3.44 0.49 มาก  

จากตารางที่ 3 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.44 , SD= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  อันดับแรก ซึ่ง
ผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 1) แผนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ  (  = 3.61 , SD = 0.70) อยู่ในระดับมาก 2) ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  (  = 3.54 , SD= 0.68) 
อยู่ในระดับมาก  และ 3) ก าหนดแนวทางให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  (  = 
3.52 , SD= 0.68) อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ 1) วางแผนการจัดท า
หลักสูตรที่มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน (  = 3.35 , SD= 
0.51)  อยู่ในระดับปานกลาง 2) จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนการสอน (  = 3.34 , SD= 0.51) อยู่ในระดับปานกลาง และ 3) วางแผนจัดท าสาระ
ของหลักสูตรท้องถิ่นในส่วน ที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน และสังคม  (  = 3.32, SD= 0.50) อยู่ในระดับ
ปานกลาง         

 



 
 708 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายการ บทบาทในการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แฟูมสะสมงาน 
ของครู 

3.48 0.53 มาก 4 

2. ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยดู
จากนักเรียน 

3.55 0.53 มาก 1 

3. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู
ด้วยการนิเทศ 

3.51 0.53 มาก 2 

4. ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมโดยการสอบถามครูและนักเรียน 

3.42 0.52 มาก 7 

5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกัน 

3.44 0.53 มาก 6 

6. ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนรู้ 3.40 0.52 ปานกลาง 8 

7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง 

3.45 0.53 มาก 5 

8. ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย 

3.49 0.53 มาก 3 

9. ส่งเสริมให้ครูประเมินผลทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ 

3.32 0.50 ปานกลาง 10 

10. ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลตรง
กับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.29 0.49 ปานกลาง 11 

11. ส่งเสริมให้ครูจัดการประเมินตนเองของนักเรียน 3.34 0.51 ปานกลาง 9 

รวม 3.42 0.45 มาก  

 
จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่ใน

x
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ระดับมาก (  = 3.42 , SD= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก ซึ่ง
ผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยดูจาก
นักเรียน  (  = 3.55 , SD = 0.53) อยู่ในระดับมาก 2) ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
ของครูด้วยการนิเทศ (  = 3.51 , SD= 0.53) อยู่ในระดับมาก และ 3) ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย (  = 3.49 , SD= 0.53) อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยใน 3 
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนรู้ (  = 3.40 , SD= 3.52) 
อยู่ในระดับปานกลาง  2) ส่งเสริมให้ครูจัดการประเมินตนเองของนักเรียน (  = 3.34 , SD= 0.51) อยู่
ในระดับปานกลาง 3) ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย   = 3.32, 
SD= 0.50) อยู่ในระดับปานกลาง และ 4) ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลตรงกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 3.29, SD= 0.49) อยู่ในระดับปานกลาง   

 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 
1. ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

3.54 0.51 มาก 2 

2. เข้าร่วมประชุมกับผู้น าท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้ทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.56 0.53 มาก 1 

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

3.49 0.51 มาก 4 

4. รายงานความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อที่หลากหลายให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

3.41 0.52 มาก 6 

5. ชี้แจงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจถึงบทบาทในการ
เข้ามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.42 0.51 มาก 5 

6. เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

3.38 0.50 ปานกลาง 7 

7. เชิญบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นที่มีความรู้ 3.31 0.49 ปานกลาง 10 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 
ความสามารถเข้าร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

8. เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.50 ปานกลาง 9 

9. เชิญผู้ปกครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษ 3.36 0.51 ปานกลาง 8 
10. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

3.42 0.53 มาก 5 

11. เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.50 0.53 มาก 3 

รวม 3.42 0.43 มาก  
จากตารางที่ 5 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (  = 3.42 , SD= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   3  อันดับแรก  
ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 1)  เข้าร่วมประชุมกับผู้น าท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้ทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  (  = 3.56 , SD = 0.53) อยู่ในระดับมาก 2) ประชุม
ชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน (  = 3.54 , SD= 
0.51) อยู่ในระดับมาก และ 3) เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  (  = 3.50 , SD= 0.53) อยู่ในระดับมาก  และมีค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่  1) 
เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 3.38 , SD= 3.50)  อยู่ในระดับปาน
กลาง  2) เชิญผู้ปกครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษ (  = 3.36 , SD= 0.51)  อยู่ในระดับปาน
กลาง 3) เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 3.33, SD= 0.50) อยู่ในระดับปานกลาง 
และ 4) เชิญบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมในการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น (  = 3.31, SD= 0.49)   อยู่ในระดับปานกลาง   
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
   SD แปลผล ล าดับ 

1. เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจจุดมุ่งหมายโครงสร้างของ
หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.57 0.51 มาก 1 

2. กระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือครูในการท า
หลักสูตรท้องถิ่น 

3.47 0.53 มาก 3 

3. ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ตั้งใจจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.53 0.51 มาก 2 

4. สนับสนุนครูและบุคลากรจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.43 0.53 มาก 5 

5. ใช้วิธีการเสริมแรงมากกว่าการต าหนิและการลงโทษ 3.40 0.50 ปานกลาง 7 
6. ร่วมมือกับครูในการจัดหาสื่อการสอนอย่างเพียงพอ 3.38 0.50 ปานกลาง 8 

7. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นระยะ 3.44 0.53 มาก 4 

8. เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของครูในห้องเรียน 3.31 0.49 ปานกลาง 10 
9. ให้ค าปรึกษาครูในการด าเนินการดูแลนักเรียนใน
ห้องเรียน 

3.35 0.51 ปานกลาง 9 

10. จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นประจ า 

3.41 0.52 มาก 6 

เฉลี่ย 3.42 0.43 มาก  

จากตารางที่ 6 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.42 , SD= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   3  อันดับแรก  
ได้แก่ 1)  เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจจุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (  = 3.57 , SD = 0.51) อยู่ในระดับมาก  2) ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ตั้งใจจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.53 , SD= 0.51)  อยู่ในระดับมาก  และ 3) กระตือรือร้นใน
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การให้ความช่วยเหลือครูในการท าหลักสูตรท้องถิ่น (  = 3.47 , SD= 0.53) อยู่ในระดับปานกลาง    
และมีด้านที่ผู้บริหารมีบทบาทในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ใช้วิธีการเสริมแรงมากกว่าการต าหนิและ
การลงโทษ (  = 3.40 , SD= 3.50) อยู่ในระดับปานกลาง 2) ร่วมมือกับครูในการจัดหาสื่อการสอนอย่าง
เพียงพอ (  = 3.38 , SD= 0.50) อยู่ในระดับปานกลาง 3) ให้ค าปรึกษาครูในการด าเนินการดูแล
นักเรียนในห้องเรียน (  = 3.35, SD= 0.51) อยู่ในระดับปานกลาง และ 4) เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้
ของครูในห้องเรียน  (  = 3.31, SD= 0.49) อยู่ในระดับปานกลาง     
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1  พบว่า   

1. ผู้บริหารมีบทบาทในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก สูงกว่าด้านอื่นๆ  ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ 
(2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
พบว่า การพัฒนาการเรียนการสอน ถ้าน าการพัฒนาไปใช้กับครู และบุคลากร กรรมวิธีในการเพ่ิม
สมรรถภาพในการท างานของครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าการวางแผนต้องด าเนินเป็นกระบวนการโดยตระหนักในความส าคัญของผู้เรียนและให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นให้มากท่ีสุด   

2. บทบาทของผู้บริหารในด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับรองลงมา ได้แก่ 
2.1   ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่ม

หนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้มีการส่งเสริมการจัดท าแผน
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก าหนด
นโยบายส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับศิรดา นาคเสน (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนในอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พบว่า มีการ
จัดระบบแบ่งงานรับผิดชอบที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายมีความพึงพอใจ การวางแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาท หน้าที่ ร่วมกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ก าหนดเทคนิค มาตรการ รายละเอียดมีจัดท า
และจัดหาวัสดุท้องถิ่นให้ครูน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
จัดให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสื่อการสอน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การได้รับการสนับสนุนและจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ และตรงกับเนื้อหาและกิจกรรม ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการสอน จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

2.2 ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารของโรงเรียนใน
กลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมกับผู้น า
ท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประชุมชี้แจงให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ วรติมา  บุญ
เรือง (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะอ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การประชาสัมพันธ์โรงเรียนคือ การสร้างความเข้าใจกันดีระหว่างกลุ่มบุคคล ซึ่งมี
หน้าที่อยู่ ในโรงเรียน กับกลุ่มชนที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือกับกลุ่มผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กรหรือ
บุคคลภายนอก ที่มีส่วนสัมพันธ์กับโรงเรียนที่โรงเรียนจะต้องรับใช้หรือให้บริการด าเนินงานอย่างมี
แบบแผนต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการไมตรีสัมพันธ์  

2.3 ด้านการนิเทศภายในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่ม
หนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจ
จุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่
ตั้งใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปสอดคล้องกับ อุดม  ธาระณะ (2553) ศึกษาวิจัย
เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีการวางแผนด าเนินการนิเทศภายในโดยประชุม
ชี้แจงให้ความรู้ มีการประเมินผลการนิเทศและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความ
ร่วมมือและค าแนะน าเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างานให้กับครู เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี
มีคุณภาพ  

2.4 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่ม
หนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้โดยดูจากนักเรียน ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูด้วย
การนิเทศ ไปสอดคล้องกับ เชวง  เพชรภา (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการ
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ตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การวัดผลประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ท าให้
ทราบว่าการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาอ่ืนๆ  

2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ หรือประชุมสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 หรือในสถานศึกษาอ่ืนๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้  รวมทั้งคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   และ 3) เสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร  ครูผู้สอน และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ  
แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.7984  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลจากการวิจัย พบว่า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 3.90, S.D.=0.40)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
และเป็นนักประสานงานที่ดี 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา    โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ ์
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Abstract 
This research aims to study the application state of information technology  

for education of secondary education Muang district, Uttaradit province, to compare 
the opinion to application of information technology for education and to offer 
guidance on the application of information technology for education in the 
personnel management. The samples were administrators, teachers and basic 
education committees of secondary education Muang district, Uttaradit province 145 
people. The research tool  was used questionnaire for study the application state of 
information technology for education on scales five-level and confidence 0.7984 . 
The statistics used in this research were the frequency, percentage, mean, standard 
deviation and t-test. The research found that the application of information 
technology for education of secondary education Muang district, Uttaradit province 
as a whole at a high level (   = 3.90, SD = 0.40). The comparison opinion of samples 
by gender on the application of information technologies for education, overall no 
difference. The guideline of application of information technologies for education 
were administrators must have a vision and be able to keep pace with the changes, 
be creative and a better coordination. 
Keywords: Information Technology for Education,  Secondary Education  Muang 
District, Uttaradit  
Province 
 
บทน า 
 การเคลื่อนไหวเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ปรากฏชัดเจนใน ประเทศต่าง ๆ ใน
รอบหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศได้ทุ่มงบประมาณจ านวนมหาศาลเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ส าหรับประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา จนน าไปสู่การบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ (มาตรา 63 -69) เพ่ือการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติโดยทั่วถึงทุกตัวคน และก่อให้เกิดผลอย่างจริงจังมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (บุญสืบ พันธุ์ดี 2548 : 2)   รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษา
อย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ 
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ปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใช้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ระบบมัลติมิเดีย ระบบวิดีโอออนดีมานด์ วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ระบบ
เหล่านี้เป็นระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารและการค้นหาข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการเรียนรู้ สถานศึกษา
สมัยใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเองให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทั้งในระบบการจัดการเรียนรู้ การ
สืบค้นเอกสาร หรือการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากข้อมูลที่ผ่าน
การประเมินผลและการตรวจสอบแล้ว ย่อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเรื่องนั้น ๆ ส าหรับการบริหารงานในสถานศึกษานั้น ผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเช่นกัน โดยเปลี่ยน
กระบวนการบริหารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ตัดสินใจเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การที่สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง เหมาะสม 
ตลอดจนการน านวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการ ย่อมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการก าหนดแนวทาง วิธีการ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือการตัดสินใจในการสั่งการหรือ
ด าเนินการ โดยมีเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาต่อไป (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2547: 47-48)  
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    โรงเรียนน้ าริดวิทยา   โรงเรียนแสนตอวิทยา   โรงเรียนอุตรดิตถ์  
และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยที่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งครูผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยต้องมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการ
บริหาร และเพ่ือจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับอ าเภอ  โ ด ย
ผลจากศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างน้อย ครู/อาจารย์บางส่วนยังตามไม่ทันต่อการ
ก้าวล้ าทันสมัยอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จะมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถ
รองรับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ได้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1, 2559) 

จากความส าคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการด าเนินงานวิจัยเพ่ือศึกษาแนว
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ทราบถึงศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    โรงเรียนน้ าริดวิทยา   โรงเรียนแสนตอวิทยา   โรงเรียนอุตรดิตถ์  และ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จ านวนทั้งหมด  228 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    โรงเรียนน้ าริดวิทยา   โรงเรียนแสนตอวิทยา   โรงเรียนอุตรดิตถ์  และ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane (Yamane Taro, 
1973)  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 145 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีจับฉลาก 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

2. สร้างแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาการวิจัยแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์   

3. น าร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC ) ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00  

4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ในโรงเรียบ้านกลางพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 30 คน แล้วน ามาหา

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ  0.7984 

6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
145 ชุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

เพ่ือให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ถึงผู้บริหารของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
2. เมื่อได้หนังสือตอบรับและอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยจะท า

การส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร ครู/อาจารย์  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
145 ชุด  เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างส่งข้อมูลกลับมาทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา  14 วัน    

3. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และแปรผลการวิจัยในขั้นต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยนี้ ได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จ าแนกออกเป็น 4  ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
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ส่วนที่ 2 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
ได้แก่ 

5   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับมาก 
3   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับน้อย 
1   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด  

โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลผล
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best) แบ่งเป็น 5 ระดับ (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2544 : 75) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับปานกลาง   
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  โดยการทดสอบทางสถิติ t-test (Independent Sample) 

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศหญิง จ านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศชายจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีต าแหน่งครูผู้สอน 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 64.13 ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.52 และต าแหน่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 10.35 มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 ปริญญาตรี จ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.93 ปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4  
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 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ผลสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมรายด้าน                                                                                              

รายการ    S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.90 0.38 มาก 
2. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  3.90 0.40 มาก 
3. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 3.97 0.40 มาก 
4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3.86 0.42 มาก 

รวม 3.91 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91, 
S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, S.D.=0.40) รองลงมาคือ ด้านการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D.= 0.40) ด้านความ

พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D.= 0.38) และด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก( = 3.86, S.D.= 0.42) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                          

ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1. โรงเรียนคอมพิวเตอรเ์พียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร และนักเรียน
ในโรงเรียน 

3.93 0.75 มาก 

2. โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์ส าหรับเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพยีงพอต่อการใช้
งาน 

3.93 0.78 มาก 

3. โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์และวสัดุประกอบ เช่น เมาสส์แกนเนอร์ พรินเตอร์ ฯลฯ ที่
มีประสิทธิภาพสูงในการท างาน 

4.00 0.71 มาก 
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ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
4. โรงเรียนมีอุปกรณ์บางอย่างที่จ าเป็น เช่น เครื่องส ารองไฟฟูา พรนิเตอร์ ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.81 0.76 มาก 

5.โรงเรียนมีคู่มือและเอกสารประกอบส าหรับค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัยและเพียงพอ 

3.81 0.73 มาก 

6. โรงเรียนมสีื่อทางด้านเทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับหลักสตูรและ
ระดับของนักเรยีน 

3.85 0.71 มาก 

7. โรงเรียนมผีู้เชี่ยวชาญในการดูแลและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบโปรมแก
รมต่าง ๆ 

3.83 0.72 มาก 

8. โรงเรียนมหี้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอยา่งเป็นเอกเทศและเป็น
ระบบ 

3.79 0.71 มาก 

9. บุคลากรในโรงเรียนมีความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร ์

3.97 0.78 มาก 

10.โรงเรียนได้รบัการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจดัซื้อจัดหาเทคโนโลยีจากชุมชน
และหน่วยงานในท้องถิ่น 

4.04 0.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.90 0.38 มาก 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 3.90, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยี

จากชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ( = 4.04,S.D.= 0.74) รองลงมาได้แก่ โรงเรียน
มีคอมพิวเตอร์และวัสดุประกอบ เข่น เมาส์สแกนเนอร์ พริ้นเตอร์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ

ท างานอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D.= 0.71)และข้อ9บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D.= 0.78) 
ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยในระดับสุดท้าย คือ โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นเอกเทศและเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ( = 3.79, S.D.= 0.71) 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

 

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร   S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1.โรงเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร 

4.00 0.77 มาก 

2. ผู้บริหารแต่งตั้งและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน 

3.89 0.77 มาก 

3. ผู้บริหารมีทักษะความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3.89 0.77 มาก 
4. โรงเรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับการ
วางแผนและการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

3.85 0.82 มาก 

5. โรงเรียนใช้ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ในการด าเนินงานธุรการ 3.93 0.78 มาก 
6. โรงเรียนจดัท า Website และปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 3.91 0.70 มาก 

7. โรงเรียนมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3.87 0.76 มาก 
8. โรงเรียนน าฐานข้อมลูเกีย่วกับครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้างมาใช้บริหารงานด้าน
งบประมาณ 

3.81 0.73 มาก 

9. โรงเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานดา้นวิชาการ 

3.87 0.70 มาก 

10. โรงเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนนักเรียน หลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ  

3.95 0.77 มาก 

รวม 3.90 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

บริหาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(  =3.90, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารอยู่ในระดับมาก( =4.00, S.D.= 0.77) รองลงมาได้แก่
ข้อ10 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 

หลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรอง และเอกสารอ่ืน ๆอยู่ในระดับมาก(  = 3.95,S.D.= 0.77) 
และโรงเรียนใช้ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ในการด าเนินงานธุรการอยู่ในระดับมาก(
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 = 3.93, S.D.= 0.78) ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยในระดับสุดท้าย คือ โรงเรียนน าฐานข้อมูล

เกี่ยวกับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมาใช้บริหารงานด้านงบประมาณ ( = 3.81, S.D.= 0.73) 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 

  

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน   S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1. การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 4.04 0.71 มาก 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตแบบฝึกทักษะต่าง ๆ สร้างบทเรยีนส าเรจ็รูป (e – 
Book , CAI) ได้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

3.97 0.81 มาก 

3. ใช้เทคโนโลยี ในการรวบข้อมลูต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนการเรียนรู้ 3.97 0.78 มาก 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียนเพื่อวางแผนการสอนซ่อมเสรมิและท าวิจัยในช้ันเรียน 

3.87 0.84 มาก 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  3.97 0.75 มาก 
6. มีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีกับกิจกรรมเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่น ๆ  3.95 0.77 มาก 
7. บุคลากรใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ท าฐานข้อมูลวิทยากรภายนอกและแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

3.95 0.79 มาก 

8. บุคลากรใช้สื่อดิจิทลั เช่น e – Book, e – Library, e – Learning ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.95 0.71 มาก 

9. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการจักการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3.97 0.75 มาก 

10. บุคลากรในโรงเรียนเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการเรยีนการสอน ใน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

4.06 0.78 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

เรียนการสอนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (  = 3.97, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก(  = 4.06, S.D= 0.78) รองลงมาได้แก่ การเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D= 0.71) และ บุคลากรมี
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ความรู้และทักษะในการจักการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก(  = 3.97, 
S.D= 0.75) ตามล าดับ ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยในระดับสุดท้าย คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือวางแผนการสอนซ่อมเสริมและท าวิจัยใน

ชั้นเรียน ( = 3.87, S.D.= 0.84) 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

                                                                                                                       

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ

1.บุคลากรในสถานศึกษาใฝุรู้ใฝุเรยีน ยอมรับความเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.93 0.75 มาก 

2. ผู้บริหารส่งเสริมบคุลากรให้เปน็ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.91 0.73 มาก 

3. โรงเรียนมีการน าอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงมาใช้และพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 3.91 0.70 มาก 
4. มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 3.75 0.78 มาก 
5. มีการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน 3.87 0.70 มาก 
6.มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3.85 0.71 มาก 
7.มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณค์อมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 3.81 0.76 มาก 
8. คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศของโรงเรียน 

3.79 0.74 มาก 

9. โรงเรียนเป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน 3.87 0.76 มาก 

10. มีการวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนและน าผลการวิจัยมา
พัฒนา 

3.89 0.75 มาก 

รวม 3.86 0.42 มาก 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.86,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาใฝุรู้ใฝุเรียน ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ( =3.93,S.D.=0.75)รองลงมาได้แก่ โรงเรียน

มีการน าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้และพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายอยู่ในระดับมาก (  =
3.91,S.D.=0.70)และผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ( =3.91,S.D.=0.73)ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยใน

ระดับสุดท้าย คือ แผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน (  = 
3.75, S.D.= 0.78) 
 
    2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  จ าแนกตามเพศ  พบว่า 
 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ในภาพรวมรายด้าน 
           

ที ่ รายการ ชาย หญิง t. p 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
3.91 

 
0.34 

 
3.88 

 
0.38 

 
.317 

. 

.707 
2. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหาร 
 
3.87 

 
0.42 

 
3.92 

 
0.39 

 
-.456 

. 

.834 
3. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการเรียนการสอน 
 
4.02 

 
0.46 

 
3.92 

 
0.32 

 
.900 

 
.079 

4. 
 

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

 
3.89 

 
0.47 

 
3.82 

 
0.38 

 
.378 

 
.539 

รวม 3.92 0.19 3.69 0.21 .634 .515 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามเพศ ที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน 
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3. สรุปข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 7 ค่าความถี่และร้อยละของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน   คิดเป็นร้อยละ 

1.ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
29 20.00 

2. ผู้บริหารต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 19 13.10 
3. ผู้บริหารเป็นนักประสานงานที่ดี 11 7.59 

4. ไม่แสดงความคิดเห็น 86 59.31 

รวม 145 100.00 
 จากตารางที่ 7 แสดงว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ใน
ประเด็นต่างๆ คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้อง
มีความคิดสร้างสรรค์ และผู้บริหารเป็นนักประสานงานที่ดี 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ผลจากการวิจัย พบว่า ผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารเพ่ือสร้างความพร้อมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์ นนทเภท (2559)  ได้
ท าการศึกษา เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคือด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากรองลงมาคือด้านการ
บริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากน้อยที่สุดคือด้านการบริหารทั่วไป



 
 729 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

อยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาพบว่าปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคือด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับน้อยรองลงมา
คือด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยน้อยที่สุดคือด้านการ
บริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย 3) ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีจากชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และวัสดุประกอบ 
เช่น เมาส์สแกนเนอร์ พรินเตอร์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการท างานและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับงานวิจัยของพรสันต์  
ชั้นเจริญ (2547: 86) ได้ท าการศึกษา เรื่องสภาพและปัญหา การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร พิษณุโลก พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นว่าสภาพ
วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีใช้ในภาพส่วนใหญ่มีพร้อม ยกเว้นการศึกษาทางไกล บทเรียน
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการศึกษา ทั้ง 6 งานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
งานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ส่วนด้านงานความสัมพันธ์ชุมชนไม่เคยใช้ ซึ่งยังแยก
เป็นรายด้านได้ดังนี้ งานวิชาการ มีการน าไปใช้ในบางครั้งในด้าน การจัดท าแผนการเรียน การเรียน
การสอน งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล และการนิเทศการสอน งานบุคลากร มีการน าไปใช้เป็น
บางครั้งในทุกด้าน งานกิจกรรมนักเรียน มีการน าไปใช้เป็นบางครั้งในด้านการท าบอร์ด แผ่นปูาย
ประกาศ งานกิจกรรมนักเรียน งานอาคารสถานที่มีการน าไปใช้ เป็นบางครั้งในด้านการบันทึก และ
แสดงแผนผังของอาคารสถานที่ บันทึกการปฏิบัติงานของฝุายรับผิดชอบอาคารสถานที่ และทรัพย์สิน
ของโรงเรียน งานธุรการ การเงิน และพัสดุ มีการน าไปใช้เป็นประจ าในด้านงานสารบรรณ การจัดท า
หนังสือเข้าและออก งานทะเบียน สถิติ การพิมพ์เอกสารหรือจัดท ารายงานการจัดสรรงบประมาณ 
งานระบบบัญชี การท าบัญชีเงินเดือนครู การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณของ
โรงเรียนส่วนงานความสัมพันธ์กับชุมชนไม่เคยมีการน าไปใช้ นักเรียนมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับใช้เป็นบางครั้ง ยกเว้นด้านอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่
เคยใช้ ปัญหาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาระดับมาก ได้แก่ จ านวน
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คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ขาดครูที่มีความรู้ความช านาญ ในเทคโนโลยี ขาดวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่มี
อยู่ขาดประสิทธิภาพ 

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้ด าเนินการให้โรงเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน หลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรอง และ
เอกสารอ่ืน ๆ และ ใช้ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ในการด าเนินงานธุรการสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพันทิพย์  ภูติยา (2550: 89) ได้ท าการศึกษา เรื่องสภาพปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา
เทศบาลเมืองสกลนคร พบว่า สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
บุคลากรในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาควรเน้นการพัฒนาระบบ เครือข่ายการใช้งาน การจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน และ
งานประชาสัมพันธ์ 

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเผยแพร่นวัตกรรมด้าน
การจัดการเรียนการสอน ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริงประกอบกับบุคลากรมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ Moffat (2000:28) ได้ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับประโยชน์และความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ได้
กล่าวว่า ผลสะท้อนกลับมาในงานชิ้นนี้ และข้อสันนิษฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และ
การศึกษาในระบบเครือข่าย ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ จะเป็น
แนวทางให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในโรงเรียนประการ
สุดท้ายผู้ศึกษามีความคาดหวังว่า ผู้เรียนจะตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียน 

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใฝุรู้ใฝุเรียน ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการน าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้และ
พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายและ ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์  แก้วประเสริฐ (2550) ได้
ท าการศึกษา เรื่องสภาพและความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใน
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใน
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรจัดหาคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน เชื่อมต่อ
สัญญาณการเรียนผ่านดาวเทียมจากราชวังไกลกังวลให้ครบทุกโรงเรียน และควรจัดให้ครบทุก
โรงเรียน และควรจัดให้มีครูที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งศึกษาในกรอบจ ากัดดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงความคิดเห็นของ
นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือที่จะได้น าความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการบริหารให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน 

2. ควรศึกษาองค์ประกอบอ่ืนที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
สถานศึกษาเพ่ิมเติม เช่นนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ในท้องถิ่น เป็นต้น 

3. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ของสถานศึกษาใน
ขนาดแตกต่างกัน   
 
กิตติกรรมประกาศ  
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร 
ในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

The Opinion of Teachers to the Conflict Management of Education 
Administrators in Nakhunkrai School Network, Srisamrong District 

Sukhothai Province. 
ประวัติ  ยงบุตร(Prawat Yongbut)  ขวัญหทัย  ยิ้มละมัย(Kwanhathai Yimlamai)* 
สมเกียรติ  อินทวงศ์(Somkiat Intawong)   ธนากร  อ้ังน้อย(Thanakorn Aungnoi) 

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
*Corresponding author. E-mail:  k51030976@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ใน 5 ด้าน ได้แก่ การเอาชนะ การ
ร่วมมือ  การประนีประนอม การลีกเลี่ยง และการยอมให้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่  บุคลากรครู  จ านวน 
73 คน  เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า 

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 3.56, SD= 0.52)  
ค าส าคัญ:   การบริหารความขัดแย้ง   ผู้บริหาร    กลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด
สุโขทัย 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the opinion of teachers to the 
conflict management of educational administrators in Nakhunkrai school network, 
Srisamrong district Sukhothai province. In 5 aspects: overcoming, collaboration, 
compromise, avoidance and granting. The samples were 73 teachers. The research 
instrument   collected data used by questionnaire.  The statistics analyzed data used 
the  frequency, percentage, mean and  standard deviation. The results found that 
the teachers have opinion, The conflict management of administrators Overview, 

were at the high level   ( = 3.56, SD=0.52).   
Keywords :  Conflict Management,  Administrators,  Nakhunkrai school network, 
Srisamrong district Sukhothai province 
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บทน า 
 ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงกระบวนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วส่งผลกระทบต่องานที่ท า วิธีการท างานวิธีการคิด
เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งบุคคลโดยทั่วไปมักจะมองในภาพลบที่พึงหลีกเลี่ยงหรือขจัดออกไปตราบใดที่
มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ก็ควรจะรู้จักและท าความเข้าใจ
กับความขัดแย้งเพ่ือให้เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งมาเป็นประโยชน์เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้ดี
ที่สุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 ) ส่วนหนึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งคือมีการแข่งขันกันใน
รูปแบบต่างๆ  เช่น  การแข่งขันกีฬา  การศึกษาเล่าเรียน  ธุรกิจและกิจกรรมในสังคม  การแข่งขันท า
ให้เกิดการแพ้หรือชนะ  ความส าเร็จมักถูกวัดด้วยการเอาชนะ  หลักฐานเหล่านี้เห็นได้จากการได้มา  
หรือการมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า  การได้รับบริการ  การท าให้บรรลุเปูาหมายที่แตกต่างกัน  การควบคุม
บุคคล  การควบคุมทรัพยากรและการมีอ านาจที่ตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อคนอ่ืน เป็นต้น   

ในสภาพของสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้  จะพบว่ามีความขัดแย้งค่อนข้างสูง  ทั้งนี้เนื่องจากคน
มีความแตกต่างกันในด้านความคิด  ความเชื่อ  ค่านิยม  ความสนใจ  ความต้องการ  ความปรารถนา  
ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้  (ประกาทิพย์ ผาสุก 2551: 1)  ความ
ขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์  เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งความคิด
และการกระท า  ดังนั้นในทุกองค์การย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ต่อบุคคล  หรือระหว่างกลุ่มต่างๆ  แท้ที่จริงแล้วความขัดแย้งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อองค์การ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการความขัดแย้งของบุคคลซึ่งเกิดจากการรับรู้  และความสามารถของบุคคลใน
การปรับตัวต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  อายุ  และประสบการณ์ที่มากขึ้นจะท าให้บุคคลสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญอยู่ทุกวัน  การบริหารความ
ขัดแย้งเป็นภารกิจที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของผู้บริหาร  เพราะการปฏิบัติงานจะท าให้ถูกใจคนทุกคน
ไม่ได้  หากยึดความถูกต้องมัก  ไม่ถูกใจคน  หากจะให้ถูกใจคนก็มักไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  แม้ว่าความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่ถ้าผู้บริหารรู้จักวิธีการบริหารและวิธีการแก้ไขที่ดีจะกลายเป็นให้
คุณประโยชน์  เช่น  ช่วยปูองกันความเฉื่อยชา  ช่วยท าให้เห็นเปูาหมายที่ชัดเจน  ช่วยกระตุ้นความ
สนใจและความอยากรู้อยากเห็นของบุคคล  เป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและ
สังคม  ซึ่งจะเป็นประโยชน์  อย่างยิ่งต่อองค์กร     
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้ความสนใจต่อการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและ
เอาใจใส่ในการบริหารความขัดแย้งอย่างจริงจังทั้งนี้เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
และเพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
ขัดแย้งโดยใช้กระบวนการที่ประกอบด้วย การเอาชนะการร่วมมือ การประนีประนอม การลีกเลี่ยง 
และการยอมให้ ( Thomas and Kilmann 1987: 11 – 16)  ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร 



 
 735 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ได้ขาดองค์ความรู้เพ่ือน ามาใช้ก าหนดแผนการบริหารความขัดแย้งใน
สถานศึกษา ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็อาจท าให้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างทันท่วงที (โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม, 2559) 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยคาดหวังว่าผล
จากการวิจัยจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารด้านบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนา
ขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัยปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 โรงเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 90 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา คือ บุคลากรครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  
(1970 : 100 อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2548 : 205-206) โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 73  คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ตอนที่ 2 การศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนของต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัยแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ
ดังนี้ ดังนี้ 
   1.  การเอาชนะ (Competition) 
   2.  การร่วมมือ (Collaboration) 
   3.  การประนีประนอม (Compromising) 
   4.  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 
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   5.  การยอมให้ (Accommodation) 
 โดยผู้วิจัยได้สร้างลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale )  
ตามแบบของไลเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ความคิดเห็น  (บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 69 - 71) 

5 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร  ต ารา  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด
สุโขทัย  เช่น ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการขัดแย้ง พฤติกรรมของบุคคลเมื่อเจอกับความ
ขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง ทักษะการบริหารความขัดแย้ง ความขัดแย้งในสถานศึกษา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

2. สร้างแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาการวิจัยการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

3. น าร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และน ามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในกลุ่มโรงเรียนก้าวหน้าอ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.812 

5.  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 73 
คน   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึง

ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
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2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับครูกลุ่มโรงเรียนขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้  เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลในขั้นต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best) แบ่งเป็น  
5  ระดับ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2544:75) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย  4.50– 5.00 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
 ระดับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
โรงเรียนนาขุนไกร  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  3 ด้าน  คือ  ด้านการเอาชนะ  การร่วมมือ  และการประนีประนอม  
อยู่ในระดับมาก  2  ด้าน  คือ  ด้านการลีกเลี่ยง  และด้านการยอมให้ 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ผู้บริหาร มีการบริหารความขัดแย้งด้านการเอาชนะ  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.43, SD= 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหาร
ความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารใช้ความต้องการของตนเป็นหลักเพ่ือ

เอาชนะจากกรณีความขัดแย้ง   (   = 3.86, SD= 0.63) รองลงมาคือ ผู้บริหารได้แสวงหาการ
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สนับสนุนจากคนอื่นเพ่ือให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์  (   = 3.81, SD= 0.52) และการบริหารความ
ขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นผู้บริหารได้พยายามท าตามวิธีการของตนเอง

จนบรรลุเปูาหมาย ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.93, SD= 0.93)  

การบริหารความขัดแย้งด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.30, 
SD.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ใน
ระดับมาก คือ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งผู้บริหารหาทางให้คู่กรณีปรึกษาหารือจนทั้งสองฝุายพอใจ

อยู่ในระดับมาก ( = 3.71, SD= 0.54) รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันลงมือปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนทุกฝุายพอใจ (  = 3.67, SD= 0.65) และการบริหารความขัดแย้งที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันจนเป็นที่พอใจของทุกฝุาย ซึ่งอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( = 3.00, SD= 0.02) 

การบริหารความขัดแย้งด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 
3.39, SD= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ใน
ระดับมาก คือผู้บริหารแก้ปัญหาโดยใช้การเจรจาต่อรองโดยค านึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝุายและถ้อย

ทีถ้อยอาศัยอยู่ในระดับมาก( = 4.05, SD= 0.23) รองลงมาคือ ผู้บริหารยอมแพ้ในบางประเด็นเพ่ือ

ชนะในอีกบางประเด็น  (  = 3.99, S.D.= 0.20) และการบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ผู้บริหารท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (   = 2.05, SD= 
0.23)  

การบริหารความขัดแย้งด้านการลีกเลี่ยง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.01, SD= 
0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะท าให้ตนเองไม่สบายใจจากกรณีความขัดแย้ง  และ

ผู้บริหารพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่น าไปสู่การโต้แย้ง ( = 4.95, SD= 0.23)  
เท่ากัน  รองลงมาคือ ผู้บริหารไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงและ

ผู้บริหารปล่อยให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยไม่คิดแก้ปัญหา  (   = 4.92, S.D.= 0.28) และการบริหาร
ความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้ง ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.11, SD= 0.83)  

การบริหารความขัดแย้งด้านการยอมให้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.66, SD= 
0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมาก 

คือ ผู้บริหารท าตามความคิดเห็นของผู้อ่ืนถ้าสามารถท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขหรือได้ประโยชน์ (  = 
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3.85, SD= 0.89) รองลงมาคือ ผู้บริหารปล่อยให้ผู้อ่ืนด าเนินการตามที่เขาชอบแม้ว่าตัวเองจะไม่เห็น

ด้วยก็ตาม ( = 3.82, SD= 0.63) และการบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   คือ ผู้บริหาร

ยอมเสียสละสิ่งที่อยากได้เพ่ือให้ผู้อื่นสมปรารถนา ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.41, SD= 0.68) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การบริหารความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยง ผลการวิจัยพบว่า เป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนีผู้้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้บริหารไม่สนใจที่จะเข้าไปเผชิญกับสถานการณ์ของความขัดแย้งที่
ก าลังเกิดขึ้น อาจจะท าเป็นไม่รู้ว่ามีความ ขัดแย้งเกิดขึ้น เฉยเมยหรือไม่มีการตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพยายามยืดเวลาโดยไม่ยอมตัดสินใจแก้ปัญหา อาจเพ่ือให้อารมณ์
ความขัดแย้งลดลง  สองฝุายคู่ขัดแย้งจึงจะยอมเข้าสู่การปรึกษาหาทางออก และการบริหารความ
ขัดแย้งการเอาชนะ ผลการวิจัยพบว่าเป็นวิธีที่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการการ
แสดงพฤติกรรมที่ผู้บริหารมุ่งเอาชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์หรือความ
สูญเสียของผู้อ่ืน โดยอาศัยอ านาจจากต าแหน่ง สอดคล้องกับ สุกานดา แสงเดือน (2546) ที่กล่าวว่า 
การแก้ไขข้อขัดแย้งในการท างานแบบแข่งขันเอาผลแพ้-ชนะ ผู้ที่สนับสนุนวิธีนี้คือ พวกที่สนใจ
เปูาหมายของตนเองมากกว่าสิ่งใด พวกเขาต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ โดยคนที่จะมาชี้ขาดนั้น คือ คนที่มี
อ านาจเหนือกว่าทั้งสองฝุาย ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก ลักษณะการบริหารงานโรงเรียนเอกชนเป็นระบบ
การบริหารงาน แบบคณะบุคคล โดยมีผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการ และมีผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้รับใบอนุญาต
เพราะฉะนั้นการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนจึงมีกฎระเบียบ เข้มงวด มีการควบคุม การบังคับ
บัญชา และการใช้อ านาจอยู่แล้ว (ประเวศ วะสี , 2541 : 2)  ส่วนด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับสอง เพราะผู้บริหารมักใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานมาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์บริบทในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ณรงค์ กังน้อย (2545) ที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ใช้ยุทธวิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบการร่วมมือมากที่สุด และสอดคล้องกับ วีรนุช สุทธพันธ์ (2550 : 
150) กล่าวว่า วิธีการบริหารความขัดแย้งที่ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ใช้มากที่สุดคือ แบบประนีประนอม  ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า 
เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยการพบกันครึ่งทาง เป็นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักทางสายกลาง 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารได้ตระหนักว่าส าคัญในการบริหารซึ่งสอดคล้องกับ Thomas ที่กล่าวว่า บุคคล
จะแสดงพฤติกรรม (Behavior) ออกมา อาจเป็นการเอาชนะ การแข่งขัน การต่อรอง การร่วมมือ การ
หลีกเลี่ยง หรือการผ่อนปรนเข้าหากัน และสอดคล้องกับ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2540) กล่าวว่า
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โดยทั่วไปแล้วเมื่อบุคคลคาดหวังว่าจะพบความขัดแย้ง เขาจะต้องตัดสินใจเพ่ือเลือกอย่างหนึ่งในสาม
อย่างคือ เลือก ก. หรือเลือก ข. พยายามประนีประนอมระหว่าง ก. กับ ข. หรือพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงจากท้ังสองอย่าง และการบริหารความขัดแย้งด้านการร่วมมือ  และการยอมให้  ผลการวิจัย
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่มีบุคลลิกภาพ
สุภาพเคารพความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา จึงยอมเสียประโยชน์ส่วนตนบางส่วน สอดคล้องกับ อรสา  
ค าแสน (2554) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์  เขต  1  ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  วัฒนธรรมการแสดงออกเป็นคนอ่อน
น้อมถ่อมตน  ถ้อยทีถ้อยอาศัย  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  การหักหาญน้ าใจ
เป็นสิ่งที่ไม่นิยมกัน  จึงมีพฤติกรรมเลือกใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งแบบประนีประนอม  ซึ่งเป็น
พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เน้นการต่อรอง  มุ่งให้ทุกฝุายได้รับความพึงพอใจ  ยอม
เสียสละและยอมได้ในบางส่วน   
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งของบุคลากรในสถานศึกษา 
2. ควรท าการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการบริหารความขัดแย้งในฝุายต่างๆ ของ

สถานศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 
3. ควรท าการวิจัยแบบผสมผสานกระบวนการเชิงคุณภาพ โดยมีการพัฒนาแนวทางการ

บริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาจากการระดมสมองของบุคคลทั้ง 3 ฝุาย ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร
ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการศึกษาจากภายนอกองค์กร     
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิ จัยใน
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
พิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู และผู้ปกครอง โรงเรียน
พิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามศึกษา
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.86, 
SD = 0.84) หากพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้าน

หลักความโปร่งใส ( =4.06, SD = 0.84)  
ค าส าคัญ: การบริหาร หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study good governance administration 

of Phichai School, Phichai School, Uttaradit Provice. The samples were teachers and 
parents 226 persons. The research instrument used to collect data was questionnaire 
of study good governance administration. The statistics were analysis in terms of 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that the 
good governance administration of Phichai School, Phichai School, Uttaradit Provice 

were at high level by overate (  =3.86, S.D. = 0.84). When considering in the part. it 

found that all parts were at the high. The highest mean was transparency (  =4.06, 
SD = 0.84). 
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บทน า 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองที่ดีท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐ
มากขึ้น การประกันและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ภาครัฐมีการบริหาร การปกครองที่
โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น ในปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้
ความส าคัญและน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การกันอย่างแพร่หลาย ด้วย
เหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยในส่วนขององค์การ
ด้านการศึกษาก็ให้ความสนใจในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง นั้นจ าเป็นต้องใช้หลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย  การที่โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมี ความ
รับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม การน า    “หลักธรรมาภิบาล” มาใช้ในการบริหารจัดการยิ่งต้องมีความจ า
เป็นมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ส าคัญใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งให้หน่วยงานในสังกัดทุก
ระดับมีการบริหารราชการและบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เยาวชนและ
ประชาชนได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)  

ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นนิติบุคคลให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการบริหารที่มีความคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีอ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ เมื่อผู้บริหารมี
อ านาจการบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายก าหนดไว้จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารใน
สถานศึกษาต้องมีการน าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมายึดในการบริหารงานโรงเรียน อันได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
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ความคุ้มค่า ทั้งนี้ก็เพราะว่าการบริหารสถานศึกษานั้นต้องมีการบริหารด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบการท างานได้อย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืน (รัตนาภรณ์ ส่งเสริม และสุวิมล โพธิ์กลิ่น , 
2559) 

โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มุ่งพัฒนาการศึกษาในเชิงรุก ทั้งในด้านการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งสิ่งส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องพัฒนาบุคลากรในองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และจิตใจ ซึ่งหลักธรรมาภิบาล มีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนพิชัยให้มีความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  
            ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ของโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   ทั้งนี้เพ่ือส าหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น คนดี มี
ความรู้และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและผู้ปกครองโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์รวมทั้งสิ้น 530 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูและผู้ปกครองของโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่ มอร์แกน (Krecie and 
Morgan) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล. 2553: 175) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้ งสิ้น 226 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง โดยเป็นแบบตัวเลือกตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 2  การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยจ าแนกเป็น 6 ประการ ได้แก่ หลั กนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยตัว
เลือกตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert) ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด  
 4 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาก  
 3 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง  
 2 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อย  
 1 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด  
 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ในการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามท่ีจะสร้างข้ึน 
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 

ได้แก่ ดร.ณัฏฐ์ ชาค ามูล  อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง ดร. ณัฐฐณิชชา รัตนศิริณิชกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝุายวิจัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และบาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จากนั้นน าผลการตรวจสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  โดยได้ค่า 
IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 – 1.00   

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ ครูของ
โรงเรียนตรอนตรีสินธิ์ อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 
คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Oronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ .811  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยนี้ ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกถึงผู้อ านวยการ

โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูใน
โรงเรียน และการประสานงานกับผู้ปกครองในวันประชุมปกครองผ่านทางโรงเรียน 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้เพ่ือน าไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิจัยครั้งนี้ ได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ โดย

แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2544 : 75) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ผลศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ดังนี้  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.03 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.97 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.07 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.83 และมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระหว่าง 11 – 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 35.84  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   มีดังนี้ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยภาพรวม 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  โดยภาพรวม Χ  SD ระดับ 

1. หลักนิติธรรม 3.70 0.84 มาก 
2. หลักคุณธรรม 3.88 0.85 มาก 
3. หลักความโปร่งใส 4.06 0.84 มาก 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3.78 0.83 มาก 
5. หลักความรับผิดชอบ 3.90 0.84 มาก 
6. หลักความคุ้มค่า 3.86 0.86 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  =3.86, SD = 0.84) พิจารณาในรายด้าน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักความโปร่งใส ( Χ  

= 4.06, SD = 0.84) รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ (Χ  = 3.90, SD = 0.84) ด้านหลักคุณธรรม 

(Χ  = 3.88, SD = 0.85) ด้านหลักความคุ้มค่า (Χ  = 3.86, SD= 0.84) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Χ  = 

3.78, SD = 0.83) ด้านหลักนิติธรรม (Χ  = 3.70, SD = 0.84) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้านหลักนิติธรรม  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักนิติธรรม Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารยึดและปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการในการปฏิบัติงานวิชาการ 

4.17 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารด าเนินการการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3.41 0.80 ปานกลาง 

3. ผู้บริหารด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.57 0.83 มาก 

4. ผู้บริหารด าเนินการจัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับ 3.47 0.90 ปานกลาง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักนิติธรรม Χ  SD ระดับ 

บุคลากรในโรงเรียนเป็นไปตามสายงาน และมีความ
ชัดเจน 
5. ผู้บริหารด าเนินการจัดระบบควบคุมระบบภายใน
โรงเรียนโดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ 

3.44 0.94 ปานกลาง 

6. ผู้บริหารด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.16 0.72 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.70 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = 3.70, SD = 0.84) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ
แรก คือ ผู้บริหารยึดและปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการในการปฏิบัติงาน

วิชาการ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.17, SD = 0.87) รองลงมาคือ ผู้บริหารด าเนินการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 
4.16, SD = 0.72) และผู้บริหารด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ 

วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.57, SD = 0.83) ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักคุณธรรม  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักคุณธรรม Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร 

4.20 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

3.65 0.86 มาก 

3. ผู้บริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

4.30 0.79 มาก 

4. ผู้บริหารด าเนินการพิจารณาความดีความชอบของ 4.06 0.82 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักคุณธรรม Χ  SD ระดับ 

บุคลากรด้วยความเป็นธรรม 
5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ด้านคุณธรรม 
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

3.57 0.83 มาก 

6. ผู้บริหารด าเนินการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

3.47 0.90 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.88 0.85 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.88, SD = 0.85) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ผู้บริหาร
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม  อยู่ในระดับมาก (

Χ  = 4.30, SD = 0.79) รองลงมาคือ ผู้บริหารด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรม

จริยธรรมให้บุคลากร อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.87) และผู้บริหารด าเนินการพิจารณา

ความดีความชอบของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.06, SD = 0.82) 
ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความโปร่งใส  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความโปร่งใส Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารด าเนินการใช้งบประมาณ โดยเป็นไปตาม
ขั้นตอนแผนงานและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4.28 0.84 มาก 

2. ผู้บริหารด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง
เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ 

3.88 0.90 มาก 

3. ผู้บริหารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประชาชน 

4.10 0.80 มาก 

4. ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ

4.05 0.78 มาก 



 
 750 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความโปร่งใส Χ  SD ระดับ 

พัสดุด้วยความโปร่งใส 
5. ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร
ระบบเปิดจัดท าคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้ตรวจสอบ 

3.95 0.91 มาก 

6. ผู้บริหารด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนและประชาชน
รับทราบ 

4.08 0.83 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.06, S.D. = 0.84) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ผู้บริหาร
ด าเนินการใช้งบประมาณ โดยเป็นไปตามขั้นตอนแผนงานและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก (

Χ  = 4.28,S.D. = 0.84) รองลงมาคือ ผู้บริหารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประชาชน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.10, S.D. = 0.80) และผู้บริหาร
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนรับทราบ 

อยู่ในระดับมาก     (Χ  = 4.08, S.D. = 0.83) ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ด้านหลักการมีส่วนร่วม  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

3.97 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา 

3.95 0.81 มาก 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสรร 
งบประมาณให้กับโครงการและกิจกรรม 

3.78 0.80 มาก 

4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3.60 0.87 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

Χ  SD ระดับ 

5. ผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.79 0.77 มาก 

6. ผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

3.56 0.88 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.78 0.83 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.78, SD = 
0.83) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (Χ  
= 3.97, SD = 0.87) รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการระดม

ทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.95, SD = 0.81) และผู้บริหารด าเนินการ

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.79, SD = 0.77) 
ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้านหลักความรับผิดชอบ  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักความรับผิดชอบ Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งให้นักเรียน
ปฏิบัติจริง 

3.92 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารมีการก าหนดปฏิทินวิชาการเพ่ือให้บุคลากร
ท างานได้อย่างสะดวก 

3.87 0.84 มาก 

3. ผู้บริหารด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 
งบประมาณประจ าปี 

3.91 0.77 มาก 

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตาม 
ก าหนดเวลาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.78 0.88 มาก 

5. ผู้บริหารมีการส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 3.97 0.87 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักความรับผิดชอบ Χ  SD ระดับ 

การเงินในสถานศึกษา 
6. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่การปฏิบัติงานของตนเอง 

3.95 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.90 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 6 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.90, SD = 
0.84) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ 

ผู้บริหารมีการส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ  = 
3.97, SD = 0.87) รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่การ

ปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.95, SD = 0.81) และผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากร
มีความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งให้นักเรียนปฏิบัติจริง อยู่ใน

ระดับมาก (Χ  = 3.92, SD = 0.87) ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความคุ้มค่า  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความคุ้มค่า Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น
จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

4.09 0.82 มาก 

2. ผู้บริหารสามารถจัดสรรห้องเรียน อาคารเรียน อาคาร 
ประกอบตลอดจนบริเวณโรงเรียนได้อย่างคุ้มค่าและเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

3.76 0.83 มาก 

3. ผู้บริหารด าเนินการวางแผนในการจัดหางบประมาณ
และใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.93 0.88 มาก 

4. ผู้บริหารมีการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 

3.62 0.84 มาก 

5. ผู้บริหารมีการรณรงค์ ก าหนดมาตรการให้บุคลากรใช้น้ า
และไฟฟูาอย่างประหยัด 

3.91 0.85 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความคุ้มค่า Χ  SD ระดับ 

6. ผู้บริหารด าเนินการมอบหมายการปฏิบัติงานตรงตาม
ความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล 

3.84 0.91 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.86 มาก 

 จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.86, SD = 0.86) 
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ผู้บริหาร

ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นจัดท าสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.09, 
SD = 0.82) รองลงมาคือ ผู้บริหารด าเนินการวางแผนในการจัดหางบประมาณและใช้งบประมาณ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.93, SD = 0.88) และผู้บริหารมีการรณรงค์ 

ก าหนดมาตรการให้บุคลากรใช้น้ าและไฟฟูาอย่างประหยัด อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.91, SD = 0.85) 
ตามล าดับ  
 
สรุปและอภิปรายผล  
           จากผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
            การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (Χ  = 3.86, SD = 0.84) ทั้งนี้เป็นเพราะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายและกล
ยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินการจัด
ประชุมปฏิบัติการ จัดท าสารสนเทศต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความรู้ กับผู้บริหารและ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและครูผู้สอน โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอดคล้องกับนิกร นวโชติรส (2550 ) ได้วิจัยเรื่อง
การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ผลจากการศึกษาพบว่า 
ความคิดเห็นต่อการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตาม
นโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ทั้งผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจตรงกันว่า ทุก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ McMillan (2007) ได้ศึกษาเรื่องการกระจายอ านาจนโยบายทาง
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศกาน่า  ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของประเทศกาน่า ได้รับความส าคัญในการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการน านโยบาย
การกระจาย อ านาจภายใต้การใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือจะเป็นแนวทางใน
การพัฒนา ประเทศ แต่ผลการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เกิดกับการจัด
การศึกษาผลการวิเคราะห์นี้เผยให้เห็นว่ารูปแบบการกระจายอ านาจการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลนั้นยังคงไม่ประสบความส าเร็จ เพราะว่าอ านาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ที่การบริหารส่วนกลาง 
และรัฐบาลขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ผู้บริหารยึดและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ทางราชการในการปฏิบัติงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.17, SD = 0.87) ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปริญญา สัญพ่ึง (2553 : 95 -102) ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด  
เขต 1 พบว่า มีการปฏิบัติด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก 
 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ผู้บริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย

ความถูกต้องและเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.30, SD = 0.79) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารมีการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมเป็นการบริหารงานที่ยึดมั่นความถูกต้อง การส่งเสริมให้บุคคลากร
น าหลักคุณธรรมมาใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเป็น
ตัวอย่างที่ดีของบุคลากรได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนาภรณ์  ส่งเสริม (2557) ศึกษาความ
คิดเห็นการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในด้านหลักคุณธรรมอยู่ในล าดับแรก 
 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ผู้บริหารด าเนินการใช้งบประมาณ โดยเป็นไปตามขั้นตอน

แผนงานและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.28, SD = 0.84) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร
เห็นความส าคัญของความโปร่งใส โดยมีการจัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ สันถวันท์ พยาเลี้ยง และ
คณะ (2552: 88-97) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ครูผู้สอน จ านวน 285 ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลัก
ความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.97, SD = 0.87) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่มี
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มาจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศทางการศึกษา
เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสันถวันท์ 
พยาเลี้ยง และคณะ (2552 : 88-97) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการศึกษาใน
ปัญหาของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า การบริหารขาดการมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารมักตัดสินใจและยึดเหตุผลตนเองเป็นหลัก ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ได้แก่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาควรฝึกอบรมผู้บริหารให้มีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้บริหารควรอดทนด้วยความ
จริงใจ ผู้บริหารตั้งคณะกรรมการบริหารโดยมีบุคลากรในชุมชน เข้าร่วม ผู้บริหารตั้งคณะกรรมการ
โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมประเมินในการบริหารโรงเรียนและผู้บริหารตั้ง
คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

การเงินในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.97, SD = 0.87) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูเกิดการพัฒนางานของโรงเรียนและพัฒนาปรับปรุงการท างานของครูให้มีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างทักษะของครู สอดคล้องกับการศึกษาของเสริม เกื้อสังข์ 
(2551:92-102) ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครตรัง พบว่า ผู้บริหาร
สังกัดเทศบาลนครตรัง ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) หลักความรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรม 3) หลัก
คุณธรรม 
 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นจัดท าสื่อ

การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.09, SD = 0.82) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารมีการเปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการที่นาไปสู่ความคุ้มค่า และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจา
กัดได้อย่างคุ้มค่า เพราะหลังจากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้เข้มงวดในการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัดและทบทวนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างหนุนเวียน และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดย
การสร้างปลูกทดแทนใหม่ในส่วนของการบริหารราชการ ได้มีแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานของภาครัฐมีบทบาทภารกิจที่ชัดเจน การปรับปรุงระบบงบประมาณ ระบบการบริหาร
บุคคลในภาครัฐ ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ทันสมัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ทุกหน่วยงาน ในภาครัฐจะต้องรายงานผล
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การทางานและแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
รัตนาภรณ์ ส่งเสริม (2557) ศึกษาความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ครูได้เสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า 
บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ผู้บริหารควรจัดสรร
งบประมาณและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ผู้บริหารควรบริหารงานอย่างโปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  

2. ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน
แก่นักเรียน รวมทั้งผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

3. ผู้บริหารควรจัดท าแผนการใช้งบประมาณและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรใน
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลที่สามารถปรับใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันหลายๆ แห่งได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุน
ทุนวิจัยในครั้งนี้  รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้
อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนต้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จังหวัดพิจิตร มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพ่ือศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร เขต 41 จ านวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถาม จ านวน 
398 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เขต 41 ใน 4 ปัจจัย พบว่าทุกด้านของปัจจัยส่งผลต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่
ท าคุณประโยชน์แก่สังคม (  =4.40)  2) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักเรียนพึงพอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ที่จะให้เป็นฐานการท างานเพ่ือสังคมหรือประเทศ (  =
4.45) 3) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืม
จากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย (  = 4.40) 4) ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะ
ได้ใช้งานได้สะดวกต่อไป (  = 4.24)  
 2. ระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับจิตสาธารณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเมื่อใช้เสร็จแล้วเข้าท่ีให้เรียบร้อย รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพื่อนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของ
โรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตน (X4) และการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน 
(X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสาม
ร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
SEestY = 0.23477 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 และ สมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

Abstract 
 Independent studies were to study the factors affecting public mind of junior 
high school students. The aims were 1) to study the factors Level affecting public 
mind junior high school students.  2) To study the public mental level of junior high 
school students and 3) to study the factors affecting public mind of junior high 
school students. The samples were 398 junior high school students under the 
Secondary Educational Service Area Office 41, Phichit Province. The instruments were 
questionnaire. The statistically used analyzed by frequency percentage mean and 
standard deviation and multiple regression analysis. The results of the study as 
follows;  

1. The factors level affecting public mind of junior high school students under 
the Secondary Educational Service Area Office 41, Phichit Province in 4 factors found 
that; All aspects of the factors affecting public mind of junior high school students in 
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overall image was at high level and when considered each aspect found that; 1) 
Friends/teachers/family support found that: the highest mean was the school is 
rewarding students who benefit society ( X =4.40) 2) Self-directed learning and others 
found that: the highest mean was the students are satisfied with their current  
lifestyle to be the base the work of society or country ( X =4.45) 3) Perceived self- 
efficacy found that: the highest mean was the students are confident that books that 
are borrowed from the library are not damaged and others can borrow ( X = 4.40) 4) 
Character of the focusing for the future - self control found that: the highest mean 
was students try to keep tables and chairs neatly before leaving the classroom and 
convenient to use next ( X = 4.24)  
 2. Public psychology of junior high school students under the Secondary 
Educational Service Area Office 41, Phichit Province in overall image was at high 
level. The components the public mind the highest mean was the student cleaned, 
keep learning equipment followed by the students warn their friends that don’t 
destruction of the school's properties, such as destroy; flowers, walls, and maintain  
the tables, chairs and other equipment of school which, they will must clean always.    
 3. The factors affecting public mind of junior high school students. The 
samples were 398 junior high school students under the Secondary Educational 
Service Area Office 41 found that; perceived self- efficacy (X3) Character of the 
focusing for the future-self control (X4) and Self-directed learning and others (X2) can 

forecasting of unstandardized scores as follows; Y= 0.508 + 0.308X3 + 0.270X4 + 
0.302X2 and in terms of standardized scores as follows; ZY = 0.321Z3 + 0.307Z4 + 
0.285Z2   
Keywords: Factors Affecting Public Mind of Junior High School Students 
 
บทน า 

จิตสาธารณะ (Public Mind) เป็นจิตส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมมีพฤติกรรมที่เอ้ือสังคม 
การแสดงความเป็นพลเมืองที่ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์สังคมส่วนรวม บุคคลผู้
นั้นจะมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิดที่
แสดงออกมา โดยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เผื่อแผ่ แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลผู้คนและชุมชน (สุ
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จิตต์ วงษ์เทศ, 2550 : 3) ถ้าหากผู้คนขาดการมีจิตสาธารณะ ที่ดี สังคมส่วนรวมจะประสบปัญหาที่มี
ผลกระทบทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ระดับชาติ ตลอดจนถึงระดับโลก  

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดปัญหาระดับชาติมากมาย เช่น ปัญหาคนไทยไม่มีจิต
สาธารณะ  ส่งผลต่อสิ่งที่เป็นสาธารณะ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ สวนสาธารณะ ห้องน้ าสาธารณะ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ดิน น้ า ปุาที่เป็นสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสียหาย ถูกท าลาย ไม่มีใครรู้สึกเป็น
เจ้าของที่จะดูแลรักษา และแม้แต่ถนนสาธารณะยังถูกท าลาย การทิ้งขยะมูลฝอย ในที่สาธารณะ การ
ใช้น้ าประปา การใช้ไฟฟูาอย่างฟุุมเฟือย เนื่องมาจากบุคคลที่ขาดจิตสาธารณะ ไม่มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของผูกพันแต่อย่างใด (ณัฐยา ลือชากิตติกุล, 2546 : 6) ตัวอย่างเหล่านี้ยัง รวมถึงการที่คนไทยไม่
สนใจการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาของตนเองและเฉยชากับเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่กระทบถึงตนบางกรณี 
เช่น โรงงานท าให้น้ าในแม่น้ าเน่าเสีย โครงการรัฐขนาดใหญ่สร้าง อุบัติภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินอยู่
เนืองๆ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองประพฤติมิชอบ รุกรานสิทธิของ ประชาชน เป็นต้น  (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 
2553 : 2) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติวิสัยทัศน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า คือ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพอย่างเท่าทัน ให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มี
พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้ น าไปสู่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ได้ก าหนดเป็นจุดหมายของการศึกษาในข้อที่ 5 คือ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และได้ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อที่ 8 ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะทั้งยังเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์เข้าไปในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉวีวรรณ ด าประไพ, 2554 : 2) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น าหลักค่านิยม 12 ประการ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในข้อที่ 8 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนในสังกัดโดยน านโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งพร้อมขยายผลสู่สถานศึกษา โดยผ่านการเรียนการ
สอนในวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง รวมถึงจัดการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในวงกว้าง 
คาดหวังสร้างคนในชาติให้เข้าใจและเห็นความส าคัญในค่านิยม 12 ประการ 
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สภาพปัญหาของการมีจิตสาธารณะเริ่มจากหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาแบบ
ส่งเสริมหรือเอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ สังคมก็จะเป็นไปแบบเห็นแก่ตัวในลักษณะ
ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจสังคมรอบข้างคิดแต่ประโยชน์แห่งตนเท่านั้น ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา 
เพราะต่างคนต่างอยู่ ไม่เกิดการพัฒนา ชุมชนเริ่มเสื่อมโทรมลง เกิดอาชญากรรมในชุมชนอยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้นแนวทางและความส าคัญของการมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดในจิตส านึกของเด็กและ
เยาวชนนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่เราควรกระท า 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ถือว่าเป็นเยาวชนที่ส าคัญเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จากการศึกษาสภาพปัญหาการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขาดจิตสาธารณะหลายด้าน เช่น ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการท างานเพ่ือส่วนรวม ไม่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือน ท าลายสาธารธารณะสมบัติ น าสิ่งของที่เป็น
สาธารณะสมบัติไปเป็นของตัวเองและปิดกั้นโอกาส ของบุคคลอ่ืน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่
เกี่ยวกับจิตสาธารณะทั้งสิ้น ดังเช่น อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553 : 6) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึก
สาธารณะ พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก
อาจารย์และเพ่ือนในสถาบันการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจิตส านึกสาธารณะ การศึกษาของ                    พรพรหม พรรคพวก (2550 : 81-82) พบว่า
การรับรู้ความสามารถของตน การคล้อยตามผู้อ่ืน สัมพันธภาพระหว่าง นักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ และการศึกษาของ สุคนธ์ธา  
เส็งเจริญ (2556 : 5) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิต่อจิต
สาธารณะ พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะมากที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว รองลงมา ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน 
 จากความส าคัญและปัญหา ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน 
2) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน 3) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน และ 4) ด้านลักษณะมุ่ง
อนาคต - ควบคุม  

ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาจิตสาธารณะแก่นักเรียนให้ออกไป ประกอบอาชีพและรับใช้สังคมส่วนรวมเพ่ือ
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
2. เพ่ือศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 41 จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
30 โรงเรียน นักเรียนจ านวน 10,378 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) โดยมีอ าเภอเป็นหน่วยการสุ่ม มีข้ันตอนการสุ่ม ดังนี้ 
 1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยส ารวจจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 41 จังหวัดพิจิตร ซึ่งมี 30 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 10,378 คน ประมาณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่  (Yamane, 1973 อ้างใน จักรกฤษณ์ ส าราญใจ ,2544) ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ระดับ (α = .05) ขนาดกลุ่มตัวอย่างความคลาดเคลื่อน 5 % ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 398 คน  
  1.2 สุ่มอ าเภอจากเขตพ้ืนที่การศึกษามาร้อยละ 80 ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีอ าเภอที่
สุ่มได้จ านวน 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสามง่าม อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอดงเจริญ อ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอบางมูลนาก และอ าเภอบึงนาราง สุคนธ์
ธา เส็งเจริญ (2556 : 55) 
  1.3 สุ่มโรงเรียนจากแต่ละอ าเภอด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยอ าเภอที่มีจ านวนมากกว่าจะสุ่ม
มาร้อยละ 80 จากโรงเรียนทั้งหมด ส่วนที่เหลือมี 1 โรงเรียน ผู้วิจัยสุ่มมา 1 โรงเรียน 
 

2. เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา
ค้นคว้า  ต ารา  เอกสารงานวิจัย  วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ ระดับชั้น   
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน 4 ปัจจัย ได้แก่  
   1. ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน   จ านวน 20 ข้อ 
   2. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้อ่ืน   จ านวน 22 ข้อ 
   3. ด้านการรับรู้ความสามารถของตน   จ านวน 13 ข้อ 
   4. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุม   จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และตัวชี้วัด จ านวน 20 ข้อ เป็น
แบบสอบถามปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ สุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556 : 135-139) 
  แบบสอบถามตอนที่ 2-3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   มี 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
(สุคนธ์ธา เส็งเจริญ, 2556 : 69).      
   คะแนน      ระดับความคิดเห็น 
      5     มากที่สุด 
      4    มาก   
      3    ปานกลาง 
      2    น้อย  
      1     น้อยที่สุด  
 ส าหรับการแปลความหมาย โดยวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเกณฑ์เป็น
คะแนนดังต่อไปนี้ (สุคนธ์ธา เส็งเจริญ, 2556 : 69).      
    ค่าเฉลี่ย      การแปลความหมาย 
      คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00    ส่งผลต่อจิตสาธารณะมากที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49    ส่งผลต่อจิตสาธารณะมาก 
      คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49    ส่งผลต่อจิตสาธารณะปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49    ส่งผลต่อจิตสาธารณะน้อย 
      คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49     ส่งผลต่อจิตสาธารณะน้อยที่สุด 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากคณะที่จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   2. เก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนได้จ านวน 398 ชุด 
   3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามเช็ดความถูกต้องครบถ้วนจ านวน 398 ชุด 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิ เคราะห์  โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ 
เพ่ือน 2) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน 3) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน และ 4) ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ 
stepwise โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1  ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2  ค่าเฉลี่ย  ( Mean)  
 3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 4 วิเคราะห์หาสมการพยากรณ์ในการท านายสภาพจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ stepwise โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ซึ่งครอบคลุมใน 4 ปัจจัย 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.พ่อแม่กล่าวชื่นชมเม่ือนักเรียนปิดเครื่องใช้ไฟฟูา
ก่อนออกจากบ้าน 

3.83 1.17 มาก 

2.พ่อแม่คอยเป็นก าลังใจ เมื่อนักเรียนท างาน
ผิดพลาด 

4.08 0.71 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

3.พ่อแม่ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเมื่อได้รับมอบหมาย
ให้ท างานเพ่ือส่วนรวม 

4.11 0.54 มาก 

4.พ่อแม่สอนให้รู้จักเสียสละให้น้องหรือผู้ที่ต่ าต้อย
กว่า 

4.04 0.74 มาก 

5.พ่อแม่ช่วยนักเรียนรวบรวมสิ่งของเหลือใช้เพื่อ
น าไปบริจาค 

4.15 0.70 มาก 

6.เพื่อนกล่าวชื่นชมเม่ือนักเรียนปิดไฟ ปิดแอร์ ก่อน
ออกจากห้องเรียน 

3.96 0.80 มาก 

พ่อแม่สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 4.16 0.76 มาก 
8.พ่อแม่จัดเตรียมสิ่งของจ าเป็นในการท าความ
สะอาดบ้านไว้เสมอ 

4.08 0.78 มาก 

9.อาจารย์แสดงความชื่นชมเม่ือนักเรียนช่วยเหลือ
งานส่วนรวม 

4.16 0.75 มาก 

10.อาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อมีเศษขยะทิ้งไว้             
ในห้องเรียนหลังเลิกเรียน 

4.21 0.80 มาก 

11.เนื้อหาของวิชาที่เรียนมีการสอดแทรก                   
เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ 

4.25 0.77 มาก 

12.ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียน                     
ที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม 

4.40 0.65 มาก 
 

13.อาจารย์ยินดีให้ค าปรึกษา เรื่อง การท ากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

4.12 0.71 มาก 

14.ทางโรงเรียน มีงบประมาณสนับสนุนการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

4.08 0.67 มาก 

15.เพื่อนเห็นด้วยที่จะต้องช่วยกันปิดไฟ ปิดแอร์
ก่อนออกจากห้องเรียน 

4.01 0.74 มาก 

16.เพื่อนคอยเป็นก าลังใจให้เมื่อนักเรียนท างานเพ่ือ
สังคม 
 

4.09 0.76 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

17.เมื่อมีกจิกรรมเพ่ือสังคม  เพื่อนจะชวนนักเรียน
เข้าร่วมด้วยเสมอ 

4.12 0.80 มาก 

18.เมื่อไปเที่ยวตามที่สาธารณะ เพื่อนจะช่วยกัน
เตือนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 

4.23 0.76 มาก 

19.เพื่อนชอบชวนนักเรียนไปร่วมกิจกรรมค่ายอาสา
ต่าง ๆ 

4.17 0.79 มาก 

20.เพื่อนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมตามที่
นักเรียนชักชวน 

4.23 0.75 มาก 
 

รวม 4.12 0.38 มาก 

 จากตาราง 1 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ทาง
โรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม ( X = 4.40) รองลงมาคือ เนื้อหาของ
วิชาที่เรียนมีการสอดแทรกเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ ( X = 4.25) และเมื่อไปเที่ยวตามที่
สาธารณะ เพื่อนจะช่วยกันเตือนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ( X = 4.23) ตามล าดับ 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
             ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน  
 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือท่ียืมจากห้องสมุด
ให้อยู่ในสภาพเดิมได้ทุกครั้ง 

4.26 0.70 มาก 

2.นักเรียนพยายามบ่ายเบี่ยงเมื่อเพ่ือนชวนไปท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

3.97 0.83 มาก 

3.นักเรียนรู้สึกผิดเมื่อท าของส่วนรวมช ารุดเสียหาย 4.08 0.75 มาก 
4.นักเรียนรู้สึกชื่นชมเม่ือเห็นผู้อื่นลุกให้เด็ก สตรีและ
คนชรานั่ง 

4.08 0.78 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

5.นักเรียนคิดว่าการดูแลรักษาของใช้และสถานที่
ส่วนรวมของโรงเรียน เป็นหน้าที่ของแม่บ้านประจ า
ตึก  

3.39 1.28 ปานกลาง 

6.นักเรียนรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นผู้อ่ืนขีดเขียนฝาผนัง 
โต๊ะ เก้าอ้ีหรือของส่วนรวม 

4.10 0.82 มาก 

7.นักเรียนยินดีแบ่งปันที่นั่งให้กับผู้อ่ืน 4.07 0.75 มาก 
8.นักเรียนมีความสุขใจ เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ก าลัง
เดือดร้อน 

4.13 0.71 มาก 

9.นักเรียนมั่นใจว่าจะสามารถช่วยดูแลความสะอาด 
ภายในโรงเรียนได้ 

4.16 0.74 มาก 

10.นักเรียนสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจิตส านึก
เพ่ือสังคม 

4.17 0.77 มาก 

11.นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่โรงภาพยนตร์มี
ข้อความเตือนการปิดโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์ 

4.23 0.81 มาก 

12.ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหลังจาก
ศึกษาข้อมูลของกิจกรรมมาเป็นอย่างดี 

4.25 0.83 มาก 

13.ข้าพเจ้าพึงพอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ที่จะ
ให้เป็นฐานการท างานเพื่อสังคมหรือประเทศ 

4.45 0.58 มาก 

14.หากพบสิ่งของมีค่าถูกวางทิ้งไว้ นักเรียนจะน าไป
ประกาศหาเจ้าของทันที 

4.21 0.69 มาก 

15.นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอ 4.20 0.66 มาก 
16.นักเรียนเคารพการตัดสินใจที่มีเหตุผลของผู้อ่ืน 4.05 0.70 มาก 
17.ข้าพเจ้าตัดสินใจท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ตามผู้อื่น  ทั้งๆที่ข้าพเจ้าไม่อยากท ากิจกรรมนั้น 

4.15 0.67 มาก 

18.เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานกลุ่ม  ข้าพเจ้าจะ
ไม่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่  
แม้ว่าจะไม่เห็นด้วย 
 

4.02 0.75 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

19.หากข้าพเจ้ารู้สึกไม่เห็นด้วยในการกระท าของ
ผู้อื่นข้าพเจ้าจะทักท้วงโดยให้เหตุผลทันที   

4.21 0.75 มาก 

20.ในขณะนั่งรับประทานอาหารกลางวัน  หาก
พบว่าคนอ่ืนไม่มีที่นั่ง  ข้าพเจ้าจะขยับให้นั่งด้วย  
โดยขอความเห็นจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

4.10 0.79 มาก 

21.เมื่อเข้าไปใช้บริการห้องสมุดหรือห้องคอมฯ 
22.ข้าพเจ้าเลือกปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าท า
ตามท่ีเพ่ือนบอก 

4.25 0.74 มาก 

22.ข้าพเจ้าชอบคิดใหม่  ท าใหม่  เพ่ือให้ผลของการ
กระท านั้นเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น  แม้ว่าจะแตกต่าง
จากคนส่วนใหญ่ 

4.21 0.79 มาก 

รวม 4.12 0.39 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนพึง
พอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบันที่จะให้เป็นฐานการท างานเพ่ือสังคมหรือประเทศ ( X = 4.45) 
รองลงมาคือนักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ในสภาพเดิมได้ทุกครั้ง ( X = 4.26) 
และนักเรียนตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากศึกษาข้อมูลของกิจกรรมมาเป็นอย่างดี ( X = 
4.25) ตามล าดับ   
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
            ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการรับรู้ความสามารถของตน 
 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนมั่นใจว่าจะเคารพสิทธิในการใช้ของใช้
ส่วนรวม 

4.34 0.65 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

2.นักเรียนมั่นใจว่าจะท้ิงเศษขยะลงในถังขยะเท่านั้น 4.08 0.78 มาก 
3.นักเรียนมั่นใจว่าจะสามารถช่วยดูแลความสะอาด 
ภายในโรงเรียนได้ 

4.14 0.63 มาก 

4.นักเรียนมั่นใจว่าจะรับผิดชอบการยืมคืนอุปกรณ์
การเรียนได้ตามที่อาสาไว้ 

4.12 0.77 มาก 

5.เมื่อกินข้าวในโรงอาหารเสร็จแล้ว นักเรียนมั่นใจ
ว่าจะน าภาชนะไปวางในที่ที่เตรียมไว้ทุกครั้งได้ 

4.18 0.73 มาก 

6.นักเรียนมั่นใจว่าจะปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนเข้า
ห้องสมุดทุกครั้งได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความร าคาญแก่คน
อ่ืน 

4.13 0.83 มาก 

7.นักเรียนมั่นใจว่าจะคืนหนังสือท่ียืมจากห้องสมุดได้
ตรงตามก าหนดทุกครั้ง 

4.23 0.76 มาก 

8.หากพบสิ่งของมีค่าถูกวางทิ้งไว้ นักเรียนจะน าไป
ประกาศหาเจ้าของทันท ี

4.22 0.82 มาก 

9.นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุด
ไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย 

4.40 0.66 มาก 

10.นักเรียนมั่นใจว่าจะช่วยโรงเรียนประหยัดค่า
ไฟฟูา โดยการปิดไฟปิดแอร์ เมื่อออกจากห้องเรียน
เป็นคนสุดท้ายได้ 

4.16 0.67 มาก 

11.นักเรียนกล้าที่จะเก็บขยะตามทางเดินบริเวณ
โรงเรียนไปทิ้งถังขยะ เพ่ือช่วยให้โรงเรียนดูสะอาด
ตา น่ามอง 

4.14 0.67 มาก 

12.นักเรียนไม่เชื่อว่าการที่นักเรียนใช้กระดาษรี
ไซเคิลจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้ 

4.02 0.77 มาก 

13.นักเรียนเชื่อว่าการที่นักเรียนใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก จะช่วยลดภาวะโลกร้อน 

4.13 0.76 มาก 

รวม 4.18 0.44 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้านการรับรู้ความสามารถของตน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมั่นใจ
ว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย ( X = 4.40) รองลงมาคือ 
นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ในสภาพเดิมได้ทุกครั้ง  ( X = 4.34) และ
นักเรียนมัน่ใจว่าจะคืนหนังสือท่ียืมจากห้องสมุดได้ตรงตามก าหนดทุกครั้ง (X = 4.23) ตามล าดับ 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ 
              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อย
หลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้
สะดวกต่อไป 

4.24 0.72 มาก 

2.เมื่อน าสิ่งของออกมาใช้ นักเรียนพยายามจะเก็บ
เข้าท่ีทุกครั้งเพ่ือสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป 

4.09 0.73 มาก 

3.นักเรียนพยายามช่วยประหยัดทรัพยากร โดยปิด
ก๊อกน้ าให้สนิทหลังเลิกใช้ทุกครั้ง 

4.13 0.71 มาก 

4.นักเรียนจะใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุ
ถนอมเพ่ือที่จะได้มีใช้นาน ๆ   

4.09 0.79 มาก 

5.เมื่อได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรม นักเรียนจะวาง
แผนการใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.05 0.74 มาก 

6.นักเรียนเชื่อว่าการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา ท า
ให้มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น 

4.09 0.80 มาก 

7.นักเรียนทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม 

4.15 0.73 มาก 

8.นักเรียนเชื่อว่าการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน ท าให้จิตใจ
ตนเองเป็นสุข 

4.17 0.76 มาก 

9.นักเรียนจะไม่หยิบสิ่งของผู้อ่ืนมาใช้ จนกว่าจะ
ได้รับอนุญาต 

4.22 0.77 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

10.นักเรียนสามารถเข้าแถวรอซื้ออาหารได้ ถึงแม้ว่า
จะหิวเพียงใดก็ตาม  

4.22 0.77 มาก 

รวม 4.15 0.48 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียน
พยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้สะดวกต่อไป (X

= 4.24) รองลงมาคือ นักเรียนจะไม่หยิบสิ่งของผู้อ่ืนมาใช้ จนกว่าจะได้รับอนุญาต ( X = 4.22) และ
นักเรียนสามารถเข้าแถวรอซื้ออาหารได้ ถึงแม้ว่าจะหิวเพียงใดก็ตาม (X = 4.22) ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

รายการค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การ
เรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อใช้
เสร็จแล้วเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

4.42 0.58 มาก 

2.นักเรียนอ่านหนังสือของห้องสมุดอย่างถนอมไม่
แอบฉีก และเก็บหนังสือไว้ที่เดิมเม่ือใช้เสร็จ 

4.22 0.69 มาก 

3.นักเรียนไม่ขีดเขียนโต๊ะ-เก้าอ้ีและตักเตือนเพ่ือนที่
ก าลังจะขีดเขียนโต๊ะ-เก้าอ้ีในโรงเรียน 

4.16 0.65 มาก 

4.นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลม หลังจากเลิกเรียนแล้ว
หรือย้ายไปเรียนห้องอ่ืน 

3.98 0.73 มาก 

5.นักเรียนช่วยดูแลรักษาห้องน้ าของโรงเรียนให้
สะอาด 

4.06 0.73 มาก 

6.นักเรียนใช้สิ่ งของต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
ประหยัด ใช้แค่เพียงพอกับการใช้งานเท่านั้น 

4.03 0.72 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

X  (S.D.) ระดับ 

7.ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นสมบัติของส่วนรวมอย่าง
ทะนุถนอม เช่น กรรไกร โต๊ะ เก้าอ้ี ลูกบอล 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

4.19 0.72 มาก 

8.นักเรียนเปิด-ปิดประตู และหน้าต่างห้องเรียน
อย่างเบา ๆ ไม่กระแทกแรง ๆ 

4.14 0.76 มาก 

9.นักเรียนท าหน้าที่เวรต่าง ๆ ที่รับมอบหมายเสมอ 
เช่น เวรห้อง  เวรประจ าวัน  เป็นต้น 

4.15 0.80 มาก 

10.เมื่อนักเรียนพบขยะตกอยู่ตามถนน หรือบริเวณ
อ่ืน ๆ นักเรียนรีบเก็บไปท้ิงในถังขยะ 

4.10 0.76 มาก 

11.นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ทิ้งขยะเรี่ยราดให้
เก็บไปทิ้งถังขยะ 

4.16 0.73 มาก 

12.นักเรียนแจ้งให้ครูหรือภารโรงทราบเมื่อพบ
สมบัติต่าง ๆ ของส่วนรวมช ารุดเสียหาย เพ่ือจะได้
ซ่อมแซม 

4.19 0.79 มาก 

13.เมื่อพบว่ามีบางห้องลืมปิดไฟ ปิดพัดลม หรือปิด
น้ า  นักเรียนรีบเข้าไปปิดให้เรียบร้อย 

4.21 0.82 มาก 

14.นักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ใน
สภาพดีเสมอ 

4.23 0.80 มาก 

15.นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้  เขียนฝาผนัง 

4.29 0.67 มาก 

16.นักเรียนอาสาช่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยครู
ไม่ต้องร้องขอ เช่น กวาดหอประชุม เป็นต้น 

4.14 0.66 มาก 

17.นักเรียนจะเข้าแถวให้เป็นระเบียบ รู้ล าดับ
ก่อนหลัง  ไม่แย่ง เมื่อต้องใช้ของส่วนรวมร่วมกัน 
เช่น ทานอาหาร  ซื้อขนม    

4.19 0.70 มาก 

18.นักเรียนไม่น าสิ่งส่วนรวมของโรงเรียนมาใช้เองที
ละเยอะ ๆ เช่น หนังสือห้องสมุด 

4.04 0.75 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

X  (S.D.) ระดับ 

19.นักเรียนไม่น าสมบัติส่วนรวมของโรงเรียนกลับ
บ้านไปเป็นของส่วนตัว เช่น ลูกบอล  หนังสือ
ห้องสมุด  เป็นต้น 

4.20 0.67 มาก 

20.นักเรียนแบ่งปัน และเปิดโอกาสให้เพ่ือนได้ใช้
ของส่วนรวมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ลูกบอล
หนังสือห้องสมุด  เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

4.15 0.79 มาก 

รวม 4.16 0.73 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า การวิเคราะห์ระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อใช้เสร็จ
แล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย ( X = 4.42) รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง ( X = 4.29) และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ (X = 4.23) ตามล าดับ  
 
ตาราง 6  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการสนับสนุน
จากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน 

 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 81.67 15.30 396 -21.06 .855 
หญิง 201 83.22 14.88    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  จากตาราง 6 การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน   
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ตาราง 7  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และผู้อ่ืน  
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 90.27 16.95 396 -9.77 0.45 
หญิง 201 87.71 16.77    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   จากตาราง 7  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้าน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้อ่ืน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 8 การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการรับรู้
ความสามารถของตน 
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 54.24 9.476 396 -2.003 0.62 
หญิง 201 54.38 9.515    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   จากตาราง 8  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้าน
การรับรู้ความสามารถของตน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 9 การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน 
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 41.17 7.60 396 -7.67 0.40 
หญิง 201 41.70 7.43    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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   จากตาราง 9  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 10  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) พฤติกรรม            
จิตสาธารณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 83.08 14.55 396 -4.14 0.54 
หญิง 201 83.39 14.47    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จากตาราง 10  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) พฤติกรรมจิต
สาธารณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 11  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
              โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ด้วยวิธีการ 

stepwise    
 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Std.Error of the 
Estimate 

1 .774(a) .598 .597 .26548 

2 .811(b) .657 .656 .24559 

3 .829(c) .688 .685 .23477 

a Predictors: (Constant), X3 
b Predictors: (Constant), X3, X4 
c Predictors: (Constant), X3, X4, X2 
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ANOVA(d) 

Model  Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 41.603 1 41.603 590.288 .000(a) 
 Residual 27.910 396 .070   
 Total 69.513 397    
2 Regression 45.689 2 22.844 378.742 .000(b)  
 Residual 23.825 395 .060   
 Total 69.513 397    
3 Regression 47.797 3 15.932 289.059 .000(c) 
 Residual 21.716 394 .055   
 Total 69.513 397    

a Predictors: (Constant), X3 
b Predictors: (Constant), X3, X4 
c Predictors: (Constant), X3, X4, X2 
d Dependent Variable: Y 
 
Coefficients(a) 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

  B Std.Error Beta   

1 (Constant) 
X3 

1.065 
.741 

.128 

.031 
 

.774 
8.304 
24.296 

.000 

.000 

2 (Constant) 
X3 
X4 

.829 

.477 

.324 

.122 

.043 

.039 

 
.497 

6.795 
11.138 
8.230 

.000 

.000 

.000 

3 (Constant) 
X3 
X4 
X2 

.508 

.308 

.270 

.302 

.128 

.049 

.039 

.049 

 
.321 
.307 
.285 

3.981 
6.267 
7.007 
6.185 

.000 

.000 

.000 

.000 

a Dependent Variable: Y 
 



 
 778 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ของการรับรู้ความสามารถของตน (X3)  
             ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน (X4) และการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) 
             ที่มีต่อการมีจิตสาธารณะ (Y)  
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

Adjusted R2 B S.E.b   t Sig. 

X3 0.597 0.308 0.049 0.321 6.267* 0.000 
X4 0.656 0.270 0.039 0.307 7.007* 0.000 
X2 0.685 0.302 0.049 0.285 6.185* 0.000 

a = 0.508            SEestY = 0.23477 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตน 
(X4) และการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ SEestY = 0.23477 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ Y และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
 
ตอนที่ 4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน (X4) และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ SEestY = 0.23477 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
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สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 
 1.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เขต  41 ใน 4 ปัจจัย 

      1.1 ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพื่อน  
  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม 
รองลงมาคือ เนื้อหาของวิชาที่เรียนมีการสอดแทรกเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ และเมื่อไป
เที่ยวตามที่สาธารณะ เพ่ือนจะช่วยกันเตือนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ตามล าดับ                       

 1.2 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน  
 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ

ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพึงพอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ที่จะให้เป็นฐานการ
ท างานเพ่ือสังคมหรือประเทศ รองลงมาคือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ใน
สภาพเดิมได้ทุกครั้ง และนักเรียนตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากศึกษาข้อมูลของกิจกรรมมา
เป็นอย่างดี ตามล าดับ   

 1.3 ด้านการรับรู้ความสามารถของตน 
 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้
คนอ่ืนยืมต่อได้เลย รองลงมาคือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ในสภาพเดิม
ได้ทุกครั้ง และนักเรียนมั่นใจว่าจะคืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดได้ตรงตามก าหนดทุกครั้ง ตามล าดับ 
 1.4 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง 
เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้สะดวกต่อไป รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของ
โรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ ตามล าดับ  

 
 2. ระดับของจิตสาธารณะ  

  ระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
จิตสาธารณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อใช้เสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่
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ท าลายสมบัติของโรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์
การเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ  
 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน (X4) และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ SEestY = 0.23477 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
  สมมติฐานการวิจัย ที่ผู้ศึกษาตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อื่น ด้านการรับรู้ความสามารถของตน ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุม ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลต่อจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับมาก และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในระดับมาก พบว่า สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็น
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพื่อน  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องต่อ ญาณภัทร  สีหะ
มงคล (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านครอบครัว มีความส าคัญมากต่อจิตอาสา ผู้ปกครองหรือพ่อแม่
ควรเอาใจใส่ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงพฤติกรรมจิตอาสา รวมทั้งอบรม สั่งสอนให้นักศึกษาได้
แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษาได้เห็น เพ่ือนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ดี
งามและเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม และ อัญชลิกา  ผิวเพชร (2555 : บทคัดย่อ) กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรม  การเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยและพฤติกรรมการสอนของครู  ดังนั้นการที่จะพัฒนาพฤติกรรมให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะ ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียนช่วยดูแลปูองกันและแนะน าแนวทาง และ
ยังสอดคล้องต่อทฤษฏีโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964 : 383-432) ที่กล่าวไว้พอสรุปได้ การถูกลงโทษ
และการเชื่อฟัง (Punishment and Obedience Orientation) เด็กจะยอมท าตามค าสั่งผู้มีอ านาจ
เหนือตนโดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือไม่ให้ตนถูกลงโทษขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษเพราะ
กลัวความเจ็บปวดยอมท าตามผู้ใหญ่เพราะมีอ านาจทางกายเหนือตนซึ่งเขาได้อธิบายว่าในขั้นนี้เด็กจะ
ใช้ผลตามของพฤติกรรมเป็นเครื่องชี้ว่าพฤติกรรมของตน “ถูก” หรือ “ผิด” เป็นต้นว่าถ้าเด็กถูกท า
โทษก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า “ผิด” และจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ท าสิ่งนั้นอีกพฤติกรรมใดที่มีผลตามด้วย
รางวัลหรือค าชมเด็กก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า “ถูก” และจะท าซ้ าอีกเพ่ือหวังรางวัล 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
พิจิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพึงพอใจกับการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน ที่จะให้ เป็นฐานการท างานเ พ่ือสังคมหรือประเทศ สอดคล้องต่อ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) กล่าวถึงพฤติกรรมนักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะไว้ว่า การ
มีจิตสาธารณะ จะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยนักเรียนจะต้องแสดง
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ ได้แก่ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วย
ก าลังกายก าลังใจ และก าลังสติปัญญาด้วยความสมัครใจ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืนๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน และสังคม โดยนักเรียนจะต้องแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ ได้แก่ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น ส่วนวิธีการพัฒนา เพ่ือให้เกิดลักษณะของผู้มีจิตสาธารณะ นั้นสามารถด าเนินการได้โดย 
การสอนแทรกใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในโครงการ หรือ
ประเมินจาก กิจวัตรประจ าวัน เป็นต้น อีกทั้ง บรรทม มณีโชติ (2550 : 25) กล่าวไว้อีกว่า การมีจิต
สาธารณะมีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ  โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
รับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ให้หันมามอง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มี
ความสงบสุขหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญกับการมีจิตสาธารณะ ที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ



 
 782 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ประเทศชาติ และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553 : 8) ยังกล่าวอีกว่า จิตสาธารณะเป็นความตระหนักของ
บุคคลถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือ สังคม ต้องการเข้าไปแก้
วิกฤตการณ์ โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ส านึก ถึงพลังของตนว่าสามารถ
ร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท าเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ ต่างๆ โดยการเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม และยังสอดคล้องต่องานวิจัยของ วิรัตน์  ค าศรีจันทร์ (2544) ที่
กล่าวว่า การที่บุคคลได้รับอิทธิพลจาก การอบรมของครอบครัว สถานศึกษา และกระบวนการทาง
สังคมจากบริเวณที่อยู่อาศัย จะมีผลต่อการรับรู้ ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของ
นักศึกษา โดยแสดงออกทางรูปแบบการ ด าเนินชีวิต 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
พิจิตรปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือ
ที่ยืมจากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย สอดคล้องต่อ ภัสรา จารุสุสิทธ์ (2542 : 18-
19) ที่กล่าวว่า ความม่ันใจของบุคคลต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของตนว่าการกระท านั้น จะน าไปสู่
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ตนเองคาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งความมั่นใจของบุคคลต่อการกระท านี้  ท าให้ไป
สอดคล้องกับการศึกษาของ แอนนา จุมพลเสถียร (2551 : 2-3) พบว่า พฤติกรรมที่มีต่อจิตส านึก
สาธารณะที่ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มวัยท างานที่มีต่อจิตส านึกสาธารณะ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
จิตส านึกสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างไม่เคยได้ยินค าว่า จิตส านึกสาธารณะเลย แต่มีการรับรู้ที่ถูกต้องว่า
เป็นอย่างไร ในด้านพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างเกือบทุกคนเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตส านึกสาธารณะ 
โดยเหตุผลที่เข้าร่วมเนื่องจาก รู้สึกอยากช่วยเหลือ รู้สึกเป็นสุขเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับความช่วยเหลือ รู้สึก
ภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์เพ่ือสังคม และสอดคล้องต่องานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา และคณะ (2541) 
ศึกษาเรื่อง จิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวไว้สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติแบ่งเป็นสองระดับ ระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบที่
บุคคลไม่ต้องท าอะไรมากเพียงแต่ ไม่ท าให้เกิดความเสียหายหรือไม่ท าลายสาธารณสมบัติที่ตนใช้ก็พอ 
อีกระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบบุคคลลงมือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบ
ที่ดีต่อสาธารณสมบัติ ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตาม เช่น การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาสาธารณ
สมบัติที่ช ารุดเสียหาย การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ              
เป็นต้น 

ปัจจัยด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
พิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้สะดวก
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ต่อไป สอดคล้องต่อ ธัญศญา ธรรมิสกุล (2556: 8) ที่กล่าวว่า ในความหมายของจิตสาธารณะคือการ
รู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) การใช้ พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้ว
มีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี และลักษณะของการใช้ ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุ
ถนอม 2) การถือเป็นหน้าที่ พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออก คือ ท าตามหน้าที่
และเคารพกฎระเบียบที่ก าหนด และรับอาสาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวม ดูแลสอดส่อง
สิ่งของส่วนรวมของโรงเรียน และ 3) เคารพสิทธิ พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่
แสดงออก คือ ไม่น าของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง และแบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของ
ส่วนรวม  

3. ระดับของจิตสาธารณะ พบว่า พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และตัวชี้วัด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อ
ใช้เสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย สอดคล้องต่อ เจษฎา หนูรุ่น (2551 : 4) ที่กล่าวไว้ว่า จิตสาธารณะ
จะต้องพิจารณาจาก ความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
การใช้ ซึ่งเป็นลักษณะ พฤติกรรมของนักเรียนในการใช้ของส่วนรวม การรักษาทรัพย์สิน การดูแล
รักษาความสะอาด การไม่ท าลายทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้เกิด ความช ารุดเสียหาย โดยแสดงออก ได้แก่ (1) ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บ
รักษาให้คงอยู่ใน สภาพดี (2) ลักษณะของการใช้ ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม 2) 
ด้านการถือเป็นหน้าที่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมุ่งปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ โดยแสดงออก คือ 
การท าตามหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่ก าหนด การรับอาสาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวม 
คอยสอดส่องดูแลสาธารณสมบัติของส่วนรวม และการเคารพสิทธิ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออก ถึง
การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การไม่ยึดครองของ ส่วนรวมมา
เป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น โดยแสดงออก คือ (1) ไม่น า
ของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง (2) แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ ของส่วนรวม อีกทั้งชาย โพธิสิ
ตา (2540 : 14–15) ยังได้กล่าวถึงความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรม ที่แสดงออกใน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 
1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม ก าหนดตัวชี้วัดจาก การดูแลรักษาของส่วนรวม ใช้ของส่วนรวมแล้วเก็บเข้าที่ และ
ลักษณะการใช้ของส่วนรวม รู้จักใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม ด้านที่ 2 การถือเป็น
หน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ ก าหนดตัวชี้วัดจาก การ
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ท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือส่วนรวม และการรับอาสาที่จะท าบางอย่างเพ่ือส่วนรวม ด้านที่3  
การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ของกลุ่ม ก าหนดตัวชี้วัดจาก การไม่ยึด
ครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง และการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้สามารถใช้ของส่วนรวมนั้น และ
อุไรวรรณ คุ้มวงษ์ (2551 : 61) ยังกล่าวสรุปไว้อีกว่า จิตสาธารณะเป็นการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและ
เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และในงานวิจัยของ แอนนา จุมพล
เสถียร (2551) ศึกษาเรื่อง การรับรู้พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและความคิดเห็นด้านเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มวัยท างานอายุ 22–25 ปี พอสรุปได้อีกว่า เกี่ยวกับจิต
สาธารณะ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร ในด้านพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างเกือบทุกคน
เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตส านึกสาธารณะ เหตุผลเนื่องจาก รู้สึกอยากช่วยคนอ่ืน เป็นสุขเมื่อได้ช่วย 
ภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
 ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ
นักเรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยอาจจะจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการเกิดจิตสาธารณะ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรท างานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังกัดโรงเรียนต่างกัน   
  2.2 ควรท างานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืนของนักเรียน
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ ผู้บริหาร
โรงเรียนหรือครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยอาจจะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ
การเกิดจิตสาธารณะ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ 
ดร.กีรติ จันทรมณี ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ของ
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 
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ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่คอยผลักดัน และให้
ก าลังใจเสมอมา 

ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในเรื่องการให้ค าแนะน าในการศึกษา ครั้งนี้ 
ตลอดจนความรัก ความห่วงใย และก าลังใจที่ให้ตลอดมา หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ข้าพเจ้าขอ
น้อมรับไว้เพียงผู้เดียว ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ทุกด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อ
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และมี
ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งกาย วาจา ใจ และผู้บริหารต้องขวนขวายหา
ความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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Abstract 
This research aims 1) to  study the opinion about the academic leadership of 

school administrators in primary educational service Phichit office area 1  2) to 
compare the opinion to academic leadership of school administrators and 3) to 
study the suggestions about academic leadership of school administrators. The 
samples were 73 teachers. The research instruments used the questionnaire of study 
the opinion about academic leadership of school administrators. The statistical 
analysis of the data, including the frequency,  percentage, average standard deviation 
and  t-test. The results showed that samples have opinion about academic 
leadership of school administrators, Overview were at the highest level. The opinion 
comparison were   to academic leadership of school administrators by sex as a 
whole did not difference.   The suggestions, including executives have a vision, keep 
pace with change executives have a moral and ethical, administrators need to set a 
good example physically, verbally, and administrators must strive to learn more 
consistently respectively. 
Keywords :  Academic Leadership, School Administrators, Primary Educational Service 
Phichit Office area 1 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้คุณภาพ คนที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้
สังคมและประเทศชาติมีความก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ทีถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาคน โดยสร้างความเสมอภาคและให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดย
ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งขยายเป็น 14 ปี อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทยโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (มาตรา 10) การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และเชื่อว่าผู้เรียนมีความส าคัญ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักที่
ต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้แบ่งขนาดโรงเรียนเป็น 4 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ 
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ขนาดเล็กมีนักเรียน 120 คน  ขนาดกลางมีนักเรียน 121 – 600 คน ขนาดใหญ่มีนักเรียน 601 – 
1,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน  1,501 คนข้ึนไป (กระทรวงศึกษาธิการ,  2544)   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเอาใจใส่ให้ความส าคัญส าหรับบริหารจัดการ
มากกว่างานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นงานที่ท าให้เกิดผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ของผู้รับบริการทางการศึกษามากท่ีสุด จึงเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญที่สุดดังที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2553: 2) กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นงานส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเก่ียวกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จ และความสามารถ
ของผู้บริหารในการบริหารวิชาการ ถ้ามองในด้านกระบวนการด าเนินงานแล้ว เป็นกระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนด
นโยบายการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน และประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และ
การที่จะบริหารการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการกระจายวิสัยทัศน์ไปสู่บุคลากรอ่ืนๆ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มี
การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้รูปการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ (Lambert, L., 2002)และหัวใจของ
ภาวะผู้น าทางวิชาการ คือ ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน จากวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสู่
วัฒนธรรมสากลโดยใช้สารสนเทศเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการประเมินตนเอง การ
ออกแบบหลักสูตร การพัฒนามืออาชีพ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยใช้การทา่ทายและกระบวน
ทัศนใหม ่(Wilson M.D., 2004) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อันจะน าไปสู่
แนวทางของการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็งอันจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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2.เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ านวน 90 คน   
กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน จ านวน 73 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ

ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling)  

 
2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า

ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  

ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านแผนงานวิชาการ 
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3) ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน 
4) ด้านการวัดและประเมินผล 
5) ด้านเอกสารทางวิชาการ 
ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ

ลิเคอร์ท (Likert)  ดังนี้ 
 ระดับ 5  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง 
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ระดับ 2  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยเป็นค าถามปลายเปิด 

 
3. วิธีการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา แหล่งความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความต้องการที่มี
ต่อการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นองค์ความรู้ให้สอคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2. สร้างแบบสอบถามการศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1  

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษา 3 ท่าน พิจารณาความ
เที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง   0.67  - 1.00 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มทดลอง (Try out) กับครูผู้สอน
ของโรงเรียนอนุบาลสามง่าม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แลว้น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.782 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  จัดท าหนังสือขอความร่วมมือต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนของสถานศึกษา  
2.  ลงพื้นที่ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน และน าข้อมูลมาตรวจสอบ

ความถูกต้องและสมบูรณ์  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ  
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ใน 5 ด้าน โดย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00        หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49        หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49        หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49        มีความคิดเห็น มีภาวะผู้น าในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49        มีความคิดเห็น มีภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด 

3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t – test) 

   
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  มีดังนี ้

  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.73 และเพศ
หญิง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 60.27 และส่วนใหญ่มีอายุสูงกว่า 40 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.53  และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.71  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 โดยภาพรวม  

ล าดับ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา    SD แปลผล อันดับ 

1 ด้านแผนงานวิชาการ 4.53 0.26 มากที่สุด 3 

2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.55 0.27 มากที่สุด 2 

3 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน 4.56 0.19 มากที่สุด 1 
4 ด้านการวัดและประเมินผล 4.52 0.26 มากที่สุด 4 
5 ด้านเอกสารทางวิชาการ 4.56 0.25 มากที่สุด 1 

รวม 4.54 0.10 มากทีสุด  

 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทุกด้าน โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, SD = 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถ
เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้ ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริม

การสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.=0.19)     และด้านเอกสารทางวิชาการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( = 4.56, S.D.=0.25) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (

 = 4.55, SD= 0.27) ด้านแผนงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, SD= 0.26) และด้าน

การวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, SD= 0.26) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1   ด้านแผนงานวิชาการ                                                                                                                        

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านแผนงานวิชาการ   SD แปลผล อันดับ 

1. ส ารวจข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนา
งานวิชาการ 

 
4.57 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

2 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานวิชาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษา 

 
4.43 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

8 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

3. จัดโครงสร้างบุคลากรปฏิบัติงานวิชาการตามความรู้
ความสามารถ 

 
4.47 

 
0.62 

 
มาก 

7 

4. ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกับคณะครูและ
กรรมการสถานศึกษา 

 
4.54 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

4 

5. จัดท าธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และเปูาหมาย 

 
4.54 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

6. ก าหนดกิจกรรมวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียนอย่างเหมาะสม 

 
4.56 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

3 

7. วางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโครงการด้านวิชาการ 

 
4.56 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

3 

8. วางแผนจัดท าโครงการด้านวิชาการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจเปูาหมายของโรงเรียน 

 
4.52 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

5 

9.  ก าหนดปฏิทินการวางแผน ด าเนินงาน ประเมินผล
ทางด้านงานวิชาการ 

 
4.58 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

1 

10.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 4.50 0.60 มากที่สุด 6 

 รวม 4.53 0.26 มากที่สุด         

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านแผนงาน

วิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, SD = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่   1)  ก าหนดปฏิทินการวางแผน 

ด าเนินงาน ประเมินผลทางด้านงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, SD=0.54) 2)  ส ารวจ

ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนางานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.57, 
SD=0.62) และ 3)  ก าหนดกิจกรรมวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนอย่างเหมาะสม  

อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.56, SD=0.57) และวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างประหยัดและ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการด้านวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, SD=0.55)  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
ภาวะ  ผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านการจัดการเรียนการสอน   SD แปลผล อันดับ 

1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนการ
สอน 

 
4.57 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

2 

2. ก าหนดการสอนรายปีและรายภาคทุกชั้นเรียน 4.58 0.52 มากที่สุด 1 

3. จัดท าตารางสอนทุกชั้นเรียนและทุกสาระการเรียนรู้ 4.56 0.55 มากที่สุด 3 
4. จัดชั้นเรียนตามความสามารถของนักเรียน วิเคราะห์

คุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
4.52 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

6 

5. จัดครูประจ าชั้นและเข้าสอนตรงตามศักยภาพของแต่ละ
คน 

 
4.52 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

6 

6. ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

5 

7.  ส่งเสริมครูให้ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละ
สาระการเรียนรู้ 

 
4.58 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

1 

8. ก าหนดแนวทางการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังไม่บรรลุ
เปูาหมายของหลักสูตร 

 
4.54 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

 รวม 4.55 0.27 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.55, SD = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ก าหนดการสอนรายปี

และรายภาคทุกชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD=0.52)   และส่งเสริมครูให้ใช้เทคนิค

การสอนที่เหมาะสมกับแต่ละสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD=0.54) 2)  

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, 

SD=0.57) และ 3)  จัดท าตารางสอนทุกชั้นเรียนและทุกสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 
4.56, SD= 0.55)      
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะ  
ผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน  

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน   SD แปลผล อันดับ 

1.  ส ารวจและก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน 

 
4.63 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

3 

2. ก าหนดเนื้อหาและจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
4.57 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

5 

3. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

 
4.57 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

5 

4. สนับสนุนให้ครูมีเวลาในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.50 0.60 มากที่สุด 9 

5. สร้าง  ใช้  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.50 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

9 

6. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรักและความ
ภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของนักเรียน 

 
4.54 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

6 

7. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

 
4.60 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

8. จัดหา ผลิตหรือใช้สื่อการเรียนอย่างคุ้มประโยชน์ 4.60 0.57 มากที่สุด 4 
9. เลือกใช้เทคโนโลยีส าหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 
4.53 

 
0.67 

 
มากที่สุด 

7 

10. พัฒนาแห่งเรียนรู้ ในโรงเรียนและในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการ 

 
4.43 

 
0.66 

 
มาก 

11 

11. เปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ต่อการพัฒนาการศึกษา 

 
4.60 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

12. ใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อการปฏิบัติงานวิชาการ
ให้มีคณุภาพ 

 
4.65 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

2 

13. จัดหาแบบเรียนตามสาระการเรียนรู้ ไว้ เพียงพอกับ
นักเรียน 

4.57 0.62 มากที่สุด 5 

14. จัดหาคู่มือครู เอกสารประกอบการสอนไว้ส าหรับครูได้
อย่างสะดวกและทั่วถึง 

 
4.53 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

8 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

15. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 

 
4.48 

 
0.66 

 
มาก 

10 

16. วางแผนปรั บปรุ งหลั กสู ตร ให้ สอดคล้ อ งกับกา ร
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
4.57 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

5 

17. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์
กับเปูาหมายของหลักสูตรที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.67 0.50 มากที่สุด 1 

 รวม 4.56 0.19 มากที่สุด         

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้าน

หลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.56, SD = 0.19) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่  1)  
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเปูาหมายของหลักสูตรที่มักมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, SD=0.50) 2) ใช้กระบวนการนิเทศ

ภายในเพ่ือการปฏิบัติงานวิชาการให้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, SD=0.50) และ 3) 
ส ารวจและก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด  

( = 4.63, SD= 0.54) 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิต ร 
เขต 1                  ด้านการวัดและประเมินผล                                                                                                                   

ข้อที ่ ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 
ด้านการวัดและประเมินผล 

  SD แปลผล อันดับ 

1. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
4.56 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

2 

2. ก ากับ ติดตามครูผู้สอนให้วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
4.53 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

3 

3. ก ากับ ติดครูผู้ สอนให้มีการวัดและประเมินผล
ครอบคลุมทุกสาระ 

 
4.58 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

1 

4. อบรมครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสม 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

3 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

5. วางแผนให้ครูวัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยข้อพก
พร่อง 

4.42 0.66 มาก  

6.  แนะน าให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปก าหนด
แผนพัฒนาการเรียนการสอน 

 
4.56 

 
0.60 

 
มากทีสุ่ด 

2 

7. ก าหนดแนวทางการเทียบโอน ผลการเรียนของ
นักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

 
4.53 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

3 

8. ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผล
และประเมินผล 

 
4.58 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

1 

9. สนับสนุนให้ครูพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล
และประเมินผล 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

3 

10. ติดตามผลการเรียนและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

 
4.42 

 
0.66 

 
มาก 

4 

รวม 4.52 0.26 ม า ก
ที่สุด         

 

จากตารางที่ 5 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ด้านการวัดและ

ประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52, SD = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก    ได้แก่  1)  ก ากับ ติดครูผู้สอนให้มีการ
วัดและประเมินผลครอบคลุมทุกสาระ และส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผลและ

ประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD=0.57)  2) จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลได้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  และแนะน าให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปก าหนดแผนพัฒนา

การเรียนการสอนอยู่ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.56, SD=0.60)    และ  3)    อบรมครูให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ครูพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล

และประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, SD=0.57)   ก ากับ ติดตามครูผู้สอนให้วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และก าหนดแนวทางการเทียบโอน ผลการเรียนของนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.53, SD=0.60)    
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ด้านเอกสารทางวิชาการ                                                                                                                   

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านเอกสารทางวิชาการ   SD แปลผล อันดับ 

1. จัดเตรียมทางวิชาการไว้ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับ
ระเบียบหารวัดและประเมิน 

 
4.56 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

2 

2. เอกสารทางวิชาการแต่ละประเภท มีองค์ประกอบตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

3. ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารประกอบการวัดผลและ
ประเมินผล 

 
4.53 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

4 

4. จัดอบรมครูเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการใช้เอกสารทาง
วิชาการและผู้เกี่ยวข้อง 

 
4.54 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

3 

5. ประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 

 
4.63 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

1 

รวม 4.56 0.25 มากที่สุด          

จากตารางที่ 6 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านเอกสาร

ทางวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.56, SD = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของ

นักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมาก ( = 4.63, SD=0.51) 2) 
จัดเตรียมทางวิชาการไว้ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับระเบียบหารวัดและประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด (

 = 4.56, SD= 0.55) และ 3) จัดอบรมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการใช้เอกสารทางวิชาการและ

ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, SD= 0.55)  
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 
 
 
 



 
 801 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ ต่อภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1  

 
ล าดับ 

ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านแผนงานวิชาการ 4.49 0.23 4.55 0.28 -.984 .063 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.58 0.30 4.53 0.26 .650 .271 
3. ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน 4.56 0.18 4.56 0.19 -.110 .796 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.47 0.28 4.56 0.25 -1.340 .392 

5. ด้านเอกสารทางวิชาการ 4.51 0.24 4.59 0.25 -1.443 .804 

รวม 4.52 0.09 4.56 0.10 -1.590 .558 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
 
ตาราง 8 ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

1.ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 3 4.11 

2. ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 2 2.74 
3. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งกาย วาจา ใจ 1 1.37 

4. ผู้บริหารต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 1 1.37 

ไม่แสดงความคิดเห็น  66 90.41 
รวม 73 100.00 
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สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้าน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทุก
ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้เอาใจใส่และด าเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านเอกสารทางวิชาการ ด้านหลักสูตร 
พัฒนาและส่งเสริมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านแผนงานวิชาการ และด้านการวัดและ
ประเมินผล ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชโลทร ปิงเมือง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขาดเล็ก ในอ าเภอวังเหนือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอวังเหนือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ทั้ง 7 
ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นในด้านการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดในด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และสามารถอภิปรายผลตามรายด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านแผนงานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้
ก าหนดปฏิทินการวางแผน ด าเนินงาน ประเมินผลทางด้านงานวิชาการ ส ารวจข้อมูลด้านผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนางานวิชาการ และก าหนดกิจกรรมวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีดา (Ratchanida, 1998: 
Abstract, อ้างอิงใน นภาดาว เกตุสุวรรณ, 2555: 46) ได้ศึกษาการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนและครู
เกี่ยวกับบทบาทผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานครโดยใช้กรอบ
แนวคิดของฮอลลิงเจอร์ ผลการศึกษาพบว่า การรับของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติในโรงเรียนมากที่สุดคือ การส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารโรงเรียนและครูในอเมริกัน แต่สิ่งที่
เหมือนกันคือ การนิเทศการเรียนการสอน ส่วนภาระหน้าที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน (Maintaining High Visibility)  
 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารได้ส่งเสริมครูให้ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละสาระการเรียนรู้ ก าหนดการสอนรายปี
และรายภาคทุกชั้นเรียน และวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด สร้อยน้ าและมัณฑนา อินทุสมิตร (2554) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารที่มี
ความสามารถควรเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องกระบวนการเรียนการสอน ปรับปรุงการปฏิบัติการหลักๆ 
ทางด้านการคิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้ประสานงานและควบคุมงานวิชาการ ก าหนด
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เปูาหมายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนร่มกับคณะครู แนวคิดเน้น
ความส าคัญที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ติดตามการดูแลความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
ภาพลักษณ์ของผู้น าทางวิชาการในอนาคต ต้องมีฐานค่านิยม ความเชื่อและประสบการณ์ วิสัยทัศน์ มี
การวางกลยุทธ์ 
 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเปูาหมายของหลักสูตร
ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใช้กระบวนการนิเทศภายในเพ่ือการปฏิบัติงานวิชาการให้มี
คุณภาพ และ ส ารวจและก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคซิลแวน (Mcilvan, 1986) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต้การฝึกอบรมประจ าการเพ่ือเป็นโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือของ ฮอลลิงเจอร์ (Hallingger, 1983) ที่เรียกว่า 
The Instructional Management Rating Scale Survey วัดความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ผลวิจัยพบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารท าให้ผู้บริหารสามารถนิเทศงาน
วิชาการได้ และมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปในทางท่ีดีขึ้น 
 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารได้ก ากับ ติดครูผู้สอนให้มีการวัดและประเมินผลครอบคลุมทุกสาระ ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลายในการวัดผลและประเมินผล และ จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กูดฮาร์ท (Goodhart, 1991) ได้ศึกษาลักษณะ
ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ที่มีประสิทธิภาพด้านวิชาการ ซึ่งท าการวิเคราะห์โดยศึกษา
ผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ความส าเร็จในโรงเรียน 
และประสิทธิภาพของการวัดผล พบว่า ความเป็นผู้น าในการจัดองค์กรของผู้บริหาร ความมีคุณธรรม
จริยธรรมของครูปฏิบัติการสอน และความเป็นหนึ่งเดียวของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ต่อความมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน 
 ด้านเอกสารทางวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
ได้ประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ จัดเตรียมทาง
วิชาการไว้ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับระเบียบหารวัดและประเมิน และจัดอบรมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ต่อการใช้เอกสารทางวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคีใจ (Kijai, 1987: 829-A) 
อ้างถึง อ านาจ เภทพ่อค้า, 2541: 91) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ
จากปัจจัยพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ ความสามารถในการคิดค านวณ และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผลการศึกษา
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พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปัจจัย
ด้านอื่น 
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ด้านแผนงานวิชาการ พบว่า ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ก าหนดวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนเรียนร่วมกับคณะครูและกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีบทบาทและให้ความส าคัญใน
การวางแผนงานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในรายข้อค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จัดครูประจ าชั้นและ
เข้าสอนตรงตามศักยภาพของแต่ละคน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรมีวารวางแผนการจัดชั้นเรียน 
ควรลดภาระงานของครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอน 

1.3 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน พบว่า ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาความรักและความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของนักเรียน ผู้บริหาร
ควรก าหนดเปูาหมายและจัดท าหลักสูตรให้ชัดเจน 

1.4 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สนับสนุนให้ครู
พัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการประเมินผล ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการอบรมเพ่ือพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ปัจจุบัน 

1.5 ด้านเอกสารทางวิชาการ พบว่า ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จัดอบรมครูเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจต่อการใช้เอกสารทางวิชาการและเกี่ยวข้อง ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้า
รับอบรมเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการเพ่ือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน และประเมินภายนอก สมศ. 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

อย่างหลากหลาย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าทางด้านบริหารทั่วไป ฝุายอ านวยการ งบประมาณและอ่ืนๆ

ของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดต่างๆในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
Effect of Learning Activity Management byUsing Song  

to DevelopChinese Listening and Speaking Skill  
of MathayomSuksa1 StudentsatBanTerdThai School 

ณิชกมล  โกลาวัลย์1 
เพ็ญพิศุทธิ์    ใจสนิท2 สหัทยา   สิทธิวิเศษ3 

1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2,3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็น
สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและ การพูดภาษาจีน 2) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลง
เป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง
เป็นสื่อ แบบประเมินทักษะการฟัง แบบประเมินทักษะการพูด และ แบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้เพลงเป็นสื่อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ยผลการวิจัยพบว่า หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ นักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยการฟังภาษาจีนเท่ากับ 14.16  สูงกว่า 
ก่อนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 38.80และเม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
ร้อยละ 70และมีทักษะการพูดหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ14.28 ซึ่งสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 39.40  และ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 โดยมีความพึง
พอใจได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ,ทักษะการฟัง ,ทักษะการพูด 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the effects of learning activity 
management by using song to develop Chinese listening and speaking skills and the 
satisfaction towards learning activity by using song o fMathayomSuksa 1 students at 
Ban Terd Thai school. The sample group of this study was 25MathayomSuksa 
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1students. The research instruments drawn for this study were learning plans using 
song,  alistening skill evaluation form, a speaking skill evaluation form and a 
questionnaire to evaluate the satisfaction towards using song as the medium. The 
data were analyzed by using percentage and mean. 
 The results of the study were found that after the learning management by 
using song, the average score of  Chinese listening skill was 14.16 which was higher 
than before learning 38.80% and also higher than the criteria set at 70%.The average 
score of Chinese speaking skill was 14.28 which was higher than before learning 
39.40% and also higher than the criteria set at 70%. The mean of the satisfaction was 
4.20 which was at the high level. 
Keywords: Learning Activity Management by Using Song , listeningskill ,speaking skill 

 
บทน า 

ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดเป็น
ภาษาท่ีสองท่ีหลายๆประเทศนิยมเรียน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงระยะ 5 ปีมานี้ภาษาจีนมีบทบาท
ส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจึงส่งผลให้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมิภาคอ่ืนๆของโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้แต่
องค์การสหประชาชาติ ยังจัดให้ภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในหกภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของ
องค์การสหประชาชาติ(สายฝน  วรรณสินธพ. 2551 : 1) 

ปัจจุบันคนจีนโพ้นทะเลกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดใน
โลก และเป็น 1 ใน 5 ภาษาทางการสหประชาชาติด้วย นอกจากนี้ในทุกทุกที่ที่มีคนจีนอยู่ หรือที่ต้อง
มีความสัมพันธ์กับประเทศจีน จะมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว (Why Study (Mandarin) 
Chinese. 2001) ส าหรับในประเทศไทยนั้น ขณะนี้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้วยการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ประชาชนจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านภาษา  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม จึงมีความจ าเป็นศึกษาภาษาจีนให้กว้างขึ้น และ
ประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคัญต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน การเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย จะเห็นได้ว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกจึงมีการบรรจุการเรียนการสอนภาษาจีนอยู่ในระบบ
การศึกษา นอกจากนี้ภาษาจีนยังมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในระดับจังหวัดในการ
ท าธุรกิจประเภทการท่องเที่ยว การส่งออก จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
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ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับสูงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่ดีทางด้าน
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่เด็กไทย 

การสอนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนก็ตาม มีลักษณะที่ส าคัญ
คล้ายกันคือควรเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะที่ส าคัญทางภาษาได้แก่ ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ทักษะที่ส าคัญเป็นเบื้องต้นของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร คือการพูด 
การพูดภาษาจีนจะต้องออกเสียงให้ถูกต้อง จึงจะสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ หากออกเสียง
ผิดเพ้ียนไปเล็กน้อยจะท าให้ความหมายเปลี่ยนไปทันที จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งได้สอน
ภาษาจีนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 2 ปี  
พบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย มีปัญหาในการพูด และฟัง 
ภาษาจีนค่อนข้างมาก พูดไม่ถูก อักขรวิธีไม่ถูกต้องแม้ในหมู่บ้านเทอดไทยนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็น จีน
ฮ้อ เกือบร้อยละ 60 แต่ปัญหาด้านการฟังและการพูด ที่ผู้วิจัยพบ มาจากนักเรียนที่ไม่ใช่เชื้อสายจีน
และนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนจากสถิติผลการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนบ้านเทอดไทย 
สรุปได้ว่า นักเรียนร้อยละ 60 มีปัญหาในการใช้ภาษาจีน ด้านการพูด  การฟัง  การอ่านและการเขียน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากไม่กล้าพูดออกเสียงต่อหน้าผู้อ่ืน ไม่มีโอกาสได้ใช้การพูดสื่อสารใน
สถานการณ์จริง รวมทั้งไม่มีความมั่นใจในการพูดภาษาจีน และ มีความแตกต่างระหว่าง ภาษาจีน
กลาง กับภาษาจีนแผ่นดินใหญ่ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการใช้เพลงประกอบการสอน พบว่าการ
ใช้เพลงในการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ เกิดความสนุกสนาน และยังมีประโยชน์ในการชักจูงให้
เกิดความสนใจในบทเรียน เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น และมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษาเพ่ิมขึ้น  
นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียนรักและสนุกกับการเรียนภาษา เนื่องจากในการใช้เพลงประกอบการสอน
จะเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งเพลงยังช่วยให้
นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น เพราะครูยังสามารถใช้เพลงส าหรับการทบทวนค าศัพท์ได้อีกด้วย
(ประภัสสร พึ่งอินทร์ :2545) ผู้วิจัยจึงเห็นควรทดลองน าเพลงมาใช้เป็นสื่อประกอบการสอนภาษาจีน 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทยเพ่ือศึกษาว่าวิธีการดังกล่าวจะ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
การฟัง และ การพูดภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อและเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่อย่ างไร และ นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการสอนในระดับใด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 

เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง และ การพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอด
ไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนระหว่างก่อน และ หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนภายหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ กับเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ 70 

3.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย  ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง  (pre-experimental research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดียวทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (one-group pretest-posttest design) โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการที่จะ
น าเสนอดังนี้ 

ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 

จ านวน 25 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 
 1.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ใช้
เนื้อหาจากรายวิชา ภาษาจีน ฟัง-พูด 1จ านวน 12 คาบ โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
6 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง  汉语拼音สัทธอักษรภาษาจีน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง我的家        ครอบครัวของฉัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง你喜欢吃什么水เธอชอบกินผลไม้อะไร? 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง我的身体。ร่างกายของฉัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง我的好朋友。 เพ่ือนรักของฉัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 เรื่อง   动物  สัตว ์
1.2. ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสาระส าคัญ ,

จุดประสงค์การเรียนรู้,เนื้อหา,กิจกรรมการเรียนการสอน,การวัดและการประเมินผล และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นตอนไว้ 4 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม (warm up) กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นความสนใจ  
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค าศัพท์  โดยการทบทวนค าศัพท์เก่าให้ผู้เรียน ได้ฝึกทบทวนค าศัพท์ซ้ าๆเพ่ือให้
นักเรียนสามารถจ าและรู้ความหมายของค าศัพท์ 

2. ขั้นน าเสนอเนื้อหา (presentation) กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นการเสนอเนื้อหาหรือ
ค าศัพท์ใหม่หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับค าศัพท์ใหม่ท่ีใช้ในการฟัง พูด โดยผู้สอนจัดกิจกรรม เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกการฟัง และ พูดภาษาจีน โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3. ขั้นฝึก (practice)กิจกรรมในขั้นนี้จะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และปฏิบัติจริง โดยนักเรียน
เรียนรู้การฟัง และการพูด ภาษาจีนโดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4. ขั้นน าไปใช้(production) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์และน าความรู้ 
ความเขา้ใจในความหมายของค าศัพท์ โดยอาจจะให้นักเรียนฟังประโยคต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม หรือ
จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง แล้วน าสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.3การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
(1) วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ภาษาจีน ฟัง-พูด ในด้านขอบข่ายของเนื้อหา และ

จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อก าหนดเป็นเนื้อหาในการเรียนและเลือกค าศัพท์และประโยคที่จะใช้สอนพูด
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(2) จัดท าก าหนดการสอน เพ่ือวางแผนว่าจะสอนหน่วยการเรียนรู้ใดในชั่วโมงใด
ตามล าดับก่อนหลัง 

(3) คัดเลือกเพลงที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

(4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้และ
เพลงที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนจ านวน 6 แผน 
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(5) เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขให้
แผนการจัดการเรียนรู้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 

 (6 )น าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการฟัง และ การพูดภาษาจีน ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและให้ค าแนะน า ผู้วิจัยได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะน าจนแผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ 

 (7)น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

 (8)น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและประเมินความเหมาะสม โดยใช้มาตรการประเมิน (Rating Scale)  5ระดับ  
 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยคุณภาพท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง3 
ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และ การพูดภาษาจีนมี
ค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 
2. แบบประเมินทักษะการฟังภาษาจีน 

1. ลักษณะของแบบประเมินทักษะการฟังภาษาจีน 
เป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎี โดยให้นักเรียนฟัง แล้วเขียนในสิ่งที่ได้ฟังแล้วใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง

นั้นมาสนทนา  แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดยการเปิด

เทปให้นักเรียนฟัง แล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟัง ลงในแบบทดสอบ คนละ 20 ค า 
ตอนที่ 2เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา (20 

คะแนน)  และความคล่องแคล่ว (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนาให้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียน โดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง อย่างน้อย 10 
ค า 

2. การพัฒนาแบบทดสอบ 
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการฟังภาษาจีน ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

(1) ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐาน 6 ปี (ม.1 –ม.6) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา 
จุดประสงค์ ไวยากรณ์ และคลังค าศัพท์ 

(2) วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน เพ่ือสร้าง
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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(3) เขียนข้อสอบวัดความสามารถในการฟัง ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1  เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดย
การเปิดเทปให้นักเรียนฟังแล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟังลงในแบบทดสอบคนละ 20 ค า 

ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา
(20 คะแนน)  และความคล่อง (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนา
ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียนโดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง
อย่างน้อย 10 ค า 

(4) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(content validity)โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไป
ให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลรวมคะแนนมาประเมินค่าเพ่ือหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผล
ปรากฏว่า อยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00  สามารถน าไปใช้ได้ 

(5) น าข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงความ
เหมาะสมของแบบทดสอบในบางประเด็น แล้วจัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 

 (6) น าแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่ายความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีของ โลเวทท์ (Lovett,1975). ได้ค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะด้านการฟังภาษาจีน มีค่าเท่ากับ  0.84 
 
3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน 

1. ลักษณะของแบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน 
เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ โดยให้นักเรียนพูด แล้วเขียน ในสิ่งที่ได้พูดแล้วใช้ค าศัพท์นั้นมา

สนทนา  แบ่งเป็น2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดยการเปิด

เทปให้นักเรียนฟัง แล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟัง ลงในแบบทดสอบ คนละ 20 ค า 
ตอนที่ 2เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา (20 

คะแนน)  และความคล่อง (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนาให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียน โดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง อย่างน้อย 10 ค า 
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2. การพัฒนาแบบทดสอบ 
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาจีน ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
(1) ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐาน 6 ปี (ม.1 –ม.6) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา 

จุดประสงค์ ไวยากรณ์ และคลังค าศัพท์ 
(2) วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน เพ่ือสร้างตาราง

วิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(3) เขียนข้อสอบวัดความสามารถในการพูด ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย มี

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1  เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดยการ

เปิดเทปให้นักเรียนฟังแล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟังลงในแบบทดสอบคนละ 20 ค า 
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา(20 

คะแนน)  และความคล่อง (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนาให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียนโดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟังอย่างน้อย 10 ค า 

(4) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(content validity)โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ(item-objective congruence:IOC) (เกษม  สาหร่าย
ทิพย์.2540:194)  ได้ค่า IOC เท่ากับ1.00 ทุกข้อ จึงถือได้ว่าแบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความตรงเชิงเนื้อหา 

(5) น าข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงความเหมาะสมของ
แบบทดสอบในบางประเด็น แล้วจัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 

(6) น าแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  

ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน 
พบว่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีของโลเวทท์ (Lovett,1975).ได้ค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะด้านการพูดภาษาจีนมีค่าเท่ากับ  0.70 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ และ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีน ไปด าเนินการดังนี้ 
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1. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟัง และ การพูดภาษาจีน ที่จัดท าขึ้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อน
เรียน 

2. ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เพลงเป็นสื่อ 

3. ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 คน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟัง และการพูดภาษาจีน ฉบับเดิม บันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 

4. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีนแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 

5. น าผลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลมาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
ได้ผลการวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการฟังภาษาจีนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.8 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.20 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 38.80 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการพูดภาษาจีนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ71.40 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.20 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 39.40 และ
เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการฟังภาษาจีนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ70.08สูงกว่าเกณฑ์ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนที่มี คะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะการฟังภาษาจีนสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 9 คน เท่ากับเกณฑ์ จ านวน 8คนต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน 8 คน 
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4. หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการพูดร้อยละ 71.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 1.40 เมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนที่มี คะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะการพูดภาษาจีนสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 10คน เท่ากับเกณฑ์ จ านวน 6คนต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน 9 คน 

5.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทยในรายวิชาภาษาจีน พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดจ านวน 
2 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับมาก 16 ประเด็นและมีความพึงพอใจในระดับปานกลางจ านวน 2 
ประเด็น โดยนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดคือการใช้เพลงภาษาจีนประกอบการเรียนท าให้
นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 รองลงมาคือนักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้เพลงเป็นส่วนประกอบในการเรียนภาษาจีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่
ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุดคือนักเรียนมีความสนใจภาษาจีนมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้เพลงเป็น
ส่วนประกอบในการเรียนภาษาจีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะการฟังภาษาจีนสูงกว่าก่อนเรียน และ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องมาจากเพลงเป็น
สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีทั้ง เสียง ท านอง และท่าทางประกอบการร้องเพลง  จึงท าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหามากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบไม่ใช้สื่อ  การใช้เพลงเป็น
สื่อ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และ พยายามฟังเนื้อหาของเพลงว่าเพลงที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้นั้น มีความหมายว่าอย่างไร และนักเรียนได้ฝึกฟังส าเนียงจากเจ้าของภาษา การใช้เพลง
เป็นสื่อนอกจากจะท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และสนุกสนานในการเรียนแล้ว ยังช่ วยให้นักเรียน
จดจ าค าศัพท์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย  จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการฟังภาษาจีนได้ดีกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนเซน (Jensen, 2009:150) กล่าวถึง
ความส าคัญของดนตรีว่าหากครูน ามาใช้ในชั้นเรียนท าให้บรรยากาศการเรียนรู้มีมิตรภาพมากขึ้นและ
เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และ สิริพัชร์เจษฏาวิโรจน์ (2550:29 -30) กล่าว
ว่าการใช้เพลงประกอบการจัดการเรียนรู้จะช่วยท าให้บทเรียนน่าสนใจสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเรียนช่วยให้จดจ าเนื้อหาและประทับความรู้สึกไว้ได้นานและช่วยท าให้
บทเรียนดูง่ายขึ้นการใช้เพลงประกอบการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประโยชน์มาก
เพราะเด็กในวัยนี้ชอบเล่นชอบแสดงชอบร้องเพลงและนอกจากนี้การใช้เพลงประกอบการจัดการ
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เรียนรู้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีระเบียบวินัยมี
ประสบการณ์กว้างขวางและช่วยสร้างสัมพันธภาพอย่างเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน 

2. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะการพูดภาษาจีน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดี เพราะ เพลง
นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนแล้วยังช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ลด
ความตึงเครียดในการเรียน  และ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนนักเรียนสามารถที่จะจ าเนื้อเพลง และ
ร้องตามได้ถูกต้อง และยังได้ฝึกการออกเสียงภาษาจีน เหมือนกับได้เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา
โดยตรง ท าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ มีส าเนียงการพูดที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ เพ็ญพิศุทธิ์ใจสนิท (2557 : 123-
124; อ้างอิงจากสุรศักดิ์ปาเฮ, 2553 : 152-153)ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของสื่อการเรียนรู้ไว้
ดังนี้1. เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วและยังช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่อง
นั้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 2. ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนทาให้เกิดความสนุก
และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน 3. การใช้สื่อจะให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันและเกิดประสบการณ์
ร่วมกันในเนื้อหาที่เรียนระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอนด้วย 4. ช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น 5. 
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษาเป็นรายบุคคล 

3. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยเพลงเป็นสื่อ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนที่ต้องการบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ตื่นเต้นท้าทายความสามารถอีกทั้งครูผู้สอนมีการเสริมแรงด้วยวิธีต่างๆเช่นยกย่องชมเชยมอบของ
รางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนวัยนี้ต้องการจึงส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เพลง
เป็นสื่อ    โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนเป็นรายด้าน
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็น
สื่อนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์   คง
เที่ยง และ อัญชลี  โพธิ์ทอง (2542 : 278-279) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ ดังนี้ความพึงพอใจเป็น
ผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบพอหรือไม่ชอบต่อสภาพต่างๆความพึงพอใจ
เป็นผลรวมของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ และความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมา
จากการปฏิบัติงานที่ดีและส าเร็จ จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจและได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆตามที่
หวังไว้ เช่นเดียวกับณัฐกานต์  ตันทิพย์(2547 : 36) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความ
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พึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกที่มีสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จและผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานตามที่บุคคลนั้นปรารถนา ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน ปิยวรรณ  สังข์จันทราพร(2547 : 56)  ได้สรุป
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบ พอใจที่สืบเนื่องมาจากทัศนคติ
ด้านต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบอ่ืนๆเช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลตอบแทน เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนสนองความต้องการของบุคคล 
ความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความสบายใจ เกิดความสุข เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงไปใช้ ครูผู้สอนควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน ยุคสมัย และ ความยากง่ายของเพลง 

2.  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง และ การพูด
ภาษาจีน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย พบว่าการที่จะท าให้นักเรียนเกิด
พัฒนาการด้านการฟังและการพูดภาษาจีนนั้นต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความช านาญ  
แต่ในการฝึกฝนบ่อยๆนั้นเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายของนักเรียน ครูควรที่จะหากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อมาสอดแทรกให้นักเรียนอย่างหลากหลาย จะเป็นการกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความ
กระตือรือร้น และไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ดร .เพ็ญพิศุทธิ์ใจสนิทที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ อาจารย์ ดร. สหัทยาสิทธิวิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร.นิสรีนหวังตัก
วาดีนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจนกระทั่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านที่
ได้ ให้ความรู้ข้อคิด ประสบการณ์ต่างๆซึ่ งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้แก่นายสุกัญพล  วันดี  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3นายเอกชัย  ทวีปวรชัย  อาจารย์ภาควิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง  นางกาญจนา  ยะใจมั่น ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปุาเหมือด 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ที่ทุกท่านได้
กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยในครั้ งนี้ 
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือความร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทและ
อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ซึ่งมีส่วนช่วยในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้    ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยเล่มนี้ขอมอบให้เป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์    
ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้เมตตาสั่งสอนแนะน าให้ ผู้วิจัยมีความรู้ความคิดความพยายาม
มานะพากเพียรและประสบความส าเร็จในการศึกษา  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น จ านวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า
ความเที่ยง 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ การส่งต่อนักเรียน (  = 3.27) 
และ (S.D. = 0.92) แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทตามกระบวนการ 5 ด้าน คือ 1) การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การปูองกัน
และแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน  
ค าส าคัญ:  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 
 

Abstract 
 The objectives of this Study were: To study the problems and present the 
guidelines of student supporting system management in opportunity expansion 
school of Chainat Primary Educational Service. Sample group consists of school 
directors, student support system teachers, and class teachers,165 people in total. 
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The tool used to collect the data in this study was a 5 rating scale questionnaire, 
Guidelines of Student Supporting System in Opportunity Expansion Schools, Chainat 
Primary Educational Service, With a 0.82 reliability. Statistics used in data analysis are 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The research result for 
Studying the problems and of student supporting system management overview was 

on at moderate level, The factors with the most problems are student transfer. ( = 
3.27) and (S.D. = 0.92). The Guidelines for Student Supporting System of Opportunity 
Expansion Schools of Chainat Primary Educational Service. follows in 5 factors. 1) 
Knowing students 2) Student screening 3) Supporting and developing students 4) 
Protect students and solve their problems and 5) Students transfer 
Keyword:  Student Supporting System, Opportunity Expansion Schools Chainat 
Primary Educational Service 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตราที่ 6 ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวด 
4 มาตราที่ 22 ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรที่ 27 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสาระของ
หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผู้ เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุก
คน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อม
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและมีการประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องเพ่ือได้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2551: ก) ด้วย
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กระแสโลกาภิวัตน์ และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่ถูกแทรกซึมสู่วิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคม ท าให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
เต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจ านวนไม่น้อยได้ รับ
ผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็ก
และเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาใช้ความรัก ความปรารถนาดี ความเอาใจใส่
มากมายเพียงใดก็ไม่อาจพิทักษ์ปกปูอง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมที่
สังคมคาดหวังได้ 
 จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนที่
เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ เช่น ตกเป็นทาสของเกม
คอมพิวเตอร์ นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา ทะเลาะ
วิวาท มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย จนน ามาสู่ขาดหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ความสัมพันธ์
กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน และให้ความสัมพันธ์กับวัตถุมากกว่าคุณธรรมน้ าใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2559: 1-2) โรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน นักเรียนจบ
ชั้น ม. 3 ศึกษาต่อ จากข้อมูลจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า มีจ านวนเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด 
16,632 คน แยกเป็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานเด็ก 1 คน เด็กถูกทอดทิ้ง 13 คน เด็กที่เป็นชนกลุ่ม
น้อย 7 คน เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 8 คน เด็กยากจน 16,583 คน เด็กก าพร้า 17 คน เด็กที่รับผิดชอบ
ตนเองและครอบครัว 1 คน และเด็กด้อยโอกาสปะเภทอ่ืนๆ 2 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท, 2561: 8) 
 จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวรวมทั้งจ านวนเด็กด้อยโอกาส จ านวนนักเรียนออก
กลางคันและนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3ไม่ศึกษาต่อมีจ านวนสูงแสดงถึงการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นความส าคัญสนใจ
ศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
พฤติกรรมตรงตามคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของสถานศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ และสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุขต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 2. เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จ านวน 55 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 55 คน 
ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จ านวน 55 คน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น จ านวน 165 
คน รวมทั้งสิ้น 275 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Krejcie and 
Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543: 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง 165 คน และท าการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 55 คน ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน จ านวน 55 คน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น จ านวน 55 คน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท มีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.2 แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยศึกษาใน 5 
ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2551: 6) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
     ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (Likert, 1967; อ้างถึงใน บุญชม  ศรี
สะอาด, 2545: 102-103) ดังนี้ 5 หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหา
มากที่สุด 4 หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหามาก 3 หมายถึง การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาปานกลาง 2 หมายถึง การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาน้อย 1 หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ปัญหาน้อยที่สุด 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นเครื่องมือในการเก็บ

ปัญหาการด าเนินการระบบการดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบ่งเป็น 
5 ด้าน ดังน้ี 
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
  2. การคัดกรองนักเรียน   
  3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน   
  4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา   
  5. การส่งต่อนักเรียน 

แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
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รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้ตามล าดับ ดังนี้  
  1. ศึกษาแนวคิดการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาสร้างแบบสอบถาม 
  2. ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตัวแปรเพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
เนื้อหา 
  3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือท าการตรวจสอบ
พิจารณาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นน าแบบสอบถามเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าความเที่ยง 
  5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 จ านวน 76 ข้อ จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จ านวน 30 คน  
  6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือตรวจสอบหาค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa-coefficient) ของ Cronbach (ประภา
พรรณ  เส็งวงศ์, 2550: 82) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.82 
  7. น าแบบสอบถามจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
จ านวน 165 คน  
  ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
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  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
         1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าผลสรุปจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 
โดยเลือกปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน มาร่างเป็นแนวทางการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         2. น าร่างแนวทางเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอข้อเสนอแนะ 
         3. น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ปรับปรุงร่างแนวทางจัดท าแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม 
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
   4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือน าไปแสดงต่อผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
   4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ไปขออนุญาตเก็บข้อมูลในสถานศึกษาที่เป็นประชากร และติดตามขอรับกลับคืน
ด้วยตนเอง จากการส่งแบบสอบถามไป 165 ฉบับ ได้กลับคืน 165 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   4.3 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด และน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการตอบ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
   5.2 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยการ

หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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   5.3 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยใช้
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละในการจ าแนกข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวม 
 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหา 

แปลผล อันดับ 
  S.D. 

1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      3.19 0.94 ปานกลาง 4 
2 การคัดกรองนักเรียน      3.14 0.91 ปานกลาง 

ปานกลาง 
5 

3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน      3.23 0.88 2 
4 การปูองกันและแก้ไขปัญหา    3.20 0.91 ปานกลาง 3 
5 การส่งต่อนักเรียน      3.27 0.92 ปานกลาง 1 

 รวมเฉลี่ย    3.21 0.91 ปานกลาง  

 
 ตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(  = 3.21) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ การส่งต่อนักเรียน มีปัญหาอยู่ใน

ระดับปานกลาง (  = 3.27) รองลงมา คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีปัญหาอยู่ในระดับปาน

กลาง ( = 3.23)  การปูองกันและแก้ไขปัญหา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.20) การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.19)  และการคัดกรองนักเรียน มี

ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 ปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดย
เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
 

ข้อ รายการ ( ) (S.D.) แปลผล 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
สถานศึกษาการจัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัติงานการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเตรียมความพร้อม 
คณะครูวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกภาคเรียน 
สถานศึกษาจัดประชุมร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับ 
นักวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ 

 
3.78 

 
 

3.57 
 

3.37 

 
0.92 

 
 

0.86 
 

0.89 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

 
1. 
 

2. 
 

3. 

ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
มีความน่าเชื่อถือ 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการคัดกรองนักเรียน 
โดยการให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นจริง  
ตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความ
ชัดเจน 

 
3.65 

 
3.55 

 
3.33 

 
0.72 

 
0.91 

 
0.89 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
1. 
 

2. 
3. 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
นโยบายสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนกับแนวทางใน
การจัดกิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความหลากหลาย 
ความสอดคล้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกับ 
ความต้องการนักเรียน 

 
3.85 

 
3.68 
3.48 

 
0.95 

 
0.74 
0.76 

 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 

 
1. 
 

2. 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน 
มาตรการให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา

 
3.64 

 
3.53 

 
0.93 

 
0.96 

 
มาก 

 
มาก 
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ข้อ รายการ ( ) (S.D.) แปลผล 

 
3. 

1.  

นักเรียนที่ชัดเจน โดยเน้นที่การปฏิบัติจริง 
สถานศึกษามีการพัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะและ
เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

 
3.48 

 
0.91 

 
ปานกลาง 

 
1. 

ด้านการส่งต่อนักเรียน 
สถานศึกษามีการติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
3.66 

 

 
0.82 

 
มาก 

2. 
 

3. 

สถานศึกษามีการติดตามผลการช่วยเหลือจากการส่งต่อ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนอย่างชัดเจน 

3.56 
 

3.55 

0.94 
 

0.83 

มาก 
 

มาก 

 
 2. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีดังนี ้
  2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนงานกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการ
เยี่ยมบ้าน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูปรึกษา/ครูประจ าชั้นได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม
ทางบ้านของนักเรียน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น ทราบจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียน 
แล้วน าข้อมูลไปพัฒนาหรือหาทางแก้ไขปัญหา จัดเตรียมเครื่องมือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น 
ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น และจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบและ
ปัจจุบัน  
  2.2 การคัดกรองนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมร่วมกับคณะครูเพ่ือวางแผน และพิจารณาตัวชี้วัดที่ใช้
เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียน บันทึกหลักฐานการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และน าผล
การวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) มาแบ่งกลุ่มนักเรียน เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปัญหา 
และกลุ่มพิเศษ ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นประสานกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดกรอง
นักเรียนและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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  2.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูวางแผนร่วมกันก าหนดนโยบายสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดกิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) มีแผนงานหรือโครงการรองรับการจัดกิจกรรมก่อน
เรียน (Homeroom) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดการเรียนรู้
ในเชิงพหุปัญญาเน้นการท างานร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันแก้ปัญหา และส่งเส ริม
ความสามารถ โดยการชมเชย มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล 
  2.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหา มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
และร่วมกันหามาตรการการช่วยเหลือนักเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมนักเรียน เช่น จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสามารถเลือก
กิจกรรมได้ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น กิจกรรมส่งเสริม
กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา เช่น กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนช้าหรือเรียนอ่อน และนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
  2.5 การส่งต่อนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    สถานศึกษาก าหนดแนวทางการด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ า
ชั้นด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นประสานงานกับครูแนะแนว และครูฝุายปกครองที่จะรับ
ช่วงการช่วยเหลือนักเรียน หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอน เครื่องมือและวิธีการที่ชัดเจน โดยครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นและครูหัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นบุคคลากรหลักในการด าเนินงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล เกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียน ไม่มีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน ขาดการดูแลเอาใจใส่ การ
เยี่ยมบ้านนักเรียนไม่สามารถทราบข้อมูลนักเรียนอย่างแท้จริงท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลนักเรียนมา
วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนให้มีประโยชน์ในการส่งเสริมนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนไม่มี
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ความหลากหลายไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนหรือปัญหาของนักเรียนท าให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาของนักเรียนได้ถูกวิธี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธิรัตน หัตถกิจ (2552) พบวา 
ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระ
แกว เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและสอดคลองกับผลการวิจัยของสุดาพรรณ กาละพงษ
(2553) พบวา ปัญหาการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาปัญหาการด าเนินงานเป็นรายด้าน พบว่า 
   1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษาไม่ได้จัดท าแผนปฏิทินการเยี่ยมบ้าน ท าให้ครูที่ปรึกษา /ครูประจ าชั้นไม่
สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคนได้ การจัดท าเครื่องมือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่มี
ความชัดเจน ขาดความรู้และความเข้าใจในการออกแบบ การเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองท าให้ไม่ได้รับข้อมูลนักเรียนที่ชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของมัลลิกา ศรีวิสุทธิ์ (2547) พบว่า เครื่องมือหรือวิธีการรู้จักนักเรียนไม่ชัดเจน ขาด
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การเยี่ยมบ้านนักเรียน
เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สุดาพรรณ กาละพงษ 2553) พบวา ปัญหาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ ความยากล าบาก
ของครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  
   1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ขาดการประชุมคณะครูเพ่ือสร้างความเข้าใจเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน และวางแผนการจัดท าแบบ
คัดกรองนักเรียนที่ชัดเจน และไม่ได้สรุปผลการคัดกรองนักเรียนแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมี
ปัญหา กลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคลที่ชัดเจนเพ่ือน าผลมาสรุปมาพัฒนาและดูแลนักเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียนไม่ไห้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลนักเรียนที่เป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภีมรตา 
มาฤษี (2555) พบว่า การคัดกรองนักเรียนต้องพิจารณาข้อมูลหลายๆ ด้าน เพราะว่าการคัดกรอง
นักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินการหลังจากที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นได้ศึกษาท าความรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลและพิจารณาเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปัญหา และกลุ่มพิเศษ ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นประสานงานกับผู้ปกครองในการคัด
กรองนักเรียน เพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนราพร 
มิทะลา (2553) พบวา ปัญหาด้านการคัดกรองนักเรียนคือ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนมีความ
น่าเชื่อถือ ท าให้การแบงกลุ่มนักเรียนมีมาตรฐาน 
   1.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพ และมี
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ความภาคภูมิใจในตนเอง แต่การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสนใจและความต้องการของนักเรียนให้ครบทุกคน จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนได้พียงบางคน บางกลุ่ม นโยบายสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนกับกิจกรรมก่อนเรียน 
(Homeroom) ยังไม่สอดคล้องกัน สถานศึกษาก าหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนไม่ชัดเจนท าให้ครูที่
ปรึกษา/ครูประจ าชั้นไม่สามารถน าปรับใช้ในห้องเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภีมรตา มา
ฤษี (2555) พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสามารถท าได้หลายวิธี คือ กิจกรรมก่อนเรียน 
(Homeroom) เป็นกิจกรรมที่ครูปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยสามารถจัด
กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ตามความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน มีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) โดยยึดหลักบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรินทร โพธิ์เหมือน (2553) พบว่า ปัญหาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน คือ นักเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ตนเองสนใจและต้องการ นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษไม่ได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียน 
   1.4 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนสิ่งส าคัญครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจะต้องมีเวลาใน
การให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน แต่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นมีภาระงานสอนและ
งานพิเศษท าให้ไม่เวลาในการให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมและยังขาดความรู้และเทคนิคการให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง
กับปัญหาของนักเรียนขาดก าหนดการจัดกิจกรรม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิรัตดา วิชาพร (2557) พบว่า การปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนั้น ในขั้นแรกครูที่
ปรึกษาจะต้องมีเวลา ในการให้ค าปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเจริญ กางกรณ์ (2558) พบว่า ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นมี
ภาระงานที่มากขึ้น และขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมท าให้ไม่มีการวางแผนการ
จัดกิจกรรมและขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม  
   1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาไม่ได้ติดตามผลการช่วยเหลือจากการส่งต่อนักเรียน ขาดการชี้แจงแนวทางการ
ประสานงานและบันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขาดการติดตามผลการส่งต่อ
นักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามผลการส่งต่อ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธิดา ภักดีบุญ (2548) พบว่า ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ให้ด าเนินการส่ง
ต่อยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานภายนอกที่สามารถดูแลหรือมีวิธีการเฉพาะที่จะช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพ่ือส่งต่อ
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นักเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมศักดิ์ บั้งเงิน (2553) พบว่า การประสานงานการส่งต่อ
นักเรียนของแต่ละโรงเรียนไม่เป็นระบบทั้งการส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก หน่วยงานภายนอกไม่
มีบทบาทในการส่งต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นไม่ติดตามผลการส่องนักเรียนและยังขาด
ความรู้ในการส่งต่อนักเรียน  
 2. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า 
  2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน
เป็นรายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน และจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นกับนักวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวีรพงษ  ์เจริญไชย (2554) พบว่า โรงเรียนด าเนินงานจัดท าระเบียบสะสมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน การด าเนินเพ่ือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการสัมภาษณ์และศึกษา
ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ทราบสภาพ
ความเป็นอยู่ทางบ้านของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของภัทรียา     ดังก้อง (2548) 
พบว่า มีการจัดท าโครงการ และแผนปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับนักวิชาชีพ เช่น 
นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์  
  2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจัด
ประชุมครูเพ่ือวางแผน ชี้แจง วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ท าความเข้าใจเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
นักเรียน และน าผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนรายงานผลต่อครู
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การคัดกรองนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุจิราภรณ์ ค าศิลา (2552) พบว่ า สถานศึกษา
จัดประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และคัด
กรองนักเรียนจ าแนกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเทพพร สุวรรณโส (2553) พบว่า กระบวนการในการคัดกรองนักเรียนมีการจัดอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจการคัดกรองนักเรียนและจัดท าคู่มือ รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างมีระบบ และจัดประชุมผู้ปกครองให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการคัดกรองนักเรียน 
  2.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครูได้วางแผนร่วมกันก าหนดนโยบายสถานศึกษาและแนวทางในการจัดกิจกรรม
ก่อนเรียน (Homeroom) โดยครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการของนักเรียน และประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเป็นราย
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กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประชัน ธิมา (2556) พบว่า จัดท าหลักสูตรในการจัด
กิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) ก าหนดปฏิทินให้ชัดเจน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพรชนก รัศมีรัตน์ (2552) พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหา
ของนักเรียน ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
  2.4 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ สถานศึกษาแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ และน าความรู้ไปใช้ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติพงษ์ เกิด
ศรี (2557) พบว่า สถานศึกษามีการประชุมคณะท างาน จัดหาแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา มีการจด
บันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนพร้อมทั้งจัดท าบันทึกรายงานผลการให้ค าปรึกษาทุกภาคเรียน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรชนก รัศมีรัตน์ (2552) พบว่า สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการจะได้น าความรู้ เทคนิคการให้
ค าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
  2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ สถานศึกษาประชุมวางแผน
ขั้นตอนการด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดท าระบบฐานข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการช่วยเหลือนักเรียนและ
จัดท าบันทึกการติดตามผลช่วยเหลือในการส่งต่อนักเรียน และนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติพงษ์ เกิดศรี (2557) พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้ความส าคัญการส่งต่อนักเรียน โดยชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจการส่ง
ต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก โครงการ 1 ต ารวจ 1 ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 1 ผู้ปกครอง ใน
การแก้พฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น ในแต่ละโรงเรียนจะต้องมีการประสานงานกับสถานีต ารวจ 
โรงพยาบาล อนามัย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศักรินทร์ โพธ์เพ็ชร์ (2559) พบว่า ครูที่
ปรึกษา/ครูประจ าชั้นชี้แจงแนวทางการประสานงานและบันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้านในการช่วยเหลือนักเรียนให้มีการจัดท าบันทึกการส่งต่อทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการติดตามดูแลนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 



 
 837 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  1.1 โรงเรียนควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นให้มีความรูด้าน
ทักษะการให้ค าปรึกษา และการปูองกันและแกไขปัญหาภายในโรงเรียน 
  1.2 ผู้วิจัยไดเสนอแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมทุกฝุายให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
  2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน  เพ่ือ
ท าให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษา 1) เพ่ือการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด

พฤติกรรมประชาธิปไตยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  2)เพ่ือศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลการวัด
พฤติกรรประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกประเภทของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับนอกเมือง 
ในเขตภาคเหนือตอนล่างประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสรรค์ 
ก าแพงเพชร และสุโขทัย จ านวนนักเรียน 836 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่แบบสอบถาม จ านวน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล 
(LISREL) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนผลการศึกษาพบว่า 
 1. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังปรับโมเดลมีลักษณะคงเดิม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวชี้วัดทุกตัวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 2. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียน
ในเมือง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังปรับโมเดลมีลักษณะคงเดิม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวชี้วัดทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนในเมืองมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 3. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียน
นอกเมือง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลมีลักษณะคงเดิม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
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ของตัวชี้วัดทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนนอกเมืองมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน, โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย 
 
Abstract 
Independent studies were to study 1) Test of corresponds to democratic behavior 
measurement model with empirical data2)Study an invariant of democratic behavior 
measurement model of Mathayomsuksa 3 students which classified by school type. 
The samples were 836 Mathayomsuksa 3 students between urban schools with 
suburb schools in the lower northern area all 4 provinces e.g. Phitsanulok, 
Nakhonsawan, Kamphaengphet and Sukhothai. The instruments were 836 
questionnaires. The statistically used analyzed by frequency, percentage, relative Chi-
Square Ratio, Confirmatory Factor Analysis (LISREL Program) and Goodness of Fit 
Index: GFI). Results of the study as follows; 
 1. Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 students 
corresponds to correspond to empirical data. After modifying the model has the 
character originally. The weight of every element significant at the 0.05 level which 
shows that Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 student 
urban schools has a construct Validity. 
 2. Democratic behavior measurement models of Mathayomsuksa 3 
student’surban schools correspond to empirical data. After modifying the model has 
the character originally. The weight of every element significant at the 0.05level 
which shows that Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 
student’s urban schools has a construct Validity. 
 3. Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 students of 
suburb schools schools corresponds to empirical data.After modifying the model has 
the character originally. The weight of every element significant at the 0.05 level 
which shows that Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 
student’s suburb schools has a construct Validity 
Keywords: Invariant Analysis, Democratic Behavior Measurement Model 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึด
หลักการส าคัญ 5 ประการ คือ หลักสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม  หลักการใช้
เหตุผล  และหลักการยอมรับเสียงข้างมากที่ต้องเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย  วิถีการด าเนินชีวิต
ประชาธิปไตยของประชาชนในสังคมถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งรูปแบบของวิถีประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนใน
สังคมที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม  ได้แก่  
ครอบครัว  ครู  กลุ่มเพ่ือน  และสื่อมวลชน  จนกลายเป็นวิถีประชาธิปไตยการด าเนินชีวิตของบุคคล
ในสังคมโดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกัน  รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  เคารพ
ในกติกาที่ร่วมกันสร้างมีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  พลเมืองที่มีคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  ตามหลักการประชาธิปไตย  (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2554: 1)  
 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ประเทศทั่วโลกยอมรับว่าเป็นสังคมที่ดีที่สุด ด้วยมีรูปแบบ
การปกครองประเทศ ที่ท าให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในอ านาจประชาธิปไตย และสามารถติดตาม
ดูแลบ้านเมืองของตนให้ด าเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้องเป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายที่ฝุาย
บริหารได้แถลงไว้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้การสร้างภาคประชาสังคมให้มีคุณภาพและมีหลักการ
เชื่อถือได้จึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยให้แพร่หลายในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย และการสอนการเรียนรู้ถึงสังคมประชาธิปไตยไว้มาก โดยมีรัฐธรรมนูญโรงเรียน
และสภานักเรียนที่สอนให้นักเรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งผู้น าของตนเอง และสร้างบทบาทในการท างาน
ร่วมกัน ให้เรียนรู้การประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ือส่วนรวมตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นการ
วางรากฐานประชาธิปไตยเบื้องต้น (เทศนา ธรรมชน. 2555: 65-66) ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีส่วนในการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับวิถีชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและสังคมที่เขาอาศัยอยู่โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีเป็นแบบอย่าง การเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนก็จะเกิดมรรค
ผลต่อไปได้ (ดิเรก ศรีวะโสภา, 2554: 34) 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
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พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและได้
ก าหนดจุดหมายส าคัญท่ีสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยนักเรียน ให้มีความ
รักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เน้นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆอย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4-5) และในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้
ประสบผลส าเร็จ ได้มีการก าหนดเปูาหมายคุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ และเจตคติซึ่งการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ยึดมั่นในหลัก ธรรมมาภิบาล คือในด้านคารวะธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนในด้านเจตคติท่ีพึงมี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 10)  

ดังนั้นการปลูกฝังประชาธิปไตยต่อเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งและเพ่ือให้เยาวชนรุ่น
ใหม่มีความรู้มีความเข้าใจในการเมืองอย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนทุกคนควรได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเมืองที่ถูกต้องและให้มีความเหมาะสมกับวัย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และยังเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการเข้าร่วมในวิถีประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบตลอดจนเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วน
ร่วมก าหนดจุดเริ่มต้นของสังคมประชาธิปไตยแบบเต็มใบ ซึ่งเยาวชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สามารถใช้สิทธ์ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้ (จิระ เงินงอก. 2552: ออนไลน์) จาก
เหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้กับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก าลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ท าการศึกษานั้น ท าการศึกษากับกลุ่มนักเรียนที่สังกัดใน
หน่วยงานรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่และด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความแตกต่างกันในการนี้ ผู้วิจัย
จึงได้ท าการศึกษากับนักเรียนในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้สังคมความเป็นประชาธิปไตยนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิ เคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองและนักเรียนที่อยู่นอก
เมือง เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกีย่วกับแบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย และจากการศึกษาคุณภาพของแบบ
วัดในครั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครอง 
หรือนักวิชาการต่างๆ ได้น าแบบวัดดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
2. เพ่ือศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลการวัดพฤติกรรประชาธิปไตยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกประเภทของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียน

ในเมืองกับโรงเรียนนอกเมือง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิ เคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในเมืองกับกลุ่มโรงเรียนนอก
เมือง ของเขตภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังภาพ 

            ขั้นปฏิบัติ                                         ผลที่ได้จากการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย 

2.ตรวจสอบกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่3  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ที่ได้รับการตรวจสอบแลว้ 
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ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
 
ระยะที่  1 การพัฒนาองค์ประกอบแลตัวบ่งชี้ เพื่อสร้างโมเดลการวัด พฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 วิธีด าเนินการ 
 ในการสร้างโมเดลการวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

2. น าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้น ในการวิจัยเพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านคารวะธรรม 2) ด้านสามัคคี
ธรรม และ 3) ด้านปัญญาธรรม  
 3. น ากรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยมาเป็นกรอบในการสร้างแบบค าถาม  
 4. เลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมถึงนิยามของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เกณฑ์ในการ
เลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นนักวิชาการหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย   

3.สร้างข้อค าถามในแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่3  

แบบวัดพฤติกรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4.น าแบบวัดที่ได้มาตรวจสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา                  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

แบบวัดส าหรับเก็บข้อมูลที่ได้รับการ   ตรวจสอบ
คุณภาพ 

5.ปรับปรุงแก้ไขแบบวัด แบบวัดพฤติกรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

6.เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดกับตวัอยา่ง ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากตัวอย่าง 

7.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ตัวบ่งชี้พฤติกรรมตามวถิีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อค าถาม ภาษาที่ใช้  พร้อมทั้งขอค าแนะน าเพ่ิมเติม จากนั้น
ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 6. ผู้วิจัยติดต่อและน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ โรงเรียน เกรดเฉลี่ย และแผนการเรียน  

ตอนที่  2 วัดระดับความเป็นจริงของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวคิดของนักวิชาการ การวัดระดับความเป็นจริงของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งมีลักษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปาน
กลาง จริงน้อย จริงน้อยที่สุด  
  การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  

 
ระยะที่ 2 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตาม
ที่ตั้งของโรงเรียน 

ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย ที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยตามที่ตั้ง
ของโรงเรียน  มีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากร 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับนอกเมือง  

ในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  ก าแพงเพชร  
พิจิตร  นครสวรรค์ และอุทัยธานีประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 245 โรงเรียน จ านวน 31,446 คน 
เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเมือง จ านวน 10,083 คน และเป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง 
จ านวน 21,363 คน 
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  ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับนอกเมือง ใน

เขตภาคเหนือตอนล่างประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสรรค์ 
ก าแพงเพชร และสุโขทัย จ านวนนักเรียน  836 คน เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเมือง จ านวน 439 
คน และเป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง จ านวน                   397 คน ซึ่งได้มาโดยท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังแสดงในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

ตัวแปรที่วิจัย 
ตัวแปรที่วิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของนิยามตัวแปรวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในระยะที่ 
1 โดยตัวแปรวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคีธรรม และองค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม   
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ผู้วิจัยหาค่าดัชนี 
IOC (Item  Object Congruence) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้ครอบคลุมกับนิยามที่ก าหนดไว้ แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีก
ครั้งเพ่ือให้ได้แบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ น าแบบวัดที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) 
และค่าอ านาจจ าแนก   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่และร้อยละ เพ่ืออธิบายข้อมูลภูมิหลังของตัวอย่างด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  การวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
coefficient) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้วน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบจากค่าทดสอบทางสถิติ Bartlett’s test of sphericity ถ้ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน 
และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin measures of sampling adequacy (KMO) ต้องมีค่าเข้าใกล้ 1 
ข้อมูลจึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 2) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order Confirmatory factor analysis) เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลการวัดของความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนซึ่งเป็น
โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล ค่าสถิติที่ใช้
ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์คือค่าสถิติไค -สแควร์ (Chi-

Square Statistics: 2) ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05, df> 0) หรือค่าสถิติไค-สแควร์ หารด้วย

ค่าองศาอิสระ (2/df) มีค่าไม่เกิน 2 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = 
GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) 
ต้องมีค่าเข้าใกล้ 1 หรือ มีค่ามากกว่า .95 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation = RMSEA) โดยค่า 
RMSEA ที่ดีมากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05  การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนที่แตกต่างกันตามที่ตั้งของโรงเรียน  วิเคราะห์โมเดลกลุ่ม
พหุโดยใช้โปรแกรมลิสเรลท าการทดสอบทั้ง 2 แบบ คือ 1) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
รูปแบบโมเดล และ 2) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์โดยทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลพิจารณาค่าสถิติไค-สแควร์ ซึ่งต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์โดยโมเดลที่ไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์  เมื่อพิจารณา

จากค่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ (∆) ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลที่ต้องการทดสอบ พบว่า มีค่าอยู่
ในจุดวิกฤตที่องศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของโมเดลที่ต้องการทดสอบ  (∆df) และหาก
โมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ จะพิจารณาหาโมเดลที่ต้องการทดสอบ (∆df) และ
หากโมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ จะพิจารณาหาโมเดลที่ดีที่สุดจากค่าสถิติไค -

สแควร์ หารด้วยค่าองศาอิสระ (2/df) จะต้องมีค่า 2/df น้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 คาระวะ
ธรรม ได้แก่ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อบังคับ  การไม่
ละเมิดส่วนบุคคล และการไม่ล่วงล้ าในสถานที่ องค์ประกอบที่ 2 สามัคคีธรรม ได้แก่  การรู้จักสาน
ประโยชน์และเห็นแก่ส่วนรวม  การแสดงถึงการแบ่งปัน  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  และร่วมกันท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ องค์ประกอบที่ 3 ปัญญาธรรม ได้แก่ การอธิบายเหตุผลได้เมื่อต้องการ
มีการตัดสินใจ  การอภิปราย  ซักถามและพูดจาโต้ตอบ  การยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและกลุ่ม  และ
การแก้ปัญหาต่างๆโดยเน้นการใช้เหตุผล 
  2. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-
square = 29.171, df = 29, p = 0.4562, RMSEA = .003, CFI = 1.00, TLI = 1.00และ 
SRMR = .011  ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 ด้าน
คารวะธรรม (E1) ด้านที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การยอมรับฟัง ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน (Y1)องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคีธรรม (E2) ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด ได้แก่ ร่วมกันท างานตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ (Y8) องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม 
(E3) ด้านที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การอธิบายเหตุผลใด้เมื่อต้องมีการตัดสินใจ (Y9) 
เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบพฤติกรรมประชาธิปไตย สามารถเรียงค่า
น้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้แก่องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคีธรรม (E2) องค์ประกอบ
ที่ 3 ด้านปัญญาธรรม (E3)  และองค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม (E1) มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 = 29.171, df  = 29 , p – value = 0.4562, RMSEA = .003, CFI = 1.000,TLI = 1.000, 
SRMR = .011 
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3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย จ าแนกตาม
ที่ตั้งของโรงเรียน ได้แก ่ในเมืองกับนอกเมือง สรุปได้ว่ามีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แต่มี
ความแปรเปลี่ยนของค่า  พารามิเตอร์ ได้แก่ มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในแต่ละด้าน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก และเมทริกซ์ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ภายใน ดังตาราง 

 
 
 

   
 
 
 

ตาราง 1 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3ระหว่างในเมืองกับนอกเมือง 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบพฤติกรรม
ประชาธิปไตย  เปรียบเทียบระหว่างในเมืองกับนอกเมือง สรุปได้ว่า นักเรียนในเมือง สามารถเรียงค่า
น้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคี
ธรรม ( E2) องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม (E3) และองค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม (E1) มีค่า
เป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนนอกเมือง สามารถเรียงค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคี
ธรรม ( E2) องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม (E3)  และองค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม (E1) มี
ค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่า นักเรียนในเมืองและนักเรียนนอกเมือง
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของด้านสามัคคีธรรมสูง  ที่สุดและมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านคารวะธรรม
น้อยที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วผลการวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย แต่ยังมีบางประเด็นที่น่าสนใจจากการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและด้ านพฤติกรรมประชาธิป ไตยของนักเรี ย พบ
ว่า มี 3 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่าการวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนควรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
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การประถมศึ กษาแห่ ง ช าติ  ( 2 552  :  ออน ไลน์ )  ได้ กล่ า ว ถึ งพฤติ กรรมประชาธิ ป ไตย
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คารวะธรรม องค์ประกอบที่ 2 สามัคคี
ธรรม และองค์ประกอบที่ 3 ปัญญาธรรม โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันและครอบคลุม
ทุกด้านทั ้งความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรม 
  องค์ประกอบด้านคารวะธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  การปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อบังคับ การไม่ละเมิดส่วนบุคคล และการไม่ล่วงล้ าในสถานที่
สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2552: ออนไลน์) 

  องค์ประกอบด้านสามัคคีธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักสานประโยชน์และเห็นแก่
ส่วนรวม การแสดงถึงการแบ่งปัน  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  และร่วมกันท างานตามที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จ  สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2552: ออนไลน์) ซ่ึงได้
กล่าวถึงสามัคคีธรรมว่า เป็นการรู้จักประสานประโยชน์ โดยถือเอาประโยชน์ส่วนรวม หรือของชาติ
เป็นที่ตั้ง ได้แก่การท างานร่วมกันอย่างสันติวิธี รู้จักการประนีประนอม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น
แก่ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่  มีการเสียสละความสุขส่วนตนหรือหมู่คณะ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือ
ของชาติรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าที่ต่อสังคมความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของตนในกลุ่มในหน่วยงานและในสังคม 
  องค์ประกอบด้านปัญญาธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การอธิบายเหตุผลได้เมื่อต้องการมี
การตัดสินใจ  การอภิปราย  ซักถาม และพูดจาโต้ตอบ การยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและกลุ่ม  และ
การแก้ปัญหาต่างๆโดยเน้นการใช้เหตุผล สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2552 : ออนไลน์) ซ่ึงได้กล่าวถึงปัญญาธรรมว่าในกรณีที่เกิดปัญหาโต้แย้งหมู่คณะจะต้อง
พยายามอภิปราย จนกระทั่งสามารถชักจูงให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม เมื่อเกิดกรณีที่ต่างก็มีเหตุผลที่ดี
ด้วยกัน  และไม่อาจชักจูงให้กลุ่มหันไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจึงจะใช้วิธีการออกเสียงถึงแม้ว่าด้านการ
ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและกลุ่ม  จะไม่มีผู้ใดศึกษาเพ่ือบ่งชี้พฤติกรรมประชาธิไตยมาก่อน แต่ด้าน
นี้ได้รบัการเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยได้  
  2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบด้านสามัคคีธรรม มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนได้มีการกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ จะท าให้เด็กมีทักษะในการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ท าให้นักเรียนมีความรักใคร่ปรองดองกัน  รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย รู้อัธยาศัยซึ่ง
กันและกัน  ลดการแข่งขันแต่กลับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้ งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
นักเรียนจะรู้จักใช้เหตุผล กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น รู้จักหน้าที่ของตนในการ
ท างาน ป.มหาขันธ์ (2544: 95 – 102) แสดงว่า พฤติกรรมประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญกับด้าน
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ปัญญาธรรมข้อค้นพบนี้สนับสนุนผลการวิจัยของ ด าเกิง จันทพลาบูรณ์ (2553) และ นันทนา ประสาท
พร (2557) ที่ท าการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยวัดด้านสามัคคีธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การวัด รองลงมาคือ ด้านปัญญาธรรม และด้านคารวะธรรม  ตามล าดับ เป็นที่น่ าสั งเกต
ว่า องค์ประกอบด้านคารวะธรรม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด  แสดงว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับคาระวะธรรมค่อนข้างต่ า อาจเป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้วัดด้านคารวะธรรมเน้นเนื้อหา
สาระของวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามากเกินไป ส่งผลให้ผู้ตอบแบบวัดไม่อยากท าแบบวัด
ส่วนที่เป็นแบบวัดด้านคารวะธรรม ดังนั้น ครูผู้สอน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับคารวะธรรมกับนักเรียนมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนเหล่านี้มี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคารวะธรรม  และส่งผลให้เกิดคุณลักษณะของพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนไทยต่อไป 
  3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุของพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนตามที่ตั้งของโรงเรียนที่แตกต่างกัน พบว่า มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล คือ ในการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน สามารถใช้องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ
หลักในการวัดได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบขององค์ประกอบหลักและค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของแต่ละด้านของพฤติกรรม
ประชาธิปไตย ที่แตกต่างกันระหว่างในเมืองกับนอกเมือง ดังนั้นในการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนตามที่ต้ังของโรงเรียนที่แตกต่างกัน จึงควรให้
ความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบและด้านที่ต่างกันด้วย โดยในงานวิจัยนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
  3.1 องค์ประกอบด้านสามัคคีธรรมในเมืองและนักเรียนนอกเมืองมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบใน
รูปคะแนนมาตรฐานสูงที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า การวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับด้าน
สามัคคีธรรมทั้งในเมืองและนอกเมือง อาจเนื่องมาจากโรงเรียนทั้งในเมืองและนอกเมืองได้มีการ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ จะท าให้เด็กมีทักษะในการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม  ท าให้นักเรียนมีความรักใคร่ปรองดองกัน  รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย รู้อัธยาศัยซึ่งกันและกัน  ลด
การแข่งขันแต่กลับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนจะรู้จักใช้
เหตุผล กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น  รู้จักหน้าที่ของตนในการท างาน ป.มหาขันธ์ 
(2544: 95 – 102) สอดคล้องกับตัวตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ได้แก่ การรู้จักสานประโยชน์และ
เห็นแก่ส่วนรวม (Y5) ขององค์ประกอบด้านสามัคคีธรรม 
  3.2 องค์ประกอบด้านคารวะธรรมของนักเรียนในเมืองและนักเรียนนอกเมืองมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานน้อยที่สุด แสดงว่า มีการกระจายของข้อมูลสูงทั้งนักเรียนในเมือง
และนั  กเรียนนอกเมือง แสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้งในเมืองและนอกเมืองมีความรู้เรื่องคารวะธรรม
ค่อนข้างต่างกันมากในแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ครูผู้สอน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
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ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคารวะธรรมทั้งในเมืองและนอก
เมือง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะของพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาธิปไตยในครั้งนี้ท าให้ได้ด้านจ านวน  12 ตัว และมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงเหมาะสมส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่
สนใจ โดยสามารถน าแบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยไปใช้วัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
ไทยได้ เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนต่อไป 
  2. การวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนไทยควรให้  ความส าคัญกับด้านปัญญาธรรม
ทั้งในเมืองและนอกเมือง นอกจากนี้นักเรียนทั้งในเมืองและนอกเมืองควรได้รับการส่งเสริมด้าน
คารวะธรรมอย่างยิ่ ง เ พ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อ งเกี่ยวกับความเป็น
ประชาธิปไตย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียน
เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวัดตัวแปรข้อมูลภูมิหลังที่สะท้อนสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนในเมือง

และนอกเมือง ท าให้ได้สารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพ่ือสะท้อนถึงความเป็นโรงเรียนในเมืองและนอกเมือง 
2. ในการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ควรปรับเครื่องมือวัดด้านคารวะธรรมให้

เป็นแบบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพ่ื อความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข และ
อาจารย์ ดร.บุญส่ง  กวยเงิน ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในเรื่องการให้ค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้ 
ตลอดจนความรัก ความห่วงใย และก าลังใจที่ให้ตลอดมา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอ
น้อมรับไว้เพียงผู้เดียว ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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