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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้
บทเรี ยน อีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ผลของบทเรี ยน อีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 3) พัฒนาโปรแกรมบทเรี ยนอี
เลิร์นนิ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จาก
การสุ่มการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ น 1 ชั้นเรี ยน
จานวนทั้งหมด 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยโปรแกรมบทเรี ยนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย 5 บทเรี ยนดังนี้ ความเป็ นมา ระบบสื่อสารข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศในปั จจุบนั และการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่าง
เรี ยนและหลังการเรี ยนเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่งผลจากการวิจยั พบว่าประสิ ทธิภาพ (E1/E2) ในการใช้ อีเลิร์
นนิ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่า (83.53/88.4) และผลการผลการวิเคราะห์จากคะแนนที่นกั เรี ยนได้ทา
แบบทดสอบในรายวิชา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 14.05 และหลังเรี ยน
มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 28.09 แสดงถึงนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีกว่าการเรี ยนแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจยั นี้ได้คน้ พบว่าการที่มีบทเรี ยนพร้อมมีตวั อย่างแสดง มีเนื้อหาสนุกนั้น
สามารถทาให้นกั เรี ยนสนุกและมีความสุขกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนได้ ดังนั้น ครู อาจารย์ที่
รับผิดชอบควรมีการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เจริ ญก้าวหน้า การใช้รูปแบบบทเรี ยน
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ผ่านระบบอีเลิร์นนิงนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็ นอย่างดี
การเรี ยนการสอนในปัจจุบนั ที่มีการใช้เทคโนโลยีกา้ วหน้าอีกด้วย

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

อีกทั้งยังเป็ นการพัฒนาประสิ ทธิภาพใน

คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, อีเลิร์นนิ่ง, รู ปแบบการเรี ยนการสอน

ABSTRACT
The research was aimed to study the learning outcomes of students in Mathayomsuksa 1, using lessons
eLearning courses in information technology to study the achievement of eLearning lessons in information
technology course to use in teaching students Mathayomsuksa 1 and to develop the program in information
technology course. Samples used in the study were randomly selected from a sample group by cluster sampling
from students Mathayomsuksa 1 in some school in Bangkok. Tools used in educational programs include courses
in Information Technology. eLearning lesson consists of five lessons is as follows :
Introduction, Communication Systems, Data Transfer, Computer Networking and the Utilization of
Currently Technology and Information. In addition, we processed assessment before learning, during learning
and after learning for learning achievement. The research result found that the efficiency (E1 / E2) in class has
(83.53/88.4) and the analysis of score has found before studying with mean ( ) 14.05 and after studying with
mean ( ) 28.09. That means students Mathayomsuksa 1 have achievement learning more than a regular class
level of statistically significant at the 0.05. However, this research revealed that there is a lesson with examples
illustrating with content fun can make students enjoyed and fun to self-learning and easier understand the class
content. Therefore, teachers should be responsible for adapting the development of teaching and learning with
up-to-date content. The learning model through eLearning systems that can satisfy needs as the development of
effective teaching with the use of current technology advancement as well.
KEYWORDS: Learning Achievement, eLearning, Learning Model

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้พฒั นาและเติบโตอย่างรวดเร็ วและได้เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู ้ดว้ ย
เทคโนโลยี (ศิริภรณ์ โทอ่อน, 2556) ระบบการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ได้ให้โอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนสามารถ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งอื่นๆได้อย่างมากมาย (ภัคจิรา รอดพ้น, 2553) บทบาทของครู ผสู ้ อนเริ่ มเปลี่ยนแปลง
กลายเป็ นผูช้ ้ ีแนะแนวให้ผเู ้ รี ยนไปค้นคว้าหาความรู ้ ดังนั้นการส่งเสริ มการค้นคว้าให้กบั นักเรี ยน นักศึกษานั้น
ขึ้นอยูก่ บั การนาเอารู ปแบบใหม่ ๆ ของการเรี ยน การสอนเข้ามาเปลี่ยนแปลง การจัดการกับองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้น จึง
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปั จจุบนั หน่วยงานต่าง ๆ เริ่ มเล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าวจึงได้มีการจัดทาโครงการเพื่อบริ หาร
จัดการองค์ความรู ้ภายในหน่วยงานของตนเอง และนาไปใช้ในรู ปแบบการสอนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทั้ง
ในรู ปแบบการรวบรวมเอกสาร
การจัดกิจกรรมหรื อแม้กระทั้งการจัดทาระบบจัดการองค์ความรู ้ผา่ นระบบ
ออนไลน์ในรู ปแบบของเว็บไซต์ (ณัฐวี อุตกฤษฏ์และจีระศักดิ์ นาประดิษฐ์, 2553) การใช้บทเรี ยนผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็ นส่วนเสริ มการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็สามารถเรี ยนได้ การเรี ยนใน
ลักษณะนี้จึงเป็ นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนเนื้อหาได้ทนั และสามารถนาไปใช้กบั นักศึกษาที่
เรี ยนภาคสมทบ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสะดวกเรื่ องของเวลาและสถานที่ (อัญชลี มัน่ คง และ จุฑามาศ กระจ่างศรี ,
2558) ผลจากการศึกษา ดนุภคั เชาว์ศรี กลุ (2553) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
โดยใช้บทเรี ยนออนไลน์ (e-Learning) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลจากการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยี
ในการเรี ยนการสอนสามารถทาให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออก ตอบคาถามเสี ยงดังชัดเจนด้วยความมัน่ ใจ
อีเลิร์นนิ่งคือ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อ ICT เข้ามามีส่วนร่ วมกับการจัดระบบ
การเรี ยนการสอน เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยกระบวนการจดั การเรี ยน
การสอนหรื อเป็ นบทเรี ยนออนไลน์โดยผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและเรี ยนรู ้บทเรี ยนต่างๆได้ดว้ ยตนเองผ่าน
อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงบทเรี ยนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครื อข่ายได้ และเกิดความรู ้สึก
อยากเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนนั้น ๆ (สิ รินธร วชัรพืชผลและจงกล จันทร์เรื อง, 2558) ทั้งนี้กลุ่มสาระเทคโนโลยีถือว่าเป็ น
อีกกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจมีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ และรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้นกั เรี ยนตั้งใจทางานมากยิง่ ขึ้น ในระดับการศึกษามัธยมเป็ นระดับการศึกษาที่อยากรู ้อยาก
เห็นในสิ่ งใหม่ ๆ มีการเปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในชีวติ เช่นเดียวกันโรงเรี ยนต้องมีการนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมใหม่เข้ามาสู่บทเรี ยน เข้ามาพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนนั้นสนุกกับการเรี ยนและ
เข้าใจในการเรี ยนยิง่ ขึ้นไป
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ สื่ อการสอนนั้นมีบทบาทอย่างมากในการเรี ยนการสอนในปัจจุบนั การพัฒนาเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนนั้นทาให้มีความเข้าใจในบทเรี ยนมากขึ้นไม่วา่ สื่ อนั้นจะอยูใ่ นรู ปแบบ
ใดก็ตาม ทั้งนี้การพัฒนา รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นการพัฒนารู ปแบบในการเรี ยนการสอนในสมัยปัจจุบนั ตอบโจทย์ความ
ต้องการและความทันสมัยของเทคโนโลยีได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นผูว้ จิ ยั มีแนวความคิดในการนาเอาสื่ อการเรี ยนการ
สอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการพัฒนาบทเรี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา 1.ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ผลสัมฤทธิ์ของบทเรี ยนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3. พัฒนา
โปรแกรมบทเรี ยนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้มีการจัดทาและพัฒนาบทเรี ยน ด้วยการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจในการเรี ยนและมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ของการเรี ยน ตามกรอบแนวคิดในแผนภาพที่ 1
นาเข้าสู่บทเรี ยน
บทเรี ยน
แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ
พัฒนาบทเรี ยน
วิเคราะห์เนื้อหา
ออกแบบบทเรี ยน
สร้างบทเรี ยน
ทดลอง

ผลการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา โดยใช้โปรแกรมบทเรียนอีเลิร์น
นิ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุง่ ศึกษาแบบทดลอง (Experimental Research) เป็ นการศึกษาทดลองผล
การเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมบทเรี ยน อีเลิร์นนิ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
Q1 ………………………….. X …………………………………… Q2
โดยกาหนดที่
Q1 หมายถึง การประเมินก่อนการเรี ยน, X หมายถึง บทเรี ยน อีเลิร์นนิ่ง, Q2 หมายถึง การประเมินก่อนการเรี ยน
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั มีดงั นี้
4.1.1 ขั้นเตรียมการ ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเพือ่ ขออนุญาตในการทาการทดลอง
และผูว้ จิ ยั นามาจัดทาแผนการเรี ยน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยน การคัดเลือกเนื้อหา การกาหนด
กิจกรรมในการเรี ยนการสอน การเลือกสื่ อในการสอนและการวัดและประเมินผล จากนั้นจาข้อมูลปรึ กษา
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ผูเ้ ชี่ยวชาญ สื่ อต่าง ๆในการจัดทาบทเรี ยน อีเลิร์นนิ่ง สาหรับนักเรี ยนและปรับใช้ให้เหมาะสม มีการใช้กราฟิ ก
หรื อการใช้ตวั อย่างในการประกอบ เพิ่มเติมภาพประกอบ
4.1.2 ขั้นทาการทดลอง ทาการทดลองกับนักเรี ยนชั้นนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยกาหนด
ระยะเวลาในการเรี ยนการสอน การประเมินผลก่อนและหลังเรี ยน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
4.2.1 ประชากรในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง
ในกรุ งเทพมหานคร มีจานวนทั้งหมด 5 ห้อง มีนกั เรี ยนทั้งหมด 132 คน
4.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เพื่อให้ได้กลุ่มของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ น 1 ชั้นเรี ยน จานวนทั้งหมด 30 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้ตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย
4.3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ บทเรี ยน อีเลิร์นนิงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย ความเป็ นมา (บทนา) ระบบสื่ อสารข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ การ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศในปัจจุบนั
4.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลการเรี ยนรู ้และสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชารายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
4.4.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย บทเรี ยน อีเลิร์นนิงในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการศึกษาค้นคว้าตาราแล้วผูว้ จิ ยั นามาจัดทาแผนการเรี ยน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
เรี ยน การคัดเลือกเนื้อหา การกาหนดกิจกรรมในการเรี ยนการสอน การเลือกสื่ อในการสอนและการวัดและ
ประเมินผล ประกอบด้วย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นทั้งหมด 5 ส่วน คือ ความเป็ นมา (บทนา) ระบบสื่ อสารข้อมูล
การโอนถ่ายข้อมูล ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศในปั จจุบนั
4.4.2 แบบประเมินผลเรี ยนรู ้ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ผล
การเรี ยนจากแบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนจะถูกส่งเก็บรวบรวมไว้ที่ ฐานข้อมูลทันที เมื่ออาจารย์
ผูส้ อนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดเสร็ จคะแนนก็จะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล
4.4.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีการในการดาเนินการดังนี้ คือทา
การ ศึกษาแนวคิดทฤษีที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่ องมือในการวัดผลทางการศึกษา วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ทางการ
งานและเทคโนโลยี หลังจากนั้นดาเนินการนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทั้ง 3 ท่าน ตรวจ
สอบคุณภาพ พร้อมปรับปรุ งโดยข้อสอบที่ได้น้ นั มีค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 0.5 ขึ้น
ไป ซึ่งผลจากการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.76 แล้วจึงนาไปหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแนกแบบทดสอบ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบและแบบประเมินที่สร้างขึ้นประเมินก่อนและ
หลักการเรี ยนชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ผลการเรี ยนจากแบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละ
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คนจะถูกส่งเก็บรวบรวมไว้ที่ฐานข้อมูลทันที กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ น 1
ชั้นเรี ยน จานวนทั้งหมด 30 คน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
ระหว่างการเรี ยนและหลังเรี ยนโดย
แบบทดสอบในการเรี ยนและใช้การทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One Group Pretest – Posttest Design) โดยใช้
สถิติแบบ t- test

5. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ 80/80
ในการศึกษาวิจยั วิธีการนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองกับของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 30 คนที่เป็ นกลุ่ม
ทดลองผูว้ จิ ยั ได้นาผลคะแนนจากแบบฝึ กหัดที่ทดสอบระหว่างการเรี ยนและหลังการเรี ยนมาวิเคราะห์ผลการเรี ยน
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ได้ผลดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู ้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบทเรี ยน อีเลิร์นนิง
เรื่อง
แบบฝึ กหัดระหว่ างเรียน
แบบฝึ กหัดหลังการเรียน
ประสิทธิภาพ
จานวนข้ อ
E1
E2
E1/E2
จานวนข้ อ
10
8.23
82.30
10
8.99
89.9
82.30/89.9
ความเป็ นมา
ระบบสื่ อสาร
ข้อมูล
การโอนถ่ายข้อมูล
ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี
และสารสนเทศใน
ปั จจุบนั
รวม

10

8.50

85.00

10

9.01

90.1

85.00/90.1

10
10

8.33
8.45

83.30
84.50

10
10

8.63
8.99

86.3
89.9

83.30/86.3
84.50/89.9

10

8.33

83.30

10

8.58

85.8

83.30/85.8

50

41.84

83.53

30

44.2

88.4

83.53/88.4

จากผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิภาพ (E1/E2) ในการใช้ อีเลิร์นนิงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่า
(83.53/88.4) แสดงให้เห็นว่าบทเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ จากตาราง
เป็ นรายบทเรี ยน พบว่าความเป็ นมา (บทนา) มีค่า (E1/E2) ในการใช้ อีเลิร์นนิ่ง เท่ากับ 82.30/89.9 บทเรี ยน
ระบบสื่ อสารข้อมูล นักเรี ยนสามารถทาคะแนนได้ดีหลังการเรี ยนการสอน มีค่า(E1/E2) ในการใช้ อีเลิร์นนิ่งเท่ากับ
85.00/90.1 การโอนถ่ายข้อมูลมีคา่ (E1/E2) ในการใช้ อีเลิร์นนิง เท่ากับ 83.30/86.3 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่า
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(E1/E2) ในการใช้ อีเลิร์นนิ่ง เท่ากับ 84.50/89.9 และ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศในปัจจุบนั มี
ค่า (E1/E2) ในการใช้ อีเลิร์นนิง 83.30/85.8
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ ด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบทเรี ยนอีเลิร์นนิ่ง
กลุ่มทดลอง
จานวน คะแนนต็ม
SD
t
การทดสอบก่อนการ
30
60
14.05
4.26
เรี ยน
13.33*
การทดสอบหลังการ
30
60
28.09
2.30
เรี ยน

p
0.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์จากคะแนนที่นกั เรี ยนได้ทาแบบทดสอบในรายวิชา รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 14.05 และหลังเรี ยน มีคา่ เฉลี่ย ( ) เท่ากับ 28.09 มี
ค่า t เท่ากับ 13.33 มีคา p – value เท่ากับ 0.00 นัน่ หมายถึงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่ดีกว่าการเรี ยนแบบปกติ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ 80/80 ใน
กลุ่มทดลองระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยอีเลิร์นนิง 83.30/85.8 หลังเรี ยนดีข้ นึ
2. เปรี ยบเทียบผลการทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยนได้คา่ เฉลี่ยดีข้ ึนจาก 14.05 เป็ น 28.09

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษา วิจยั พบว่าประสิทธิภาพ ในการใช้ อีเลิร์นนิงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คา่
(83.53/88.4) แสดงให้เห็นว่าบเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ในเรื่ องของ
การจัดการเรี ยนการสอนในเรื่ อง บทนา ระบบสื่ อสารข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และ
การนาประโยชน์ไปใช้ในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่าในยุคปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ของนักเรี ยนปั จจุบนั นั้น
นาสมัย สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและนาข้อมูลที่ใส่ในโปรแกรมการเรี ยนการสอน อีเลิร์นนิงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และคุม้ ค่าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
บทเรี ยน อีเลิร์นนิง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นั้นทาให้นกั เรี ยนมีผลการ
เรี ยนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัคจิรา รอดพ้น (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรี ยนอีเลิร์นนิงที่
มีฐานความช่วยเหลือทางการเรี ยนเรื่ องประวัติศาสตร์สุโขทัย หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งการเรี ยนการ
สอนด้วย อีเลิร์นนิง นั้น สามารถช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาของบทเรี ยนและสามารถกลับไปยังบทเรี ยนเริ่ มต้น
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เพื่อมีการทบทวนในกรณี ที่ไม่เข้าใจ ทาให้นกั เรี ยนมีความสุขและสนุกกับการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง เข้าใจเนื้อหาที่
เรี ยน มีความรับผิดชอบ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมัน่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการเรี ยนมากทาาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริภรณ์ โทอ่อน
(2556) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ผา่ นระบบเครื อข่าย เรื่ องระบบสื่ อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบึงสามพันวิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลจาการศึกษาพบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ องระบบสื่ อสารข้อมูล
สาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชาสาสนเทศ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลการประเมินด้านคุณภาพ
ด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีดา้ นการศึกษาอยูใ่ นระดับดี 86.44/87.11
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพบว่า จากคะแนนที่นกั เรี ยนได้ทาแบบทดสอบในรายวิชา รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 14.05 และหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 28.09
นัน่ หมายถึงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่ดีกว่าการเรี ยนแบบปกติ อย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอคล้องกับ
การศึกษาวิจยั ของ สิ รินธร วชัรพืชผลและจงกล จันทร์เรื อง (2558) ที่ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรี ยน
ออนไลน์ เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบปรับเหมาะกับความสามารถของนักเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์การใช้แบบทดสอบปรับเหมาะหลัง เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนออนไลน์เท่ากับ 80.42/81.11 ซึ่งเกิดจากนักเรี ยนได้มีการเอาใจในการเรี ยน เมื่อไม่เข้าใจ
บทเรี ยนสามารถย้อนกับไปศึกษาในบทเรี ยนเดิมได้ก่อนทาการทดสอบ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 ในการพัฒนาบทเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย อีเลิร์นนิ่ง ผูศ้ ึกษาต้องมีความรู ้ในการเตรี ยมข้อมูล
การออกแบบบทเรี ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนักเรี ยนที่สอน รวมไปถึงบริ บทของนักเรี ยนต้องมีการสารวจถึงความ
ต้องการในการเรี ยนแบบ อีเลิร์นนิ่ง ศักยภาพของนักเรี ยนด้วยเป็ นต้น
7.1.2 เบื้องต้นในการศึกษาวิจยั ในการทดลองเพื่อให้เกิดผลการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพยัง่ ขึ้นไป ควร
มีการอบรม ครู อาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้โปรแกรรมเพื่อช่วยในการแก้ไขปั ญหาตอบคาถามในการเรี ยน
7.1.3 ควรมีการปรับปรุ งเนื้อหาให้ทนั สมัย ปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้สอดคล้องกับปัจจุบนั เพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนมีความอยากรู ้อยากเห็นในการเรี ยนการสอน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา บทเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย อีเลิร์นนิ่งสาหรับ
โรงเรี ยนอื่น ๆ
7.2.2 ในการใช้งาน บทเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย อีเลิร์นนิ่ง ต้องให้เวลาสาหรับนักเรี ยนนักศึกษาใน
การเลือกศึกษาตามความถนัดและความต้องการ
7.2.3 บทเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย อีเลิร์นนิ่ง ในบทเรี ยนและสาขาวิชาอื่นๆเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ที่มีการใช้เทคโนโลยีกา้ วหน้า
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ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยน
ของนักศึกษาหลังการเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนที่ดีข้ ึนจากระดับออ่นเป็ นระดับดีมาก
คาสาคัญ :ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ วิชาการจัดการทางการตลาด

ABSTRACT
This research is a quantitative researchby using the experimental method. The purpose is to study the
student pre-test and post-test’sknowledge achievement of marketing management subject by integrated teaching
method in Marketing Management of Business Administration Programme code 11607101, academic year 2557
of the Institute of Technology Lad Krabang, Prince of Chumphon Campus (KMITL PCC) on student
achievement of knowledge. Population used in this study is a graduate student of 31 was used in the research.
The measurement was pre- test and post- test of achievementtesting. The measurement was tested by the content
validity. The descriptive statistics consist of average ,percentage, and the standard deviation. The research finding
found that the score of the post- testhas been developed from poor level to very good level.
KEYWORDS: the achievement knowledge, the integrated teaching method, themarketing management subject

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 2557
ตามแบบ มคอ.2 ได้กาหนด ให้ ผูเ้ รี ยน เกิดการเรี ยนรู ้5 ด้าน ชึ่ ง ได้แก่ 1) คุณธรรมจริ ยธรรม 2)ความรู ้ 3) ทักษะ
ทางปั ญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(สจล.วิทยาเขตชุมพร 2557) ดังนั้น ในรายวิชาการจัดการตลาดของ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุม พรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร จึ งได้จดั การเรี ยนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดังกล่าวและ นาผลการ
เรี ยนรู ้ มาทาการศึ กษาในลักษณะของการวิจยั ในชั้นเรี ยน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้อนั เป็ นความจริ งที่
เชื่อถือได้ในเนื้ อหาเกี่ ยวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในบริ บท
ของชั้นเรี ยนโดยอาศัยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ หลากหลาย ไม่ใช่ เฉพาะ การบรรยาย (Lecture) แต่ควรใช้
รู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ พิมพ์พนั ธุ์ เดชะคุปต์ (2554)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นการศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาจึ งควรจัดให้มีข้ ึ น ใน
วิชาการจัดการการตลาด รหัส 11607101 ของนักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงบริ หารธุรกิจชั้นปี
ที่1 ภาคการศึกษาที่1 ปี การศึกษา2557 สจล. ชุมพรซึ่ งการวิจยั ในชั้นเรี ยนครั้งนี้ เน้นวัดด้านความรู ้ (Knowledge)
โดยมีเป้ าหมายสาคัญอยูท่ ี่การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้หรื อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ก่อนการเรี ยน และ
หลังการเรี ยนว่าเป็ นเช่นไร เมือครู ผสู ้ อนได้ใช้วธิ ี การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการ
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พัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนแล้วจะพัฒ นาข้อ ความรู ้ ที่ไ ด้น้ ันต่ อไปให้มี ความถู ก ต้อ งเป็ นสากลและเป็ น
ประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนานักเรี ยนของครู ให้มีคุณภาพยิง่ ๆ ขึ้นไป (พิมพ์
พันธุ์ เดชะคุปต์ 2557)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังการเรี ยน วิชาการจัดการทางการตลาด ด้านความรู ้โดย
การใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการของนักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่ อนการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการเรียน

การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริ หารธุรกิจชั้นปี ที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิชาจัดการทางการ
ตลาด หลังการเรี ยน โดยการใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน

5. แนวคิดทฤษฎีและเอกสาร งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ อง การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการจัดการทางการตลาดของนักศึ กษาหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร เป็ นการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่มุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความรู ้ โดยการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบบูรณาการ (Integrated teaching method) การวิจยั นี้ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาห้าด้าน (Curriculum Mapping) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร(2557)และการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน ของ สรชัย พิศาล
บุตร (2555) ตลอดจนเนื้ อหาวิชา ความรู ้ดา้ นการจัดการตลาด ของ นันทสารี สุ ขโต และคณะ (2009), หลักการ
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ตลาดของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2550)นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2009)วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ
(2009)สุ วิมล แม้นจริ ง (2552) และ Kotler and Keller (2012) การจัดการเรี ยนรู ้แบบต่างๆของ พิมพ์พนั ธุ์ เดชะ
คุปต์(2554)พิมพ์พนั ธุ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดี สุข (2550)โดยมีรายละเอียดพอสังเขปของ มาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้5 ด้าน จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และมาตรฐานด้านการเรี ยนรู ้ ดังนี้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้5 ด้าน จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาขาบริ หารธุรกิจ (2557) สจล. ชุมพร วิชาการจัดการตลาด รหัส 11607101 ได้ออกแบบไว้ในเรื่ อง
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาจะประกอบด้วย 5 ด้านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดา้ นที่1. การพัฒนาผล
การเรี ยนรู ้ในด้านคุณธรรมจริ ยธรรมด้านที่2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในด้านความรู ้ ดา้ นที่3. การพัฒนาผลการ
เรี ยนรู ้ในด้านทักษะทางปั ญญาด้านที่4. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและ ด้านที่ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
วิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย การพัฒ นาผลการเรี ย นรู ้ ข องนั กศึ กษาในด้านการพัฒนาผลการเรี ย นรู ้ ในด้านความรู ้
(knowledge) โดยมีการวัดผลก่อนการเรี ยน(Pre-test) หลังจากนั้นครู ผสู ้ อนทาการสอน โดยการใช้การจัดการเรี ยน
การสอนของครู แบบบูรณาการ แล้ววัด ผลหลังการเรี ยน(Post-test)ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ตวั ชี้วดั ได้แก่ การมี
ความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในเนื้ อหาที่ ปรึ กษากลยุทธ์การสอนที่ ใช้พฒั นาการ
เรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ได้แก่ การใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบและประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์จริ ง มีการฝึ กฝน
และทาวิจัย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิช าตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิช านั้นๆ นอกจากนี้ ใ ห้มี
การศึกษาดูงาน หรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะ ส่วนกลยุทธ์การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ เรื่ อง การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการจัดการทางการตลาดด้านความรู ้ ของ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุ ม พรเขตรอุ ด มศัก ดิ์ จัง หวัด ชุ ม พรเป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้วิ ธี ก ารทดลอง
(Experimental method)
6.2 ประชากร
ประชากรที่ ศึกษาคือนักศึ กษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตสาขาบริ หารธุ รกิ จชั้นปี ที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จานวน 31 คน ที่
เรี ยนรายวิชาจัดการการตลาด (รหัส 11607101) ในภาคการศึกษาที่1/2557 ปี การศึกษา255
6.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาการจัดการการตลาดด้านความรู ้ ตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้หา้ ด้านตามแบบมคอ 2 ของนักศึกษาและ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการของอาจารย์
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6.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนการเรี ยน (Pre-test) และหลัง
เรี ยน(Post-test) เครื่ องมือวิจยั ทาการหาคุณภาพความด้านการประเมินความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ และรองศาสตราจารย์ ดร.
พิมพ์พนั ธุ์ เดชะคุปต์
6.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กับนักศึกษา ก่อนและ หลังการเรี ยน โดยทาการเก็บรวบรวบ
ข้อมูลในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
6.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ทาการการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics) ที่ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนน และ การแปลความหมายของคะแนนที่นกั ศึกษาสอบได้มีดงั นี้
100-90 หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดีเลิศ
89-70 หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
69- 50 หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับพอใช้
49-0 หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับอ่อน

7.สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ผลการศึ กษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการจัดการทางการตลาด ด้านความรู ้ของนักศึกษาหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร ในวิชาการจัดการการตลาด แสดงในตารางที่1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนการเรี ยน (Pre -Test ) และหลังการเรี ยน (Post- Test)
และ ผลพัฒนาการเรี ยน
ผลก่อนเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ ผลหลังเรี ยน ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนา
นักศึกษาคนที่
(Pre -Test ) ทางการเรี ยน (Post- Test) ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ดา้ น
อยูใ่ นระดับ ความรู ้ร้อยละ (%)
(100 คะแนน) อยูใ่ นระดับ
(100
1
2
3
4

50
45
57
50

คะแนน)
86
82
92
78

พอใช้
อ่อน
พอใช้
พอใช้
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ดีมาก
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีมาก

36
37
35
28
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
คะแนนต่าสุด
(Minimum)
คะแนนสูงสุด
(Maximum)
ค่าเฉลี่ย (  )
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27
50
37
55
40
59
45
30
45
52
37
45
25
46
36
40
41
57
45
43
47
47
47
39
27
39
47
25

อ่อน
พอใช้
อ่อน
พอใช้
อ่อน
พอใช้
อ่อน
อ่อน
อ่อน
พอใช้
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
พอใช้
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน
อ่อน

66
90
76
94
80
70
82
90
78
90
82
58
88
80
94
90
45
68
68
94
70
50
98
82
90
94
88
45

พอใช้
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
อ่อน
พอใช้
พอใช้
ดีเลิศ
ดีมาก
พอใช้
ดีเลิศ
ดีมาก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก
อ่อน

39
40
39
39
40
11
37
60
33
38
45
13
63
34
58
50
4
11
23
51
23
3
51
43
63
55
41
3

59

พอใช้

98

ดีเลิศ

63

43.55

อ่อน

80.42

ดีมาก

36.87
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ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (  )

8.72

13.22

ค่าสัมประสิ ทธิ์
การแปรผัน
(C.V.)%

20.02

16.44
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จากข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการจัดการทางการตลาด ด้านความรู ้ ของ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในวิชาการจัดการการตลาด ก่อนเรี ยน (Pre -Test ) และหลังเรี ยน (Post -Test )
ของนักศึกษา โดยมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 100 คะแนนและเปอร์ เซ็นต์ของผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู ้ โดย
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนการเรี ยนมีค่า  = 43.55 ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ใน
ระดับอ่อน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 8.72 ค่าสัมประสิ ทธิ์การแปรผัน C.V. = 20.02 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อได้
ใช้วิธี ก ารสอนแบบบู ร ณาการทาให้คน้ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง การเรี ย น ของ
ห้อ งเรี ยน  = 80.42 ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นอยู่ในระดับที่ ดี มากค่า ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  = 13.72 ค่า
สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน C.V. = 16.44 เปอร์ เซ็นต์ และผูว้ ิจยั ยังพบต่อว่า ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู ้ใน
ทุกคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ถึงร้อย 63 โดยภาพรวมนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.87

8. การอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ การอภิปรายผลดังนี้
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ด้า นความรู ้ ของนักศึ กษา ในวิชาการจัด การ
การตลาด รหัส 11607101 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิตแขนงบริ หารธุ รกิ จ ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี
การศึ กษา2557 ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุ มพร พบว่า มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยภาพรวมก่ อนการเรี ยน อยู่ในระดับอ่อน และ ค้นพบว่า มี
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นโดยภาพรวมหลัง การการเรี ย น อยู่ใ นระดับ ดี ม าก และนอกจากนี้ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานที่กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริ หารธุรกิจชั้น
ปี ที่1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วิชา
จัดการทางการตลาด ก่อนการเรี ยนและหลังการเรี ยน โดยการใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ มีความ
แตกต่างกันนั้น จึงเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน ที่ใช้ เป็ นรู ปแบบที่ใช้วิธีการสอนแบบบูรณา
การหลายๆวิธีเข้าด้วยกัน นอกเหนื อจาการบรรยาย แบบบรรยาย (Lecture) ประกอบ เพาเวอร์ พอ้ ยเช่น สอนแบบ
ใช้กรณี ตวั อย่าง (Case study) สอนแบบใช้สื่อ VDO Utubeสอนแบบให้ฝึกปฎิ บตั ิจริ ง (Practicing) อื่นๆ ซึ่ งการ
จัดรู ปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อใช้สอนในแต่ละบทของเนื้ อหา เช่น การจัดการประกวด (Contest) โดยการ
ใช้เนื้ อหาในบางบทเรี ยนเช่น การจัดทาแผนการตลาด (Marketing Plan) ที่ ผูส้ อนได้ออกแบบให้นกั ศึกษาได้จดั
Event marketing นักศึกษา ทาให้ ผูเ้ รี ยนเกิดความตื่นตัว เกิดความไม่เบื่อหน่ายในการเรี ยน การเรี ยนการสอนที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของหรรษานิ ล วิเ ชี ย ร. (2551) และ สานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเป็ นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – พ.ศ.
2565) ซึ่ งมุ่งสู่ เป้ าหมายที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิ ดขึ้นตลอดชีวิต
พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู ้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศภายใต้ภาวะโลกาภิวตั น์ แต่การจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญย่อมไม่สามารถดาเนิ นไปภายใต้
กระบวนทัศน์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนผูส้ อนในรู ปแบบที่อิงอยูก่ บั การบรรยายในชั้นเรี ยนเพียงอย่างเดียว
สถาบันการศึกษาจาเป็ นต้องสรรหาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถใน
การเรี ยนรู ้และคิดวิเคราะห์อย่างมีบูรณาการ มีวฒ
ุ ิภาวะและความรู ้เหมาะกับการดาเนินชีวติ ตามศักยภาพของตน

9. ข้ อเสนอแนะของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านมาตรฐานความรู ้เพียงด้านเดียว สาหรับการวิจยั ในครั้ง
ต่อไป ควรมี การศึ กษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน ใน เวลาเดี ยวกันซึ่ งได้แก่ ด้านที่ 1. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ในด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านที่ 2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในด้านความรู ้ ด้านที่ 3. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในด้าน
ทักษะทางปั ญญา ด้านที่ 4. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ ด้านที่ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุ มพร เป็ นอย่างสู งที่ สนับสนุ นเงิ นทุนวิจยั ครั้งนี้ และ ขอกราบขอบพระคุณ ท่ าน รอง
ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนั ธุ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ ที่กรุ ณานิเทศการสอน และ
ตรวจเครื่ องมือวิจยั

11. เอกสารอ้างอิง
นันทสารี สุขโต และคณะ (2009). (แปลจาก Marketing an Introduction ของ Armstrong and Kotler).
(2009). สานักพิมพ์เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า.กรุ งเทพฯ
พิมพ์พนั ธุ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข. (2550). ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้และการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการ กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพ์พนั ธุ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2554) สร้างปฎิบตั ิการในชั้นเรี ยนนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิจยั .
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2550). การจัดการการตลาด (แปลจาก Marketing Management
ของ Kotler and Keller), พิมพ์ครั้งที่ 6. สานักพิมพ์เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า.กรุ งเทพฯ
นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ. (2009). การจัดการตลาด (แปลจาก Marketing: The Core
ของ RogerA. Kerin, Steven W. Hartley, WilliamRudelius. สานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล กรุ งเทพฯ

139

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

วารุ ณีตนั ติวงศ์วาณิ ช และคณะหลักการตลาด (แปลจาก Principal of Marketing Management
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษด้วยการใช้ไลน์
ในชั้นเรี ยน เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อศึ กษา
มุมมองของผูเ้ รี ยนต่อการใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ รี ยนจานวน 109 คน ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และแบบสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยนต่ อมุ มมองการใช้ไลน์ เพื่ อ การพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ สถิ ติที่ ใช้ได้แก่ (1) ค่าเฉลี่ ย ( x ) (2) ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (3) การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (dependent) ผลการวิจยั พบว่า การใช้ไลน์
ในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนโดยการใช้ไลน์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อ
การใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับมากที่ สุด การใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความ
มัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการใช้ไลน์ช่วยเพิ่มช่องทาง
เพื่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน รวมทั้ง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ช่วย
เพิ่มบรรยากาศให้เกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้น รวมถึงโอกาสในการปรับปรุ งทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของผูเ้ รี ยน คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งในบางครั้งอินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมต่อเครื อข่าย ทา
ให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถสื่ อสารกับผูส้ อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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คาสาคัญ: ไลน์ ทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the utilization of Line for improving of English skills,
(2) to study the learners’ satisfaction towards studying English through Line, and (3) to study the perspectives
on improving English skills through Line. The sample for this research consisted of 109 learners, First Semester
2016 Academic Year. They were obtained by purposive sampling. The instruments used were (1) pre-test and
post-test, (2) a questionnaire on student’s satisfaction with using Line in English class, and a semi-structure
interview form towards Learners’ perspectives in using Line for improving of English skills. The statistics used
to analyze the data were (1) percentage (%), (2) means ( x ), (3) standard deviation (S.D.), and (4) t-test
(dependent). The research results indicated that using Line in English class helps learners to have better
improvement of English skills. The learning effectiveness is statistically significant at the level of .05.
Satisfaction with learning English using Line was at the highest level of strong satisfaction. Using Line
provides the learners with greater time flexibility. It is an effective learning media which helps the learners to
learn competently and helps to improve their learning outcomes. Line enhances opportunities for lecturerlearner interaction and learner-learner interaction. It also increases students’ engagement in learning, added
flexibility in the teaching and learning environment. This includes opportunities for continuous improvement of
English skills learning, and opportunities to learn English skills continuously and sustainably. However, the
learners’ problem includes the Internet connection. Sometimes there was no Internet connection; learners
cannot communicate with lecturer effectively.
KEYWORDS: Line, English Skills, Improving of English Skills, Using Line for Improving of English Skills

1. บทนา
กฏบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บญั ญัติวา่ “ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซี ยน คือภาษาอังกฤษ (The working
language of ASEAN shall be English.)” (Kirkpatrick, 2012) ทาให้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารในชีวิตประจาวันกับสมาชิกในประชาคมอาเซี ยน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ติ ด ต่ อ ด้า นการค้า การลงทุ น การศึ ก ษา หรื อ การท่ อ งเที่ ย ว การรวมตัว กัน เป็ นประชาคมอาเซี ย นและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิ การได้
กระตุน้ ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ช่วยส่งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนมากขึ้น นอกจากนี้ นักการศึ กษาทางด้านภาษาหลายท่าน (Aliniya &
Marjan, 2016; Al-seghayer, 2014) ระบุวา่ นอกจากการเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางแล้ว การเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษจะต้องทันสมัย โดยต้องนาสื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
และวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย (Heafner, 2004) ซึ่ งจะทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน ต้องส่ งเสริ ม
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ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้แบบตลอดชีวิต ต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริ บทโลก ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศ อัน จะน าไปสู่ การมี ชุ ม ชนและสังคมที่ เข้ม แข็ง รวมถึ ง ก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ ใ นแวดวงวิ ช าการ จากงานวิ จัย ของ บิ ง กิ ม ลาส (Bingimlas, 2009) ระบุ ว่ า แม้ว่ า อาจารย์ผู ้ส อน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรี ยนในระดับสู งมาแล้ว อาจารย์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษยังมีแนวทางการเรี ยนการสอนที่จากัด
ขาดเทคนิ คด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ไม่เข้าใจว่าจะใช้สื่ออะไรเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และสอนภาษาอังกฤษให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สื่ อเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีอยูห่ ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่ อสังคมออนไลน์
ต่างๆ (Thitthongkam, 2011) ไลน์ (Line) นับเป็ นสื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่สื่อหนึ่ ง ที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพและทาให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝน รวมถึงเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ไลน์ (Line) คือ รู ปแบบของโปรแกรมสนทนาบนสมาร์ ทโฟนที่ได้พฒั นาขึ้นเพื่อเป็ นช่องทางหนึ่ งใน
การสื่ อสาร สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษได้ เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของรายวิชาและการมีโอกาสได้เรี ยนรู ้แบบยัง่ ยืนเป็ นสาคัญ (Dunlosky et al., 2013)
นับเป็ นการบู รณาการระหว่างการเรี ยนในชั้น เรี ยนและการเรี ยนแบบออนไลน์ ผ่านสื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
สามารถช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการใช้เวลาในชั้นเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ไลน์ (Line)
เกิ ดขึ้นครั้งแรกเมื่ อปี พ.ศ. 2554 ณ ประเทศญี่ ปุ่น หลังจากที่ ประเทศญี่ปุ่นเกิ ดแผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.
2554 เหตุการณ์ในครั้งนั้น คนจานวนมากต้องมาเข้าแถวเพื่อรอรับการบริ การเป็ นแถว จึงเป็ นที่มาของคาว่า ไลน์
(Line) ไลน์เป็ นสื่ อที่สมาถนามาประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยนได้ซ่ ึ งผูเ้ รี ยนสามารถใช้สื่อสารด้วยการพิมพ์ขอ้ ความจาก
อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารเครื่ อ งหนึ่ งไปสู่ อี ก เครื่ อ งหนึ่ ง โดยได้รั บ การพัฒ นาให้ มี ค วามสามารถหลากหลาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของฮีฟเนอร์ (Heafner, 2004) สามารถใช้สนทนาทางโทรศัพท์โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายได้ มี
วิดี โอคอล และสามารถตั้งค่ าการสนทนาเป็ นกลุ่ ม ได้ ที่ ส าคัญ คื อ ไลน์ ส ามารถเลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมายได้อ ย่าง
เฉพาะเจาะจง ไลน์สามารถใช้สื่อสารได้ตลอดเวลา โดยไม่จากัดช่วงเวลาและระยะเวลาในการสื่ อสาร ทั้งนี้ ต้องมี
การเชื่อมต่อเครื อข่ายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต และคู่สื่อสารยังคงมีสถานะเป็ นเพื่อนกัน ลักษณะอีกประการหนึ่ งคือ
ไลน์สามารถส่ งรู ปแบบสารได้หลากหลายไปยังกลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารได้ เช่น ข้อความ รู ปภาพ โปสเตอร์
การส่งลิงค์เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์จากภายนอก คลิปวิดีโอ สติ๊กเกอร์ และข้อความเสี ยง เป็ นต้น ที่สาคัญอีกประการ
หนึ่ ง คื อ ไลน์ สามารถรองรั บ ไฟล์ข ้อ มู ล ได้ห ลากหลายในกล่ อ งสนทนาของไลน์ ซึ่ งไฟล์ที่ ส ามารถใช้งาน
ร่ วมกับไลน์น้ นั เช่น .pdf .ppt .doc และ .jpeg เป็ นต้น ไลน์สามารถรองรับแฟ้ มงานที่ หลากหลายนามสกุล การ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะภาษาอังกฤษในปั จจุบนั นี้ สื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมาก การเรี ยน
การสอนแบบปกติทวั่ ไปเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัตคินส์ (Watkins, 2012 ) ที่
กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษที่ มีประสิ ทธิ ภาพเกิดจากการเรี ยนรู ้ที่มีการใช้สื่อที่หลากหลาย การทาให้ผเู ้ รี ยน
ตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา การเรี ยนโดยใช้ไลน์เป็ นสื่ อ เน้นการเรี ยนรู ้และการใช้งานที่มีพ้ืนฐานอยูบ่ นแนวคิดของการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชั้นเรี ยน เพื่อแย่งชิงช่องทางที่ผเู ้ รี ยนจะใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ไลน์
สามารถใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ท้ งั 4 ทักษะ คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เพื่อว่าผูเ้ รี ยนจะได้มีปฎิสมั พันธ์กบั เพื่อนๆ และผูส้ อนในชั้นเรี ยน สาหรับการ
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ประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยการใช้ไลน์เป็ นสื่ อกระทาได้หลากหลายลักษณะ เช่น ผูส้ อนสามารถพิจารณาจากการมี
ส่วนร่ วมในการตอบคาถามของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนมอบหมายงานที่ตรงตามเนื้ อหาของบทเรี ยน และกาหนดให้ผเู ้ รี ยน
ส่งงานทางไลน์ ผูส้ อนส่งคลิปวิดีโอคลิปที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการฟังโดยผูส้ อนต้องโพสต์คาถามที่เตรี ยม
ไว้เข้าไปยังไลน์กลุ่มด้วย เมื่อผูเ้ รี ยนตอบคาถาม ผูส้ อนนาไปตรวจเช็คให้คะแนน และ ผูส้ อนส่ งคาถามเข้าไลน์
กลุ่มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเขียนแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผูเ้ รี ยนถ่ายภาพและส่งเข้าไลน์ ผูส้ อนอ่านตรวจเช็คให้คะแนน
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ วัตถุประสงค์หนึ่ งที่ ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาคือความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในประเด็น
เหมาะสมสาหรับการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ประเด็นความสามารถของ
ไลน์ที่ใช้ได้ตลอดเวลาที่ ไม่จากัดช่วงเวลาในการสื่ อสาร ประเด็นการทาให้การสื่ อสารในชั้นเรี ยนมีสีสันและมี
ชีวิตชี วามากขึ้น ประเด็นการรองรับไฟล์ขอ้ มูลที่ หลากหลาย รวมทั้ง ประเด็นการมีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม
การร่ วมแสดงความคิดเห็นกับผูส้ อนและกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนในทุกๆ กิจกรรม ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้กิจกรรมที่ มี
ลักษณะทั้งหมดที่ กล่าวถึงข้างต้นกับกลุ่มตัวอย่าง และนามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประเมินผลการเรี ยนการสอน
ด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษด้วยการใช้ไลน์ในชั้นเรี ยน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. เพื่อศึกษามุมมองของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3. คาถามของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาว่าการใช้ไลน์จะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึนหรื อไม่
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่ามีอยูใ่ นระดับใด
3. เพื่อศึกษาว่าผูเ้ รี ยนมีมุมมองต่อการใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างไร
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ คณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 จานวนทั้งสิ้น 109 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ได้มาแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
2.1 แบ บ ท ดสอบวั ด ทั ก ษะการใช้ ภ าษ าอั ง กฤษ (Pre-Test and Post-Test) จ าน วน 100 ข้ อ
แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับมีความเชื่อมัน่ 0.91 แสดงว่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์สูง
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.94 แสดงว่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์สูง
2.3 แบบสัมภาษณ์ ผเู ้ รี ยนเกี่ยวกับการใช้ไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่ งผ่านการพิจารณาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้
3.1 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน (Pre-Test) ซึ่ งผ่านการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างจานวน 109 คน ในวันแรกของการเรี ยน
3.2 ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.3 ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 109 คน หลังจากผ่านการ
เรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เป็ นสื่ อในการทากิจกรรมต่างๆ
3.4 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ไปให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างตอบหลังจากผ่านการเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เป็ นสื่ อในการทากิจกรรมต่างๆตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.5 ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ (Se-mi Structure Interview Form) เกี่ ยวกับการเรี ยนโดยใช้ไลน์ ในชั้น
เรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้เป็ นสื่ อในการทากิจกรรมต่างๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ไปใช้
สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างหลังจากผ่านการเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.6 ผู ้วิ จัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก แบบทดสอบวัด ทั ก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษก่ อ นเรี ยน (Pre-Test)
แบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้
ไลน์ในชั้นเรี ยนโดยใช้เป็ นสื่ อในการทากิจกรรมต่างๆ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชนั่ 17.0 และ
นาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนโดยใช้เป็ นสื่ อในการทากิจกรรมต่างๆ มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ และในรู ปของการพรรณนา
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ (1) ค่าเฉลี่ย (2) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t-test (dependent)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลจากการตอบแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรี ยน (pre-test) และ
แบบทดสอบหลังการเรี ยน (post-test) ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 109 ตัวอย่าง พบว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ
82.60 จึงสรุ ปว่า การเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ก่อนการเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์เท่ากับ 9.0 (คะแนนเต็ม 25 คะนน) หลังการเรี ยนทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ไลน์
ในชั้นเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีผลการเรี ยนมีผลสัมฤธิ์ เท่ากับ 15.2 คะแนน เมื่อความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้สถิติทดสอบที่ได้ค่าคะแนนเท่ากับ -3.682 ซึ่งน้อยกว่า .001 จึงสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์หลัง
เรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 1 การเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนสามารถ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยน
N ก่ อนเรียน
หลังเรียน
สถิตทิ ดสอบ t df P-value
S.D. x
S.D.
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
109 9.0 0.86 15.2 0.63 -3.682
109 <.001
2. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ การเรี ยนโดยใช้ไลน์ ในชั้น เรี ย นเพื่ อ การพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษว่ามีอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.55, SD=0.61) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษ
ที่

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
(N=109) ( x )

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความพึงพอใจ

1

เหมาะสาหรับการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
Appropriate for practicing English skills of speaking, listening, reading and writing.
สามารถใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จากัดช่วงเวลาในการสื่ อสาร
Can be used at any time without a time limit in communication.
ทาให้การสื่ อสารในชั้นเรี ยนมีสีสัน และมีชีวติ ชีวามากขึ้น
Helps classroom communication more colorful and lively.
รองรับไฟล์ขอ้ มูลได้หลากหลาย
Supports variety of data files.
สามารถมีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม ร่ วมแสดงความคิดเห็ นกับผูส้ อน และกับเพื่อน
ร่ วมชั้นได้ในทุกกิจกรรม
Can participate in answering questions, sharing ideas with lecturers, and classmates
in all questions.
เฉลี่ย

4.69

0.62

มากที่สุด

3.50

0.60

ปานกลาง

4.71

0.68

มากที่สุด

4.61

0.75

มากที่สุด

4.82

0.63

มากที่สุด

4.55

0.61

มากที่สุด

2
3
4
5
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จากตาราง 2 พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( x =4.55, SD=0.61) กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนระบุว่า สามารถมีส่วนร่ วมในการตอบคาถาม ร่ วมแสดงความคิดเห็ น
กับผูส้ อน และกับเพื่อนร่ วมชั้นได้ในทุกกิจกรรม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.82, SD=0.63) ทาให้การสื่ อสารใน
ชั้น เรี ยนมี สีสัน และมี ชีวิตชี วามากขึ้ น อยู่ในระดับมากที่ สุด ( x =4.71, SD=0.68) เหมาะสาหรับ การฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการพู ด การฟั ง การอ่ าน และการเขี ย น อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ( x =4.69, SD=0.62) รองรั บ
ไฟล์ข ้อ มู ล ได้ห ลากหลาย อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ( x =4.61, SD=0.75) สามารถใช้ไ ด้ตลอดเวลาโดยไม่ จ ากัด
ช่วงเวลาในการสื่ อสาร ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.50, SD=0.60)
กล่าวโดยสรุ ป จากการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้น
เรี ยนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. ผลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง 109 คน เกี่ยวกับการเรี ยนโดยช้ไลน์ในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนมี
มุมมองในเรื่ องนี้วา่ มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย
ข้อดี ผูเ้ รี ยนระบุวา่ การเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถตอบคาถามผูส้ อนระหว่างเรี ยนอย่าง
อิสระและทัว่ ถึง บางครั้งแม้ไม่อยูใ่ นชั้นเรี ยนก็สามารถสื่ อสารกับผูส้ อนได้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่า
มากที่ สุด เป็ นการเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์กลาง เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี เวลาในการคิ ดก่ อนการตอบ ทาให้ผูเ้ รี ยน
สามารถวิเคราะห์ ก่อนการตอบคาถามได้เป็ นอย่างดี ช่วยส่ งเสริ มความแม่นยา ถ่ายโอนความรู ้จากผูเ้ รี ยนไปยัง
ผูส้ อน สามารถทราบผลปฏิ บตั ิยอ้ นกลับได้รวดเร็ ว สร้างแรงจูงใจในบทเรี ยนให้เกิดขึ้นแก่ผูเ้ รี ยน มีแนวทางใน
การทากิจกรรม และสื บค้นความรู ้ใหม่ได้ตลอดเวลา สามารถหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ รบกวนภายในห้องเรี ยนได้ ทาให้มี
สมาธิในการเรี ยน มีช่องทางในการเรี ยนมากขึ้น สามารถเข้าถึงผูส้ อนได้ เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ค่อนข้างขาดความ
มัน่ ใจในตัวเอง และที่สาคัญช่วยลดต้นทุนในการเรี ยนได้
ข้อเสี ย ผูเ้ รี ยนระบุวา่ การเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยน ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อถ่ายทอดความ
คิดเห็นอย่างรวดเร็ ว บางครั้งมีความล่าช้าในการปฏิสมั พันธ์ ความไม่พร้อมด้านการเชื่อมต่อเครื อข่าย ผูเ้ รี ยนต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง นอกจากนี้ ความแตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละคนยังเป็ นอุปสรรคในการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ไลน์ในชั้นเรี ยน อีกทั้ง บางครั้งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการใช้เครื อข่ายหรื อระบบอินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา
ด้านสัญญาณ และหากเน้นส่วนการใช้ไลน์ช้ นั เรี ยนมากเกินไปจะทาให้ขาดการปฏิสมั พันธ์แบบเผชิญหน้า
กล่าวโดยสรุ ป ผูเ้ รี ยนมีมุมมองต่อการเรี ยนโดยใช้ไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่ามีท้ งั ข้อดีและ
ข้อเสี ยในแง่มุมที่ วา่ การเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนทาให้ผเู ้ รี ยนมีความยืดหยุ่นในเรื่ องการตอบคาถามมากขึ้น
เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์คาตอบอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ก่อนส่ งคาตอบหรื อก่อนการตอบ
คาถามและมีผลการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน การเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนช่วยสร้างโอกาสที่ดีข้ ึนสาหรับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงทุกคน เพิ่มความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อม
การเรี ยนรู ้ รวมถึง มีโอกาสในการปฏิ สัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของผูเ้ รี ยน คือการ
เชื่ อมต่อเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต แม้ว่ามหาวิทยาลัยมี บริ การ Wi-Fi ฟรี ก็ตามทาให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถสื่ อสารกับ
ผูส้ อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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6. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การใช้ไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ผลการศึ กษา พบว่า การเรี ยนโดยใช้ไลน์ ในชั้น เรี ยนสามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี พ ฒ
ั นาการด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนมากกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่ องจากการเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนมีลกั ษณะเอื้อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนอย่างเท่าเที ยมกันทุกคน
และมี ค วามคล่ อ งตัว กับ กิ จ กรรมการเรี ย นในชั้น เรี ยนอยู่ต ลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของฮี ฟ เนอร์
(Heafner, 2004) ที่ ว่าการเรี ยนรู ้ โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนมี
ความตื่ น ตัวในการเรี ยนรู ้ อ ยู่ตลอดเวลา ซึ่ งทรรศนะดังกล่ าว เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กับ ความคิ ดเห็ น ของ
วัตคินส์ (Watkins, 2012 ) ที่ระบุวา่ การเรี ยนโดยใช้ไลน์มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากการวางผูเ้ รี ยนของผูส้ อนอยูใ่ น
สถานการณ์ที่บงั คับให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน มีส่วนร่ วมในการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ ง สาหรับ
ประเด็นปั ญหาเรื่ องการเชื่อมเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตของผูเ้ รี ยนนั้น นับเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การเรี ยนโดย
ใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนนั้นเป็ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสของการเรี ยนรู ้ ให้แก่ผเู ้ รี ยนให้
มีความหลากหลายตามแนวความคิดของวัตคินส์ (Watkins, 2012) และดันลอสกี้ และคนอื่นๆ (Dunlosky et. al.,
2013) อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ รี ยนมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจจริ ง และผูเ้ รี ยนสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
อินเตอร์ เน็ตส่วนตัวของตนเอง ผูส้ อนได้พิจารณาปั ญหาบางประการที่อาจขึ้นพิจารณากิจกรรมที่มอบหมายให้ทา
สร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอน ไม่ให้เกิ ดความตึงเครี ยดเกี่ ยวกับกิ จกรรมต่างๆ ให้แก่ผูเ้ รี ยน ก็จะช่วยให้
ปั ญหาต่างๆ ลดลง
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน พบว่าผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
( x =4.55, SD=0.61) ต่อการเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้น อาจเป็ นเพราะการเรี ยน
โดยการประยุกต์ใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเป็ นรู ปแบการเรี ยนที่แปลก ซึ่ งแตกต่างจากรู ปแบบการเรี ยนทัว่ ๆ ไป ที่อาจทา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่าย รู ้สึกไม่ทา้ ทาย ขาดแรงจูงใจ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย การเรี ยนที่
ใช้ไ ลน์ ใ นชั้น เรี ย นท าให้ ผู ้เรี ย นตื่ น ตัว ในการเรี ย นรู ้ ต ลอดเวลาที่ มี ก ารบู ร ณาการให้ ผู ้เรี ย นได้เรี ย นรู ้ ผ่ า น
องค์ประกอบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ที่มีท้ งั มนุษย์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮีฟเนอร์ (Heafner,
2004) ที่วา่ การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพเกิดจากวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัว กระตุน้
และเป็ นแรงจูงใจให้แก่ผเู ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรื อดูแลจากผูส้ อนไม่ทวั่ ถึง ทาให้ผเู ้ รี ยน
รู ้สึกถึงความท้าทายในสิ่ งที่ กาลังเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธการที่ ผูส้ อนได้นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการใช้ในชั้น
เรี ยน อย่างไรก็ตามปั ญหาอยูท่ ี่วา่ แม้จะสามารถใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จากัดช่วงเวลาในการสื่ อสาร แต่มีปัญหา
ติดขัดด้านการสื่ อสารในบางครั้ง กล่าวคือ ในบางครั้งอินเทอร์ เน็ตไม่ได้เชื่อมต่อเครื อข่ายเป็ นสาเหตุให้ผเู ้ รี ยนไม่
สามารถสื่ อสารกับผูส้ อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลของความพึงพอใจในประเด็นนี้ อยูใ่ นระดับปานกลาง (
=3.50, SD=0.60) ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนจาเป็ นต้องประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งปั ญหา
ต่างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ถื อว่าเป็ นเรื่ องปกติ ในการน าเทคโนโลยีม าประยุกต์ใช้ในชั้น เรี ยนตามทรรศนะของ วัต คิ น ส์
(Watkins, 2012)
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สาหรับผลการศึกษาที่ผเู ้ รี ยนมีมุมมองต่อการเรี ยนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ว่ามีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติ มุมมองต่อการใช้ไลน์ในเชิงบวก เข้าใจข้อเท็จจริ งและ
สามารถปรั บ ตัว เข้ากับ การเรี ย นโดยการใช้ไ ลน์ ในชั้น เรี ย นได้ ผู ้เรี ย นเกิ ด ความตื่ น ตัว เป็ นรู ป แบบที่ ส ร้ าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับบุคคลอื่นๆ เพิ่มโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน สอดคล้องกับทรรศนะของ ดันลอสกี้
และคนอื่นๆ (Dunlosky et al., 2013) อย่างเห็นได้ชดั เจน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
7.1.1 จากการวิจัยที่ พบว่า การใช้ไลน์ ในชั้น เรี ยนสามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี พฒ
ั นาการด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษนั้น ผูส้ อนจึงควรนาไลน์ไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยน เช่น เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนตอบคาถาม ให้ผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็ นต้อข้อคาถามของผูส้ อนในการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ง ใช้เป็ น
ช่องทางในการส่ งคาตอบในการทาแบบฝึ กหัดต่างๆ การสนทนาคู่ สนทนากลุ่ม รวมถึงการ นาเสนอวิดีโอคลิป
การแสดงบทบาทสมมุติต่างๆ ทั้งนี้ ผูส้ อนจะต้องทุ่มเท เข้าใจ มีวิธีการจัดการ มีการเตรี ยมการ และวางแผนเป็ น
อย่างดี
7.1.2 ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนต้องมีอปุ กรณ์สมาร์ทโฟนหรื อแท็ปเล็ต หากผูเ้ รี ยนไม่มีอุปกรณ์ดงั กล่าว
ผูส้ อนควรอนุญาตให้ผเู ้ รี ยนเขียนใส่กระดาษ หรื อตอบคาถามผูส้ อนโดยตรง
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้ไลน์ในชั้นเรี ยนจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
หลากหลาย หรื อสื่ อสังคมอื่นๆ
7.2.2 ควรมีการศึกษามุมมองของผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ไลน์
ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่าแต่ละกลุ่มมีมุมมองอย่างไร เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
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บทความนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้แ ผนที่ ค วามคิ ด ต่ อ การพัฒ นาการด้านทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษแบบจับใจความ และเพื่อศึกษามุมมองของผูเ้ รี ยนต่อการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูเ้ รี ยนจานวน 115 คน จากการสุ่ มเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัด ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่ อ นและหลังการฝึ กใช้แผนที่ ค วามคิ ด และแบบ
สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนต่อการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบจับใจความ ผลการวิจยั
แสดงว่าหลังการฝึ กผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบจับใจความจากแบบสอบถาม พบว่า
การใช้แผนที่ความคิดทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิดอย่างเป็ นระบบ ช่วยให้มีการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และผูเ้ รี ยนมี
ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดของการฝึ กนี้ คือ ความรู ้ดา้ นคาศัพท์ การใช้แผนที่ความคิด
เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบจับใจความทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลัง
การฝึ กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แผนที่ความคิด, การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีสรรคนิยม, การอ่านจับใจความ,
ทักษะการอ่าน

ABSTRACT
The objectives of this article were to study students’ skills in English reading comprehension and
perspectives through using a mind map. The sample for this research consisted of 115 learners. They were
obtained by purposive sampling. The instruments used were (1) pre-test and post-test, (2) a semi-structure
interview form. The research results indicated that using mind map in reading for main ideas helps learners to
have better improvement in English reading comprehension skills. It is an effective learning technique which
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helps the learners to learn competently and helps to improve their learning outcomes. It assists learners to think
systematically. It helps learners learn effectively, and learners participate more in learning. However, the
limitation of this practice is about the knowledge of the vocabulary. The use of mind maps to improve English
reading comprehension leads to the students’ learning effectiveness which is statistically significant at the level
of .05.
KEYWORDS: Developing of English Reading Skills, A Mind Map, Constructivism Learning, Reading Skills
for Comprehension

ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็ นวิธีการจัดองค์ความรู ้ที่ลอกเลียนแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ของสมอง มี
ลักษณะสาคัญคือ มีการเชื่ อมโยงจากไอเดียหลักตรงกลาง แตกกิ่งออกไปเรื่ อยๆ ซึ่ งจะประกอบไปด้วยคาสาคัญ
และรู ปภาพ โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีการเชื่อมโยงถึงกันด้วยเส้น และมีการกระตุน้ ด้วยการใช้สี ผูเ้ รี ยนจะเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่ เรี ยนไปทั้งหมด และการมีแนวทางในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รวมถึงการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีเป้ าหมาย การใช้แผนที่ความคิด (Using a Mind Map) นับเป็ นเทคนิคหนึ่ งเพื่อใช้พฒั นาทักษะ
การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ซึ่ งทาให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษ นักทฤษฎี และนักการศึ กษาหลายท่ าน
(Mento, Martinelli, & Jones, 1999; Kim & Kim, 2012; Fiktorius, 2013) ระบุ ว่า การใช้แ ผนที่ ค วามคิ ด ท าให้
ผู ้เรี ย นมี เป้ าหมายในการอ่ า นซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นได้ฝึ กฝน
กระบวนการคิด และลงมือปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเอง ช่วยในการจดบันทึก และการนาเสนอ และทาให้การเรี ยนรู ้มีความ
สนุ กสนานและมีชีวิตชี วามากขึ้น เนมาตี จาฮาดาร์ และ โคดาแบนเดลู (Nemati, Jahandar, & Khodabandehlou,
2014) เน้นว่าการใช้แผนที่ความคิดยังเป็ นการเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ กระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนและสามารถพัฒนาสมอง
ทั้งสองซี กไปพร้อมๆ กัน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนจะต้องสร้างภาพเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ อย่างเป็ นระบบในสมอง ทาให้
มองเห็ น ภาพรวมของสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ และถ่ายทอดด้วยการใช้ขอ้ ความ เส้น สี และรู ปภาพ ซึ่ งลักษณะการเรี ยนรู ้
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่านให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและสัมฤทธิ์ ผลยิ่งขึ้น จากการสารวจและสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนรายวิชาทักษะการอ่านจานวน 115
ตัวอย่างโดยผูเ้ ขียนบทความโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กบั ผูเ้ รี ยนภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการใช้แผนที่
ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ พบว่า ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ระบุวา่ การเรี ยนรู ้ทกั ษะการ
อ่านโดยไม่มีเทคนิคจะไม่ทา้ ทาย ขาดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่าน เกิดการเรี ยนรู ้ต่า ไม่มีเป้ าหมายในการ
อ่ าน จากงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาทัก ษะการอ่ านภาษาอังกฤษ (Albeckay, 2014) พบว่า การเรี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านจับใจความ (Reading for Comprehension) ให้ประสบผลสาเร็ จ
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ มากมาย เช่น ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม แรงจูงใจในการอ่าน ความเข้าใจคาศัพท์ เป็ นต้น
แผนที่ ความคิ ด (Mind Map) เป็ นเทคนิ ค หนึ่ งที่ ส ามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยน ภาษาอังกฤษพัฒ นาทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จากเหตุ ผลดังกล่าวนี้ ผูเ้ ขี ยนพิ จารณาแล้วเห็ น ว่าการใช้แผนที่
ความคิดนั้นมีความน่าสนใจมาก ผูเ้ รี ยนมีมุมมองในเชิงบวก กล่าวคือ การใช้แผนที่ความคิดมีขอ้ ดีอยูห่ ลากหลาย
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ผูเ้ ขียนจึงใคร่ ขอนาเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
ให้เป็ นทางเลือกหนึ่ งในการฝึ กทักษะการอ่านของผูเ้ รี ยน ดังนั้น บทความนี้ นาเสนอ (1) ลักษณะและจุดเด่น-จุด
ด้อยของการใช้แผนที่ ความคิด (2) ขั้นตอนการใช้แผนที่ ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญใน
การเรี ยนภาษาอั ง กฤษ (3) การใช้ แ ผนที่ ความคิ ด (Mind Map) กั บ การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี สรรคนิ ยม
(Constructivism) (4) วัตถุประสงค์ของการวิจยั (5) คาถามของการวิจยั (6) วิธีดาเนิ นการวิจยั (7) สรุ ปผลการวิจยั
ซึ่งผูเ้ ขียนนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลบางส่วนจากการสารวจ ซึ่งประกอบด้วยการใช้แบบทดสอบก่อนเรี ยน –
หลังเรี ยน และแบบสอบสัมภาษณ์กบั ผูเ้ รี ยนจานวน 115 ตัวอย่าง (8) การอภิปรายผล และ (9) ข้อเสนอแนะ

1. ลักษณะและจุดเด่ น-จุดด้ อยของการใช้ แผนทีค่ วามคิด
การใช้แผนที่ ความคิ ด เน้นการเรี ยนรู ้ ที่ กระตุ ้นกระบวนการคิ ดของผูเ้ รี ยน โดยการนาความรู ้เดิ มมา
ปฏิ สัมพันธ์กบั ความรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนจะสร้างภาพขึ้นในใจเพื่อให้มองเห็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งที่ เรี ยนรู ้อย่างเป็ น
ระบบ และก่อให้เกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้ ดังแสดงในภาพ 1

การใช้ แผนทีค่ วามคิด
(Mind Map Using)

สร้างกระบวนการการคิด
(Create thinking process)
มีภาพในใจในขณะที่อ่าน
(Have graphic in mind while reading)
สมองได้รับการพัฒนา
(Brain developed)

ประสิทธิภาพในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
(Effectiveness of reading for the Main Ideas)

การสารวจความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน
(Explore background knowledge of the learners)

ภาพ 1 แสดงรู ปแบบการใช้แผนที่ความคิด
แหล่ งข้ อมูล: ประยุกต์จาก Mento, A. J. Martinelli, P., & Jones, R. M. 1999. “Mind mapping in executive
education: applications and outcomes,” The Journal of Management Development, 18(4): 1-25.
สาหรับข้อจากัดของการใช้แผนที่ความคิด นั้น ผูเ้ รี ยนต้องใช้เวลากับบทเรี ยนมากขึ้น และบางกรณี หาก
ผู ้เรี ย นไม่ มี ค วามรู ้ เดิ ม หรื อ ประสบการณ์ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ เรี ย นรู ้ แ ละขาดแรงจู ง ใจในการอ่ า น ก็ อ าจท าให้
ประสิ ทธิภาพของการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญในการเรี ยนภาษาอังกฤษลดน้อยลง

2. ขั้นตอนการใช้ แผนทีค่ วามคิดเพือ่ พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญในการเรียน
ภาษาอังกฤษและการประเมินผล
ส าหรั บ ขั้น ตอนการใช้แ ผนที่ ค วามคิ ด เพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะการอ่ า นจับ ใจความส าคัญ ในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เริ่ มด้วยการเขียนประเด็นไว้กลางหน้ากระดาษ
ขั้นตอนที่ 2 วาดเส้นกิ่ งก้านสาหรับหัวข้อหลักแต่ละข้อ โดยเส้น ที่ เชื่ อมโยงไปยังกิ่ งก้านอื่นๆ ให้ใช้
ปากกาเส้นเล็ก เพื่อที่จะลงรายละเอียดได้มาก ใช้ปากกาสี และปากกาเน้นข้อความเพื่อให้สะดุดตา
ขั้นตอนที่ 3 เขียนตัวหนังสื อให้ชดั เจน อ่านง่าย ใช้ปากกาสี และปากกาเน้นข้อความเพื่อให้สะดุดตา
ขั้นตอนที่ 4 ใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย การระบายสี และการวาดภาพง่ ายๆ พยามทาให้ทาให้แผนที่
ความคิดมีเอกลักษณ์ มีอารมรณ์ขนั แปลกตา และน่าสนใจ
สาหรับการประเมินผลผูเ้ รี ยนในการใช้แผนที่ความคิด ผูส้ อนสามารถนาบทอ่านเพื่อทดสอบความเข้าใจ
พร้อมใบงานให้ผูเ้ รี ยนทดสอบทักษะการอ่านและเขี ยนประเด็นสาคัญของบทอ่านลงไปในแผนที่ ความคิ ด ที่
กาหนดให้ จากนั้น ผูส้ อนตรวจเช็คความถูกต้อง หากพบว่า ผูเ้ รี ยนสามารกเขียนประเด็นต่างๆ ที่ กาหนดให้ได้
อย่างถูกต้อง ก็สามารถสรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาที่ตอ้ งการทดสอบ ทั้งนี้ ผูส้ อนจะต้องพิจารณาความอยากง่าย
และระดับของผูเ้ รี ยนด้วย จากงานวิจยั ของ ฟิ กทอเรี ยส (Fiktorius, 2013) และ อัลเบ็คเค่ (Albeckay, 2014) พบว่า
การใช้แผนที่ ความคิดช่วยพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญในการเรี ยนภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี และมี
ประสิ ทธิภาพ

3. การใช้ แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) กับการเรียนรู้ ตามทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
การใช้แ ผนที่ ค วามคิ ด (Mind Map) เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการอ่ า นจับ ใจช่ ว ยความส าคัญ ในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี สรรคนิ ยม (Constructivism) ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะแสวงหาความรู ้ และสร้ าง
ความรู ้ ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง โดยการเชื่อมโยงความรู ้และประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนกับการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
(Johnson, 2004) ผูเ้ รี ยนจะได้รับการกระตุน้ กระบวนการคิด ฝึ กวิเคราะห์ อภิปราย ทดลองและปฎิบตั ิจริ ง ผูส้ อน
จะมีบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ และเน้นความรู ้ที่เป็ นความคิดรวบยอด ผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
พัฒนาการคิดที่ดีได้น้ นั จะต้องได้รับสิ่ งเร้าที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับสภาพการณ์จริ ง ผูส้ อนจะต้องจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ที่น่ าสนใจและสนับสนุ น ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิ ดและลงมื อปฏิ บัติด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิ ดที่ จะ
เชื่ อมโยงที่ ใหม่ที่ได้เรี ยนรู ้กบั ความความรู ้และประสบการณ์เดิม และจะต้องเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนได้
ทางานร่ วมกันกับบุคคลอื่น และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความคิดรวบยอดของสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้น้ นั ได้ดี

4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาว่าการใช้แผนที่ความคิดของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาการด้านทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษามุมมองของผูเ้ รี ยนต่อการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ
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5. คาถามของการวิจัย
1. การใช้ แ ผนที่ ค วามคิ ด จะสามารถช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนมี พ ัฒ นาการด้ า นทั ก ษะการอ่ า นจับ ใจความ
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึนหรื อไม่
2. ผูเ้ รี ยนมี มุ ม มองต่ อ การใช้แผนที่ ค วามคิ ด เพื่ อการพัฒ นาทักษะการอ่ านจับ ใจความภาษาอังกฤษ
อย่างไร

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูเ้ รี ยนรายวิชาทักษะการอ่าน สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ธุรกิจ ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 จานวนทั้งสิ้น 115 คน ได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
6.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
6.2.1 แบบท ดสอบวัด ทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ (Pre-Test and Post-Test) จ านวน 100 ข้ อ
แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ เป็ นชุดเดียวกัน มีความเชื่อมัน่ 0.91 แสดงว่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์สูง
6.2.2 แบบสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับ การใช้แผนที่ ค วามคิ ดเพื่ อการพัฒ นาทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้
6.3.1 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบวัด ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน (Pre-Test) ซึ่ งผ่านการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างจานวน 115 คน ในวันแรกของการเรี ยน
6.3.2 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
6.3.3 ผูว้ จิ ยั นาแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 115 คน หลังจากผ่านการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
6.3.4 ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ (Se-mi Structure Interview Form) เกี่ยวกับการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษซึ่ งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ไปใช้สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนในกลุ่ม
ตัวอย่างหลังจากผ่านการเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
6.3.5 ผู ้วิ จัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก แบบทดสอบวัด ทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษก่ อ นเรี ย น (Pre-Test)
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-Test) มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชนั่
17.0 และนาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับ การใช้แผนที่ ความคิ ดเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ และในรู ปของการพรรณนา
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ (1) ค่าเฉลี่ย (2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t-test (pair)
นอกจากวิธีการดาเนิ นการวิจยั ดังกล่าวแล้ว ผูว้ ิจยั ยังมีการเพิ่มเติมโดยการศึ กษาจากบทความวิชาการ
วารสารวิชาการ หนังสื่ อ และแหล่งความรู ้ทางอินเทอร์เน็ต อีกด้วย
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7. สรุ ปผลการวิจัย
การน าเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล บางส่ วนจากการสารวจและสัมภาษณ์ กลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 115 ตัวอย่าง ภายหลังจากการเรี ยนโดยใช้วธิ ีการใช้แผนที่ความคิดโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้แผนที่ความคิดจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึนหรื อไม่
ส่วนที่ 2 บทสรุ ปผลการศึกษาว่าผูเ้ รี ยนมีมุมมองต่อการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษอย่างไร
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้แผนที่ความคิดจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึนหรื อไม่
ผลจากการตอบแบบทดสอบวัด ทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่ ม ตัวอย่างก่ อ นการเรี ยน (pre-test) และ
แบบทดสอบหลังการเรี ยน (post-test) ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 115 ตัวอย่าง พบว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนรู ้แบบผสมผสานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 81.50 จึงสรุ ปว่า การใช้แผนที่ความคิด
สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนรู ้โดยการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ก่อนการเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์เท่ากับ 45 (คะแนนเต็ม 100 คะนน) หลังการเรี ยนทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการใช้แผน
ที่ความคิดกลุ่มตัวอย่างมีผลการเรี ยนมีผลสัมฤธิ์เท่ากับ 60.4 คะแนน เมื่อความแตกต่างระหว่างผลสัมฤธิ์ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้สถิติทดสอบที่ได้ค่าคะแนนเท่ากับ -4.552 ซึ่งน้อยกว่า .001 จึงสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน
มากกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2 การใช้แผนที่ความคิดสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
พัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้แผนที่
ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
N
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
สถิตทิ ดสอบ t df P-value
S.D. x
S.D.
x
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
115 45 3.92 60.4 0.62
-4.552
115 <.001
ส่ ว นที่ 2 บทสรุ ป ผลการศึ ก ษาว่า ผู ้เรี ย นมี มุ ม มองต่ อ การใช้แ ผนที่ ค วามคิ ด เพื่ อ การพัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษอย่างไร
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน เกี่ยวกับการใช้แผนที่ความคิด ผูเ้ รี ยนแสดงทรรศนะในเรื่ องนี้วา่ มีท้ งั ข้อดีและ
ข้อจากัด
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ตารางที่ 3 ทรรศนะ ของผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับการใช้แผนที่ความคิด
ที่

ข้ อคาถาม

N=115

1.

ท่านคิดว่าแผนที่ความคิดเหมาะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบจับใจความ

2.

การใช้แผนที่ความคิดทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิดอย่างเป็ นระบบ

3.

การใช้แผนที่ความคิดช่วยให้มีการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4.

การใช้แผนที่ความคิดช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น

5.

การใช้แผนที่ความคิดทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีการสารวจความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน

6.

การใช้แผนที่ความคิดทาให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างกระบวนการการคิด

7.

การใช้แผนที่ความคิดทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดภาพในใจในขณะที่อ่าน

8.

การใช้แผนที่ความคิดทาให้สมองของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา

9.

การใช้แผนที่ความคิดทาให้ผเู ้ รี ยนใส่ ใจกับเนื้อหาที่ฝึกอ่านมากขึ้น

10.

การฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบจับใจความด้วยแผนที่ความคิดผูเ้ รี ยนต้องมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์
เฉลี่ย

เห็นด้ วย
98
85.20
102
88.70
104
90.40
95
82.60
107
93.00
97
84.30
103
89.60
99
86.10
94
81.10
79
68.70
978
85.00

ไม่ เห็นด้ วย
17
14.80
13
11.30
11
9.60
20
17.40
8
7.00
18
15.70
12
10.40
16
13.90
21
18.90
36
31.10
172
15.00

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4 โดยเฉลี่ย พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 85.00) เห็ นว่า แผนที่
ความคิดเหมาะสมเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบจับใจความ ทาให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิ ดอย่างเป็ น
ระบบ ช่วยให้มีการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ช่วยผูเ้ รี ยนให้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีการ
สารวจความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างกระบวนการการคิด ผูเ้ รี ยนเกิดภาพในใจในขณะที่อ่าน ทาให้
สมองของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา ผูเ้ รี ยนใส่ ใจกับเนื้อหาที่ฝึกอ่านมากขึ้น และการฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบจับใจความด้วยแผนที่ความคิดผูเ้ รี ยนต้องมีความรู ้ดา้ นคาศัพท์
ข้อดีของแผนที่ความคิดตามทรรศนะของผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง สรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีระบบในการสารวจ
ความรู ้เดิ ม ผูเ้ รี ยนได้สร้างกระบวนการคิด มองเห็ นภาพในใจในขณะที่ อ่าน สมองของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา
อย่างแท้จริ ง ผูเ้ รี ยนจะเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ การใช้แผนที่ความคิด เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
ในการอ่านภาษาอังกฤษ จดจาข้อมูลต่างๆได้ง่ายเนื่ องจากข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชดั การใช้แนที่ความคิด
จะช่วยให้สามารถอ่านและเขียนได้รวดเร็ ว ดูง่าย เส้นทุกเส้นจะเชื่อมต่ออย่างเป็ นระบบ มีลกั ษณะเหมือนกิ่งไม้
หากฝึ กจนชานาญ จะสามารถนาไปเขียนในขณะเรี ยนได้เลย เร็ วกว่าการจดบันทึกแบบเดิม
สาหรับ ข้อจากัด ในการใช้แผนที่ความคิดเพื่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษนั้น สามารถสรุ ปได้
ว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องมีพ้นื ฐานความรู ้คาศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการอ่านระดับยาก อ่านแล้วเติมต่อไม่ได้เนื่ องจาก
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เนื้อหาที่อ่านจากัด เมื่อใส่ ขอ้ มูลเยอะๆ ทาให้ดูยาก ยุง่ เหยิง ไม่รู้วา่ เส้นไหนเป็ นเส้นไหน ต้องใช้เวลาในการเขียน
นาน และทาให้สวยยาก เวลาดูแผนที่ ความคิดอีกครั้งก็ไม่เข้าใจ บางครั้งข้อมูลไม่ได้เชื่ อมต่อกันอย่างเป็ นระบบ
อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดในส่วนของผูเ้ รี ยน คือความรู ้ดา้ นคาศัพท์
กล่าวโดยสรุ ป การใช้แผนที่ความคิดทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีผลการเรี ยนรู ้ที่ดี
ขึ้น การใช้แผนที่ความคิดช่วยสร้างโอกาสที่ดีข้ ึนสาหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น พิจารณาแล้วพบว่าข้อดีมีมากกว่าข้อจากัด

8. อภิปรายผล
ผลการศึ กษาพบว่า การใช้แผนที่ ความคิด สามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีพฒ
ั นาการด้านภาษาอังกฤษที่ ดีข้ ึ น
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนมากกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจากการใช้
แผนที่ความคิดมีลกั ษณะเอื้อให้ผเู ้ รี ยนมีระบบในการสารวจความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน สร้างกระบวนการคิด มีภาพใน
ใจขณะที่ อ่ าน และสมองได้รับ การพัฒ นาซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของเนมาตี จาฮาดาร์ และ โคดาแบนเดลู
(Nemati, Jahandar, & Khodabandehlou, 2014) ที่วา่ การใช้แผนที่ความคิดทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผูเ้ รี ยนมีความยืดหยุน่ ในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น ซึ่ งทรรศนะดังกล่าว เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นของฟิ ก
ทอเรี ยส (Fiktorius, 2013) ที่ ระบุ ว่า การใช้แผนที่ ความคิด มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนอยู่ในสถานการณ์ ที่
บังคับให้อ่าน และคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น หากผูเ้ รี ยนมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจจริ ง
ในการวางแผนการเรี ยนรู ้ ของตนเอง โดยศึกษาคาศัพท์ก่อนการเรี ยนล่วงหน้า ก็จะช่วยให้ขอ้ จากัดด้านคาศัพท์
ลดลง
จากการศึกษาว่าผูเ้ รี ยนมีมุมมองอย่างไรต่อการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
พบว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติต่อการเรี ยนรู ้แบบนี้ ในเชิงบวก เข้าใจข้อเท็จจริ งและสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้แผนที่
ความคิดได้ ทาให้ผูเ้ รี ยนมีระบบในการสารวจความรู ้เดิมของตน สร้างกระบวนการคิด เห็น ภาพในใจในขณะที่
อ่าน ผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่างยังระบุ อีกว่า เป็ นการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี เป้ าหมายที่
ชัดเจนในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่ งทาให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับทรรศนะของ
เมนโต้ มาร์ ไตน์ ลี่ โจนส์ คิ มและ คิ ม และ ฟิ กทอเรี ยส(Mento, Martinelli, & Jones, 1999; Kim & Kim, 2012;
Fiktorius, 2013) อย่างเห็นได้ชดั เจน

9.ข้ อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้นผูส้ อนจะต้องสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ความคิดง่ายๆ สั้นๆ เป็ นภาษาไทยก่อนการนาแผนที่ความคิดไปใช้สอนภาษาอังกฤษ เพราะ
ผูเ้ รี ยนจะได้ความคิดรวบยอดเรื่ องแผนที่ความคิดในภาษาแม่เป็ นอย่างดีเพื่อที่จะสามารถถ่ายโอนความรู ้ไปใช้ใน
การเรี ยน ผูส้ อนต้องมีวธิ ีการจัดการ มีการเตรี ยมการ และวางแผนเป็ นอย่างดี
(2) ผูเ้ รี ยนต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ดา้ นเทคนิ คการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถต่าควรได้ฝึกอ่านเรื่ องที่มีคาศัพท์และเนื้ อหาคล้ายคลึงกันให้มากขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เห็น
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คาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่สาคัญบ่อยๆ จนจาได้และเพื่อเปิ ดโอกาสในการฝึ กสร้างแผนที่ความคิดให้มาก
ที่สุดในการเรี ยนแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้แบบค่อยๆ เสริ มต่อความรู
(3) การใช้คาถามนาในการสอนจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีแนวทางในการคิด และการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนอ่านและ
เข้าใจคาถามเป็ นสิ่ งจาเป็ นด้วยเพราะการใช้คาถามช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้อ่านเรื่ องอย่างมีทิศทาง และจะช่วยให้เข้าใจ
เรื่ องที่อ่านได้เร็ วและง่ายขึ้น
(4) ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเล่าเรื่ องปากเปล่าและเขียนเล่าเรื่ องทุกครั้งหลังการอ่านเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจเรื่ อง โดยการเล่าสู่ให้ ผูอ้ ื่นฟังก่อนเพื่อเป็ นแนวทางในการเขียนเล่าเรื่ องซึ่งเป็ นทักษะที่ยากกว่าการพูด
เล่าเรื่ อง
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้แผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย
(2) ควรมีการศึกษามุมมองของผูเ้ รี ยน ผูส้ อน เกี่ยวกับการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษว่าแต่ละกลุ่มมีมุมมองอย่างไร เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
(3) ควรมีการวิจยั เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทักษะอื่นๆ
ด้วย
(4) ควรทดลองใช้แผนที่ความคิดในหลายๆ รู ปแบบกับเนื้อหาที่มีลกั ษณะแตกต่างกันกับผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถในระดับสูง หรื อปานกลาง เพราะแผนที่ความคิดมีรูปแบบหลากหลาย
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การสร้ างและหาประสิ ทธิภาพบทเรียนแบบ E-Learning
วิชา ID291พืน้ ฐานการออกแบบตกแต่ งภายใน1 หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
THE CONSTRUCTION AND EFFICIENCY OF COURSEWARE FOR
E-LEARNING ID291 FUNDAMENTALS OF INTERIOR DESIGN 1 ON
CURRICULUM OF FACULTY OF FINE ART
พงศพัศ บัวแก้ว
ภาควิชาออกแบบตกแต่ งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
E-mail: pongsapat.bua@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning
วิชาID291พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธุ รกิจบัณฑิตย์
และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนสาหรับการเรี ยน
แบบ E-Learning ที่สร้างขึ้น จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชั้นปี ที่1ห้องที่1หลักสู ตรวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
จานวน 30 คนเป็ นกลุ่มทดลองที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนที่ สร้างขึ้นโดยก่ อนเรี ยนได้ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และ
ระหว่างเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดหลังจากที่เรี ยนจบบทเรี ยนแล้วทาการทดสอบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนทันที เพื่อวิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบE-Learningที่ สร้ างขึ้น และทาการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนE-Learningที่สร้างขึ้น โดยได้ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าบทเรี ยน E-Learning ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 88.67/86.78 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้
ตามสมมติฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
คาสาคัญ : E-Learning : โปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบผ่านระบบออนไลน์
พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน : การใช้สี เส้น การเขียนทัศนียภาพและการจัดวางพื้นที่เบื้องต้น

ABSTRACT
The purposes of this research were to Construction and Validate the Efficiency Courseware for E-Learning
in the Topic of Fundamentals of Interior Design 1, According to the Curriculum of The Faculty of Art and Design
in Dhurakij Pundit University and to compare the learning achievement in Interior Design of students between
before and after learning with courseware for E-Learning. The samples were the students of the firth-year
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certificate level of the Faculty of Art and Design in Dhurakij Pundit University in the firth semester of academic
year 2015. They were randomly selected by a simple random sampling method to be experimental group. Before
learnt with E-Learning they had a pretest, after that they had a test immediately and the scores have been
statistically analyzed the efficiency of the Courseware for E-Learning. The learning achievement between the
pretest and posttest were compared by using a t-test statistic. The results revealed that the efficiency of the
courseware for E-Learning was 88.67/86.78 which higher than 80/80 standard as in hypothesis. The mean score
of the posttest was higher than the mean score of the pretest showed a statistically significant difference at the
level of 01.
KEYWORDS: E-Learning: Program Online in Courseware for student.
Fundamentals of Interior Design: Line, Color, Perspective and Basic using space.

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่วงศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ
เทคโนโลยีการสื่ อสาร (Information Technology) เป็ นจุ ดสาคัญ ที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในทุ กๆด้านเช่ น
ระบบเศรษฐกิ จได้มีการค้าแบบE-Commerceการค้าที่ มีการทาธุ รกรรมผ่านทางเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ต (ปั ญญา
เปรมปรี ด์, 2544) ระบบE-Officeหรื อสานักงานอิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้กระบวนการหรื อ วิธีการในการบริ หารงาน
รู ปแบบใหม่โดยการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครื อข่ายมาใช้ร่วมใน
สานักงาน ทาให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว มุ่งเน้นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริ หารงานในองค์กรใน
ลักษณะทาให้ประหยัดงบประมาณ (สยาม สมรรคจันทร, 2556) ระบบการศึ กษาก็ได้พฒ
ั นาจากการเรี ยน
แบบเดิมซึ่งผูเ้ รี ยนนัง่ เรี ยนในห้องเรี ยนหรื อสถานศึกษาพัฒนามาเป็ นการเรี ยนแบบE-Learningโดยผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนที่ ไหนก็ได้ตามความพร้ อมและความสามารถของตนเอง โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ที่มี การ
เชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตก็สามารถศึกษาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งยังสามารถเลือกรู ปแบบการเรี ยนที่
เหมาะสมกับตัวผูเ้ รี ยนเองได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ตอ้ งมีเวลามาจากัดในการเรี ยนอีกต่อไป รวมไปถึงยังเป็ นการลด
ต้นทุนในการเรี ยนในด้านต่าง ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการขยายการศึกษาของรัฐ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่ตอ้ งการเปิ ดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการเรี ยนรู ้มากขึ้น สามารถเรี ยนรู ้ได้
ตลอดชีวิต ซึ่ งเป็ นการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของประเทศไทยให้เหมาะสมกับการแข่งขันในการผลิตคน
เพื่อออกไปต่อสู ้บนเวที โลกต่อไป นับจากการเกิ ดวิกฤติทางเศรษฐกิ จที่ส่งผลต่าง ๆ ให้ประเทศไทยต้องมีการ
ปฏิรูปต่าง ๆ เพื่อความอยูร่ อด ดังที่เห็นได้จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการศึกษาโดยจัดให้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตราที่ 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่
สื่ อตัวนา และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ที่ จาเป็ นต้องมีการส่ งวิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่ อสารใน
รู ปแบบอื่ น เพื่อประโยชน์ทางการศึ กษา เร่ งรั ดและส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาหนังสื อ สื่ ออื่ น ๆ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนไทยมากขึ้น (วิทยากร เชียงกุล, 2542)
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยที่ผลิ ตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาได้มีการพัฒนาการเรี ยน
การสอนผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และอนาคต ระบบการ ELearning จึงเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการขยายโอกาสในการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาผ่านทางเครื อข่าย Web
Based Classroom เพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยนและทาให้เกิดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และมีทศั นคติต่อ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดีตามทฤษฎี การเรี ยนเพื่อรอบรู ้ (MasteryLearning) เป็ นวิธีจดั การเรี ยนการสอนเพื่อมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันในผลของการศึกษา โดยยึดปรัชญาเกี่ยวกับ
การสอนภายใต้สภาพการสอนที่ เหมาะสม นักเรี ยนทุกคนจะสามารถเรี ยนในเรื่ องนั้นได้ดี (เรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ ,
2544)
ในการจัดการเรี ยนการสอน วิชา ID291 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น 1 เป็ นวิชาที่มีเนื้อหา
มากและมีความสลับซับซ้อน ทาให้ผเู ้ รี ยนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า โดยเฉพาะเรื่ องหลักการเขียนภาพ
ทัศนียภาพ ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นจะต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ ก่อน จึงจะ
สามารถเขียนภาพทัศนียภาพได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
1.**การขึ้นรู ปภาพทัศนียภาพมีเส้นที่สลับซับซ้อนทั้งแนวดิ่งแนวนอนหลายขั้นตอน ผูเ้ รี ยนอาจใช้เวลาใน
การศึกษาทาความเข้าใจและจดจาเทคนิคในการเขียนอยูน่ าน ผูส้ อนต้องอธิบายซ้ าหลายรอบและผูเ้ รี ยนต้องศึกษา
เพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน เพื่อเป็ นการทบทวนเพื่อความเข้าใจเนื้อหา วิชา พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 เป็ น
การศึกษาถึงการจัดวางกลุ่มสี วัสดุเครื่ องเรื อนต่าง ๆ ต้องมีการแสดงออกทางภาพมาก ควบคู่ไปกับการอธิบาย
ทฤษฎีเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวความคิดต่าง ๆ จึงจะได้ผลดี
2.**ภาพและสื่ อประกอบการเรี ยนที่เป็ นภาพสี ที่สมบูรณ์หรื อภาพวีดิทศั น์ทางการศึกษาด้านศิลปค่อนข้าง
จะหารวบรวมได้ยากและมีราคาแพง แต่ปัจจุบนั เทคโนโลยีทาให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนามาใช้ได้ง่ายมาก
ขึ้นและมีราคาถูกลงด้วยระบบDigitalเก็บอยูใ่ นรู ปของฐานข้อมูล(Database)และใช้งานโดยผ่านรู ปแบบ WWW.
ทางระบบE-Learningทาให้ผเู ้ รี ยนหาความรู ้เพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น
จากปั ญหาต่าง ๆ ดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาพัฒนาการเรี ยนแบบ E-Learning ในวิชา
ID291 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยนและบุคคลทัว่ ไปผูส้ นใจในการ
พัฒนาการเรี ยนแบบE-Learningต่อไปในรายวิชาอื่นๆตลอดจนพัฒนาให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมการ
เรี ยนรู ้แบบใหม่และแผนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั และอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1)**เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning วิชาพื้นฐานการออกแบบตกแต่ง
ภายใน1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(2)**เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาพื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 ของผูเ้ รี ยนก่อนและ
หลังการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning ที่สร้างขึ้น

163

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองคือแบบกลุม่ เดียว
สอบก่อน-สอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีจุดประสงค์ที่จะวัดอิทธิพลของการทดลองต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบบ E-Learning วิชา พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 มีวธิ ี การทดลองดังต่อไปนี้
(วัญญา, 2540 : 177)
(1)**ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มใช้เป็ นกลุ่มทดลอง
(2)**ทาการทดสอบก่อนการทดลอง (O1) แล้วหาค่าเฉลี่ย
(3)**ทาการทดลองด้วยบทเรี ยน E-Learning (X)
(4)**ทาการทดสอบหลังการทดลอง (O2) แล้วหาค่าเฉลี่ย
(5)**เปรี ยบเทียบผลการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง
แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง มีรูปแบบดังนี้
O1 X
O2
ภาพที่ 2-1**แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง

4.วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนแบบ E-Learning ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)
โดยมีการสร้างบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนที่สร้าง
ขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างบทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning วิชาID291 พื้นฐานการออกแบบ
ตกแต่งภายใน1 เพื่อนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชาฯ และสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนได้จากผลคะแนนจากแบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยน
และแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ 80/80 โดยนาบทเรี ยนดังกล่าวมาให้กลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการ
ใช้บทเรี ยน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั และรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
4.1**การกาหนดกลุ่มประชากร และการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาID291 พื้นฐานการ
ออกแบบตกแต่งภายใน1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 40 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วธิ ีการจับฉลากจาก
ผูเ้ รี ยนลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด จานวน 30 คน เป็ นกลุ่มทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยน E-Learning
4.2**การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ บทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning วิชา พื้นฐานการออกแบบ
ตกแต่งภายใน1โดยมีการนาเสนอเนื้อหา แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ โดยมีข้ นั ตอนอ้างอิงจาก
กมลพรรณ เครื อวัลย์ (2543) ดังนี้
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4.2.1**บทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning
4.2.1.1**ศึกษาวิชาID291พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น1
4.2.3.2**วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็ นวัตถุประสงค์ทวั่ ไป และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.2.1.3**นาเนื้อหาที่จดั ลาดับแล้วมาเขียนเป็ นสคริ ปต์และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อทาการแก้ไข
4.2.1.4**นาสคริ ปต์ที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วมาสร้างบทเรี ยน สาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning
4.2.1.5**นาบทเรี ยนที่ผา่ นการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญไปทาการทดลองเป็ นรายบุคคลเพื่อ
หาข้อบกพร่ องต่างๆโดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการเรี ยนการสอนในระหว่างทาการทดลอง
4.2.1.6**ปรับปรุ งแก้ไขบกพร่ องต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอนจริ ง
4.2.1.7**ทาการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างเหมือนจริ ง (Try Out) โดยใช้นกั ศึกษา
4.2.1.8**ทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 คน คือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิชาID291
การออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น1 หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2558
4.2.1.9**ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การจัดเก็บฐานข้อมูลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4.2.1.10**นาผลคะแนนที่ได้มาตรวจสอบและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักสถิติต่อไป
4.2.2**แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ โดยมีข้ นั ตอนอ้างอิงจาก กมลพรรณ เครื อวัลย์ (2543) ดังนี้
4.2.2.1**ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้จาก หนังสื อวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2530) แบบแผนและเครื่ องมือวิจยั ทางการศึกษา (ทัศนา แขมมณี
, สร้อยสน สกลรักษ์, 2540) วิธีวิจยั ทางการศึกษา (กานดา พูนลาภทวี, 2530)
4.2.2.2**วิเคราะห์เนื้อหาวัตถุประสงค์ทวั่ ไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรี ยนที่สร้าง
4.2.2.3**สร้างแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 67 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยนที่ใช้ในการทดลอง
4.2.2.4**นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไข
4.2.2.5**น าแบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปท าการทดสอบกับ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ค ณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 30 คน ที่ผ่านการเรี ยนวิชาพื้นฐานการออกแบบตกแต่ง
ภายในมาแล้ว โดยตรวจให้คะแนนข้อถูกเป็ น 1 และข้อผิดเป็ น 0 คะแนน
4.2.2.6**นาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80และค่าอานาจ
จาแนก (r) ไม่ต่ากว่า 0.20 โดยวิเคราะห์แบบทดสอบเป็ นรายข้อด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ สอบ Item Analysis
คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความเหมาะสมได้จานวน 38 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
ทั้งหมด ซึ่งถือเกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2537)
4.2.2.7**วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วย KR-20 โดย
ข้อสอบที่มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95
4.2.2.8**คัดเลือกแบบทดสอบที่จานวน 30 ข้อ จาก 38 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการคานวณ
สัดส่วนด้วย Test Blue Print ที่คงวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนทั้งหมดไปทดลองกับนักศึกษา30คน
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4.3**วิธีการดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
4.3.1**ท าการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง30คนโดยการจับ ฉลากนัก ศึ ก ษา(Random sampling)ที่
ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาพื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากกลุ่มประชากร 40 คน
4.3.2**กาหนดวัน เวลา และสถานที่ทาการทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยน E-Learning แจ้งให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบ และใช้เวลา4 ชัว่ โมงโดยเริ่ มตั้งแต่เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ออกแบบ
4.3.3**ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทดลอง ขอบเขตของการทดลอง รวมถึงข้อตกลงเบื้องต้นให้
นักศึกษา 4.3.4**ทาการทดสอบก่อนเรี ยน(Pretest) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลงบน Server เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผล
4.3.5**ทาการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเรี ยนจากบทเรี ยนE-Learning
ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นโดย
กาหนด 4 ชม.
4.3.6**เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนไปจนจบเนื้อหาในแต่ละเรื่ องย่อยแล้ว ทาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนด้วยการทาแบบฝึ กหัดหลังบทเรี ยน
4.3.7**ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาเนื้อหาจนจบบทเรี ยนแล้วโดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Posttest)
4.3.8**นาผลคะแนนของผูเ้ รี ยนรายบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไว้ไปวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยน E-Learning และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยโดยจัดเก็บข้อมูล 3 ส่ วน
เพื่อทาการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน คือ
1.**ผลคะแนนการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
2.**ผลคะแนนการทาแบบฝึ กหัดในแต่ละบทเรี ยน
3.**ผลคะแนนการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้สร้างในรู ปแบบของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ เพจ (www.) เก็บข้อมูลแบบ
ฐานข้อมูล (Database) บนเครื่ องแม่ข่าย (Server) ของเครื อข่าย โดยกาหนด URL เป็ น http://www.dpu.ac.th
4.4**การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ สรุปผล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้คือ
4.4.1**ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (ประคอง กรรณสูต, 2542)
4.4.2**หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ประคอง กรรณสูต, 2542)
4.4.3**วิเคราะห์แบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยนและแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน
4.4.3.1**วิเคราะห์ความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2536 )
4.4.3.2**หาค่าความเชื่อมัน่ ใช้สูตร 20 ของคูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) (ล้วน
สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2536 )
4.4.4**การทดสอบนัยสาคัญโดยการทดสอบค่าที (t-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระ ต่อ
กัน ใช้สูตรการคานวณหาค่าทีแบบจับคู่ (Matched-paired t-Test) (วัญญา วิศาลาภรณ์, 2540 )
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4.4.5**การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน (มนต์ชยั เทียนทอง, 2539 )

5.สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจัย เ พื ่ อ สร้ า ง แ ล ะ ห าป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ บทเรี ยนแ บ บ ELearning วิชาพื้นฐานการออกแบบตกแต่ง ภายใน1 หลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต มหาวิทยาลัย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์ และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการเรี ยนไปวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
วิธีการทางสถิติ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลดังนี้
5.1**ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของบทเรียน E-Learning
สมมติฐานข้อที่ 1 ในการวิจยั ครั้งนี้คือบทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning วิชาพื้นฐานการ
ออกแบบตกแต่งภายใน1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่พฒั นาขึ้นมี
ประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสาหรับการเรี ยนแบบ E-Learning ได้ทาการ
ทดลอง ซึ่งได้ผลปรากฏใน ตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1**ตารางแสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน E-Learning
คะแนนรวมของผู้เรียน
คะแนน
(30 คน)
แบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยนบทที่ 1-8
665
แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน
781

คะแนนเต็ม

ประสิทธิภาพ

25

88.67

30

86.78

จากตารางที่ 5-1 แสดงให้เห็นว่าบทเรี ยน E-Learning ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น พบว่ามีประสิ ทธิภาพจากการทา
แบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 88.67 และมีประสิ ทธิภาพจากการทาแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน (E2) มี
ค่ากับ 86.78 ดังนั้นบทเรี ยน E-Learning ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.67/86.78 ซึ่งผลการทดลองถือว่า
บทเรี ยน E-Learning นี้ มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
5.2**ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนก่ อน และหลังเรียนด้วยบทเรี ยนELearning จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลักสู ตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้บทเรี ยนสาหรับ การเรี ยนแบบ E-Learning ที่สร้าง
ขึ้น จะปรากฏผลการทดสอบการเปรี ยบเทียบคะแนนโดยการทดสอบค่าที (t-test) ดังตารางที่ 5-2
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ตารางที่ 5-2**ตารางเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยน
คะแนน
จานวน
ค่ าเบี่ยงเบน
คะแนน
ผู้เรียน
เฉลีย่
มาตรฐาน
df
t - test
Sig.
(n)
(S.D.)
(X )
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
30
13.43
5.01
(Pretest)
29
26.07**
.01
แบบทดสอบหลังเรี ยน
30
26.03
3.41
(Posttest)
**P < .01 t .01 (29) = 2.462
จากตารางที่ 5-2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01

6.อภิปรายผลการวิจัย
6.1**ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนE-Learningที่สร้ างขึ้นนี้เมื่ อคิดจากคะแนนร้ อยละของแบบฝึ กหัด
ระหว่างบทเรี ยนและแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนทาได้ มีค่าเท่ากับ 88.67/86.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
80/80 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
บทเรี ยน E-Learning วิชาID291พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น1 หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่สร้างขึ้นนี้ได้พฒั นาขึ้นตามคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
กล่าวคือ เป็ นบทเรี ยนที่รวมเอาเนื้อหา ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เข้าไว้ดว้ ยกัน และมีการเชื่อมโยงแบบ
ปฏิสมั พันธ์ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ลึกซึ้งและดีข้ นึ
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาบทเรี ยนอย่างมีข้ นั ตอน
ตามลาดับ มีการศึกษาหลักสูตรรายวิชา วิเคราะห์เนื้อหา กาหนดวัตถุประสงค์ แล้วจึงนาเนื้อหามาเขียนสริ ปต์
ความต่อเนื่องของเนื้อหา และการเลือกเรี ยนเนื้อหาตามความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การนาเสนอ สื่ อหลายชนิด
ไว้ดว้ ยกัน ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรื อที่เรี ยกว่า ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) มาใช้ในบทเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยน
มีความสนใจและกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนมากขึ้น การนาภาพประกอบจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้บทเรี ยนและ
เข้าใจเนื้อหาที่ยาก ได้อย่างรวดเร็ วและผูเ้ รี ยนสามารถประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนได้ทนั ที ทาให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้บทเรี ยน และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ดังที่กมลพรรณ เครื อวัลย์(
2543) กล่าวว่าการนาสื่ อการเรี ยนต่าง ๆ ที่สมั พันธ์กบั เนื้อหามาใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นการส่งเสริ มให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิคการผลิตสื่ อเป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพบทเรี ยนก่อนนาบทเรี ยน พร้อมทั้งตรวจสอบและให้คาแนะนา ในการ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดและจุดบกพร่ องต่าง ๆ เพื่อให้บทเรี ยนมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จากนั้นจึงสร้างบทเรี ยน
มาทดลองรายบุคคลกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วชิ าID291พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน
หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบ ทั้งทางด้านกราฟิ กและด้าน
การประมวลผล รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พบว่าข้อบกพร่ องเกี่ยวกับ
การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ความไม่เสถียรของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รวมถึง
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ภาพกราฟิ กบางภาพยังไม่ชดั เจน ดังนั้นจึงนามาแก้ไขปรับปรุ งก่อนที่จะนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเหมือนจริ ง
จานวน 3 คน เพื่อหาข้อผิดพลาดอีกครั้ง โดยก่อนทาการทดลองครั้งที่ 2 นี้ ได้มีการตรวจเช็คเครื่ องคอมพิวเตอร์
และความสมบูรณ์ของระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อขจัดความล่าช้าในการเรี ยน เมื่อไม่พบข้อบกพร่ องในการเรี ยนจาก
การทดลองครั้งนี้ จึงจะนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 คน ก่อนเริ่ มทดลองเรี ยนได้มีการชี้แจงการใช้
งานบทเรี ยน E-Learning แนะนาการใช้งานบทเรี ยน ตรวจเช็คเครื่ องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
การตั้งค่าหน้าจอต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนให้ตรงกัน โดยใช้เวลาในการเรี ยนทั้งหมด 4 คาบเรี ยน วันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 ภาคเรี ยนที่ 1 เริ่ มตั้งแต่เวลา 8.30-12.30 น.
จากผลการวิจยั เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยนมีค่าเท่ากับ 88.67 ซึ่งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนซึ่งมีค่าเท่ากับ 86.78 พบว่าแบบฝึ กหัด
ระหว่างบทเรี ยนมีค่าสูงกว่าแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน อาจมีสาเหตุมาจาก ช่วงเวลาในการทาข้อสอบ เพราะการทา
แบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยนนั้น ผูเ้ รี ยนจะทาข้อสอบทันทีหลังจากที่ได้เรี ยนจบในแต่ละบทเรี ยนเหมือนกับการ
ทบทวนบทเรี ยนที่เพิ่งเรี ยนจบไปโดยขอบข่ายของข้อสอบนั้นก็อยูใ่ นเนื้อหาที่ได้เรี ยนจบไปซึ่งมีนอ้ ยกว่า
แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน จึงทาให้สามารถจดจาเนื้อหาในบทเรี ยนนั้นได้ และสามารถตอบคาถามได้ถูกจึงทาให้
ได้คะแนนมากกว่า แต่สาหรับแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนนั้นเป็ นการรวมเนื้อหาทั้งหมดทุกบทเรี ยนที่ได้เรี ยนมา
ดังนั้นผูเ้ รี ยนอาจลืมเนื้อหาบางส่วนที่ได้เรี ยนมาแล้ว เป็ นสาเหตุให้เกิดการสับสนในข้อสอบข้อท้าย ๆ จึงทาให้
คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยน จึงมีค่าสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้ วยบทเรียนทีส่ ร้ างขึน้ สู งกว่ าก่ อนเรียนอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .01 บทเรี ยน E-Learning ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณัฐพล จีนุพงศ์(2540) ซึ่ง
ได้ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นโดยใช้รูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
ซึ่งทาการเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นโดยใช้
รู ปแบบไฮเปอร์เท็กซ์บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples วิเคราะห์ขอ้ มูล ผลปรากฏว่า
คะแนนทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ณัฐวี อุตกฤษฎ์(2543)
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาบทเรี ยนวิชาเขียนแบบเครื่ องกล โดยใช้รูปแบบของเวิลด์ไวด์เว็บเพจบนเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต” เปรี ยบเทียบผลการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรี ยนสูง
กว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ในการเรี ยนการสอนเรื่ องการเขียนทัศนียภาพ ผูส้ อนสามารถเลือกใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอนตาม
ความเหมาะสมและความพร้อมของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน นอกจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นแล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณ สุ ทธิ วิไล( 2546 ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเสมือนจริ ง วิชา ทฤษฎีออกแบบตกแต่ง เรื่ องการ
เขียนทัศนียภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา ” พบว่าบทเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ 89.00/86.67 และ
ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทเรี ยน
E-Learning จึ งเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ผูส้ อนสามารถพิจารณามาใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพนอกเหนือจากการเรี ยนการสอนแบบเดิม เพราะเป็ นสื่ อที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย ที่จะดึงดูดความ
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สนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี เช่น มีเสี ยง สี รู ปภาพ ทั้งภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหว สามารถนามาสร้างเป็ นแรง
เสริ มบทเรี ยนได้ดีและมีความยืดหยุน่ สูง

7.ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1)**ผูพ้ ฒั นาบทเรี ยน E-Learning จะต้องศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชาให้ละเอียดและเข้าใจ
ก่อนที่จะวางแผนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
(2)**ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
รวมถึงความเสถียรของระบบ การ
เชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ก่อนการใช้งานจริ งหรื อก่อนการทดลอง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
และเสี ยเวลาในการทดลอง
(3)**เพื่อให้การเรี ยนการสอนสามารถเรี ยนมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ก่อนเรี ยนควรมีการ
ชี้แจงการเรี ยน รวมถึงมีการฝึ กทักษะพื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตก่อนการเรี ยน เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้าเล็ก ๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรี ยนด้วยตนเองได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1)**ควรมีการพัฒนารู ปแบบบทเรี ยน E-Learning ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่มีเนื้อหาต่างๆมากขึ้น
(2)**ควรมีการสร้างบทเรี ยน E-Learning โดยเพิ่มการโต้ตอบ (Interactive) กับบทเรี ยนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ให้มากขึ้นนอกเหนือไปจากการคลิกเพื่อเปลี่ยนหน้า ย้อนกลับ เลือกเมนู หรื อทาแบบทดสอบ
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ มี 3 ข้อคือเพื่อ (1)ศึกษารู ปแบบการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
กับแบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน (2) ศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษา และ (3) เปรี ยบเทียบ
วิธี ก ารสอนที่ ส่ งผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมุ ม มองของนัก ศึ ก ษาที่ มี ลกั ษณะส่ ว นบุ คคลแตกต่ างกัน และ
เสนอแนะรู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนด้านการออกแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักศึ กษา
หลักสู ตรการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาเอกบังคับ ในภาคการศึ กษา 2/2558 กับ 1/2559
จานวน 14 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ชนิ ด คือ เครื่ องมือทดลอง และ เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้าง การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 1 ปี การศึ กษาเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลักษณะเชิ ง
พรรณนา ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อผลการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน หรื อการได้รับ
โจทย์จริ งและลงพื้นที่ ภาคสนาม มากกว่าการเรี ยนแบบบทบาทสมมุติ ส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
ทาให้นกั ศึกษามีประสบการณ์และเข้าใจสภาพปั ญหาและสถานการณ์จริ งของผูใ้ ช้งาน ทั้งการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
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การสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบงานสร้างสรรค์ ในทางออกแบบตกแต่งภายใน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาในด้านของประสบการณ์จริ งนอกห้องเรี ยนค่อนข้างมาก เนื่ องจากเข้าใจโจทย์มากกว่า
สามารถซักถามและเห็นประเด็นอื่นๆมากกว่าการเรี ยนแบบบทบาทสมมุติ ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ควรใช้เทคนิ คจากรู ปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) กับรายวิชาเอกบังคับทุกรายวิชาในหลักสู ตร
และสามารถประยุกต์ใช้ได้ ในสาขาการออกแบบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้งาน หรื อผูบ้ ริ โภค
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รี ยน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอนแบบใช้การแสดงบทบาทสมมุติ
ออกแบบตกแต่งภายใน

ABSTRACT
The three main purposes for this research were: (1) for teaching models using role-play and problem
solving base (2) to study the factors that affect achievement in student learning (3) to compare teaching methods
that affect student achievement, students point of views with different personality and suggested appropriate ways
to teach the design students. The research sample groups were 14 students from interior design department that
enrolled core program in 2/2558 and 1/2559 semesters. The two main instruments for this particular research
were experimental tool and storage tool for semi-structured interviews. This research will take one academic year
to analyze data in a descriptive way. The results showed that student outcome were more optimistic towards
problem solving base and on field more than role-play as well as learning outside the classroom. The outcome
were students gain experience and understanding the problems from the actual situation of the user as well as
analyzing and synthesizing as a creative work in interior design. Students were satisfied with the teaching method
of outside the classroom experience. They understand the subject matter and they could receive data more by
semi-structure interview in comparison with role-play. Suggestions on research a results is to be used on the
problem based learning (PBL) model with all core subjects in the curriculum. The research result could also be
applied in other relevant design majors that are involve users or consumers.
KEYWORDS: Efficiency Learner Problem-Based Learning Role Playing Interior Design

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
“ความรู ้ในวิชาการ เป็ นสิ่ งหนึ่งที่จะทาให้สามารถฟันฝ่ าอุปสรรคได้ และทาให้เป็ นคนที่มีเกียรติ เป็ นคน
ที่สามารถ เป็ นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่า ทาประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู ้ ก็จะต้อง
ฝึ กฝนในสิ่ งที่ตวั ต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ท้ งั
วิชาการ ทั้งความรู ้รอบตัว และความรู ้ในชีวิต ก็จะทาให้เป็ นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้” พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (อ้างใน http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html)
ปั จจุ บันโลกแห่ งเทคโนโลยีการติ ดต่อสื่ อสารรวดเร็ ว เปลี่ ยนแปลงการติ ดต่อสื่ อสารข้อมูลกับคนทัว่
โลก ทั้งจากเรื่ องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วรรณกรรม
ศิลปะการแสดง ดนตรี และงานสถาปั ตยกรรม นามาสู่การเปิ ดมุมมองใหม่ๆ ดังนั้นจากผลพวงของการสื่ อสารไร้
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พรมแดน ก่อเกิดการปฏิวตั ิสังคมทางด้านการศึกษา การพัฒนาคนและการถ่ายทอดความรู ้ สาหรับผูท้ ี่มีโอกาส
เรี ยนในระดับอุดมศึกษา ผูท้ ี่ถึงพร้อมด้วย การเป็ นผูร้ ู ้จกั คิด วิเคราะห์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมี ความ
วิริยะอุตสาหะ ในการเรี ยนสาขาการออกแบบภายใน ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ ว่าด้วย คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี ส่วนร่ วม เพื่อการ
พัฒนาสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยด้านกระบวนการสอน ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรี ยนของ
นิ สิต ที่มีความแตกต่างด้านรู ปแบบการเรี ยน โดยทาการศึกษารู ปแบบการสอน 2 แบบ คือ การสอนแบบใช้การ
แสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) และ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning –PBL) ใน
ขอบเขตของการวิจยั มุ่งเน้นเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการสอนที่ ส่งผลสัมฤทธิ์ ต่อผูเ้ รี ยนหลักสู ตรออกแบบตกแต่ง
ภายใน ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล ความรั บผิดชอบและทักษะพิสัย เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรั บ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั ต่อยุคสมัยในปั จจุบนั ผนวกกับงานออกแบบสร้างสรรค์ ที่
เข้าใจบริ บทของสังคม-ชุมชน และศิ ลปวัฒนธรรมไทยให้มากยิ่งขึ้น ก่อเกิ ดระบบความคิดผลงานสร้างสรรค์
ใหม่ๆท้าทายสังคมโลก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษารู ปแบบการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติกบั แบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และมุมมองของนักศึกษาที่มีลกั ษณะส่วน
บุคคลแตกต่างกัน และเสนอแนะรู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนด้านการออกแบบ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการสอน 2 แบบ

การสอนแบบใช้การแสดงบทบาทสมมติ
(Role Playing)
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Problem – based learning (PBL)

ผู้เรียนด้ านการออกแบบ
- ภูมิหลังของผูเ้ รี ยน
- กระบวนการและทักษะต่อการ
เรี ยนรู้
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้

เปรี ยบเทียบรู ปแบบการสอน
ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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แนวคิดและทฤษฎี
เกีย่ วกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

รู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ด้านการออกแบบ
(PBL)
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึ กษารู ปแบบการสอนโดยใช้การ
แสดงบทบาทสมมติ กับแบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน, ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ ของนักศึ ก ษา,
เปรี ยบเทียบวิธีการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมุมมองของนักศึกษาที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
และเสนอแนะรู ป แบบการสอนที่ เ หมาะสมกับ ผูเ้ รี ย นด้า นการออกแบบ ผูว้ ิจัย ได้ก าหนดกระบวนการวิจัย
ตามลาดับ คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียด ดังนี้ คือ
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง คือ มีเป้ าหมายความเป็ นตัวแทน มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ที่เริ่ มเข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557 ของหลักสู ตรการออกแบบ
ตกแต่งภายใน เป็ นหลักสู ตร 4 ปี ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จานวน 14 คน จาก 43
คน ที่ เป็ นนักศึ กษาที่ มีประสบการณ์ เรี ยนรู ้ท้ งั 2 รู ปแบบ คื อ การสอนแบบใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role
Playing) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning (PBL) และสามารถอธิ บายประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ได้
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น
- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Problem – Based Learning (PBL)
- การสอนแบบใช้การแสดงบทบาทสมมติ
(Role Playing)

ตัวแปรตาม
ผูเ้ รี ยนด้านออกแบบ
- ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
- ผลคะแนนในรายวิชา
- ผลคะแนนผลงาน
- ความถี่ในการส่งผลงาน
- ภูมิหลังของนักศึกษา
- กระบวนการและทักษะการเรี ยนรู ้
- ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้

4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) เครื่องมือทดลอง แผนการเรี ยนการสอน เอกสารประกอบการเรี ยน เอกสารโปรแกรมโครงงาน
ทั้ง 2 รู ปแบบการสอน
(2) เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการ
สารวจความคิดเห็น แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป คะแนนเฉลี่ยสะสม คะแนนในรายวิชา คะแนนผลงาน ความถี่
ในการส่งผลงาน และภูมิหลังของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ศึกษากระบวนการและทักษะเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
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ตอนที่ 3 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรู ปแบบการสอน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ จะศึ กษานามาสร้ าง
เครื่ องมือทดลอง และเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดขอบเขตของงานวิจยั โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นนักศึกษา
ที่ เรี ยนด้านการออกแบบ หลักสู ตร 4 ปี สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การใช้เครื่ องมือทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในครั้งที่ 1 โดยการใช้รูปแบบการสอนในแบบ
การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
ไว้ ด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ภาพที่ 1 มอบหมายโครงงานในรู ปแบบการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
ขั้นตอนที่ 4 การใช้เครื่ องมือทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในครั้งที่ 2 โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ด้วย
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ภาพที่ 2 มอบหมายโครงงานในรู ปแบบการสอนใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning -PBL)
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ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ
นักศึกษาในเรื่ องการสอนทั้ง 2 รู ปแบบ และนามาสรุ ปรู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนด้านการออกแบบ
และมุมมองของนักศึกษาที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ขั้นตอนที่ 5 นาไปเป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและนาเสนอข้อแก้ไขในหลักสูตรใหม่ของ
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การเรี ยนการสอนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ประเด็น
Role Playing
ภูมิหลังของ
นักศึกษา
สถิติการส่งงาน

นักศึกษาที่จบจากสายอาชีพและสาย
สามัญ มีทกั ษะการทางานเทียบเท่ากัน
สถิติการส่งงานของนักศึกษาทั้งที่มา
จากสายอาชีพและมาจากสายสามัญมี
การส่งงานที่สม่าเสมอไม่แตกต่างกัน

Problem – Based Learning -PBL
นักศึกษาจบสายอาชีพเข้าใจในกระบวนการของ
ขั้นตอนการทางานได้ดีกว่านักศึกษาจบสายสามัญ
การส่งงานของนักศึกษาทั้งที่มาจากสายอาชีพและมา
จากสายสามัญมีการส่งงานที่สม่าเสมอไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ทกั ษะการเรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง
ประเด็น
Role Playing
ความรู ้สึกของ นักศึ กษาตื่ นเต้นเมื่ อได้รับโจทย์ ซึ่ งมี กรอบให้
นักศึกษาเมื่อ นักศึ กษาในการท างาน มี การกาหนดขั้นตอน
ได้รับโจทย์
การท างานชัดเจน สามารถอ่ านและท าความ
เข้าใจได้ ทาให้การทางานไม่มีความแปลกใหม่
เพราะต้องทาตามข้อมูลที่มีเท่านั้น
คาถามหลังจาก นักศึ กษาเกิ ดคาถามกับโจทย์ที่ ได้รับเนื่ องจาก
การรับโจทย์ โจทย์ ไ ม่ ไ ด้ แ สดงถึ งปั ญหา ที่ จะน าไปสู่
กระบวนการแก้ไขปั ญหาได้เพียงพอ
วิธีตีความจาก นักศึกษาต้องจินตนาการตามโจทย์ที่ได้รับ หรื อ
โจทย์
การสอบถามอาจารย์เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ น ามาเป็ น
ข้อมูลในการทางาน
กระบวนการ นักศึกษาทาตามกระบวนการที่โจทย์ได้กาหนด
ทางาน
ไว้ให้ และทาให้นกั ศึกษาไม่เกิดการเรี ยนรู ้ ที่เกิด
จากการแก้ปัญหาที่ดี
การเรี ยนรู ้จาก ไม่มีการลงพื้นที่ จริ งในการทางานทาให้ไม่ พบ
รู ปแบบของโจทย์ เห็นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง
วิจารย์ผลงาน ผลงานยังไม่ดีเพราะข้อมูลในการทางานน้อย
177

Problem – Based Learning -PBL
นักศึกษาตื่นเต้น เมื่อได้รับโจทย์ มีความสนใจ
และอยากเรี ยนรู ้ จ ากสถานที่ จ ริ ง ซึ่ งท าให้
นั ก ศึ ก ษาได้เ ก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยตัว เองเพื่ อ น ามา
ท างาน และสามารถน าข้อ มู ล มาต่ อ ยอดการ
ทางานได้
นัก ศึ ก ษาเกิ ด ค าถามที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ทางาน ซึ่งได้คาตอบจากการลงพื้นที่การทางาน
จริ ง
นักศึกษาได้ขอ้ มูลจริ ง ปั ญหาและความต้องการ
ต่างๆ โดยที่ ไม่ตอ้ งจิ นตนาการเพื่อเป็ นข้อมูล
ในการทางาน
นักศึกษาได้ปรับกระบวนการในการทางานให้
สอดคลองกับปั ญหา ได้อย่างเป็ นระบบ และ
นาไปออกแบบได้ดีข้ ึน
มี การเรี ยนรู ้ จากสถานที่ จริ ง ปั ญหาจริ ง ที่ เกิ ด
จากพฤติกรรมและการใช้งาน
ผลงานดีข้ ึนเพราะมีขอ้ มูลมากเพียงพอ
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง
ประเด็น
Role Playing
Problem – Based Learning -PBL
การอธิบายจากผูส้ อน ท าให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ใจคลาดเคลื่ อ นจาก นักศึกษามีความเข้าใจในการอธิ บายและความ
ผู ้ ส อนเพราะไม่ เ ห็ น ปั ญหาประกอบ เข้าใจตรงกัน กับที่อาจารย์ผสู ้ อนได้แนะนา
คาอธิบาย
เจตคติความคาดหวังต่อ นักศึกษาคาดหวังจะสาเร็ จการศึกษาตาม นักศึกษาคาดหวังจะสาเร็ จการศึกษาตาม
การสาเร็ จการศึกษา กาหนดระยะเวลา 4 ปี
กาหนดระยะเวลา 4 ปี
เจตคติความคาดหวังต่อ ประกอบอาชีพตามสาขาที่ได้เรี ยน
ประกอบอาชีพตามสาขาที่ได้เรี ยน
อาชีพหลังสาเร็ จ
เป็ นเจ้าของบริ ษทั ออกแบบภายในและ
เป็ นเจ้าของบริ ษทั ออกแบบภายในและ
การศึกษา
ออกแบบบ้านของตัวเอง
ออกแบบบ้านของตัวเอง
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยน
ตัวอาจารย์ผสู ้ อน หลักสูตรและครอบครัวของนักศึกษา

5. สรุ ปผลการวิจัย
เพื่อวัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ที่
ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา ID 303 การออกแบบตกแต่งภายใน 2 และ ID 304 การออกแบบตกแต่งภายใน 3 ผูว้ ิจยั ใช้
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งเป็ นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาดังนี้
1. เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) อยากให้มีการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิ
มากกว่าทฤษฏี โดยการลงพื้นที่ภาคสนามชุมชนนั้น สอนให้เห็นถึงปั ญหา มากกว่าได้รับโจทย์สมมุติ เพราะได้
เห็นถึงความต้องการที่หลากหลาย ส่ งผลต่อความเข้าใจของนักศึกษา (2)การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบมี
โจทย์จริ งมีความเหมาะสม เพราะนักศึกษาสามารถนาเนื้ อหาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง และสามารถนาไปใช้ในเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พน์ได้ (3)หากมีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาคิดว่าจะทาผลงานได้ดีมากกว่านี้ ทั้งส่ วน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานออกแบบตกแต่งภายใน
2. เกี่ยวกับการวัดและประเมิณผลการเรียน นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ เป็ นไปตามมาตราฐานของมหาวิทยาลัย และเป็ นไปตามเนื้ อหาที่อยูใ่ นประมวลรายวิชา (2) อยากให้มีการ
เพิ่มชัว่ โมง Discuss กันภายในห้องเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
3. เกี่ยวกับอาจารย์ ผู้สอน นักศึ กษาให้ความคิดเห็ นว่า (1) อาจารย์ผูส้ อนตั้งใจสอนอย่างมาก เพราะ
อาจารย์ผูส้ อนเป็ น “สถาปนิ กชุมชน” จึ งมีประสบการณ์ในการทางานร่ วมกับชุมชน ส่ งผลให้การเรี ยน-สอนมี
ประสิ ทธิ์ ภาพ นักศึ กษามีความเข้าใจสภาพความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนจริ งๆ ก่อนทาการสรุ ปและเสนอแนะ
ปรับปรุ งงานออกแบบตกแต่งภายใน (2) มีการใช้สื่อการเรี ยนที่เข้าใจง่าย เพราะลงพื้นที่จริ ง เห็นปั ญหาจริ ง เห็น
สภาพความเป็ นอยู่จริ งๆ ซึ่ งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ที่ ตอ้ งประหยัดมัธยัสถ์ ดังนั้นการเลือกใช้
วัสดุในงานตกแต่งจึงต้องตอบโจทย์ท้ งั ความงามและประโยชน์ใช้สอย โดยต้องมีราคาถูกและหาซื้อง่าย
4. เกี่ ย วกั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ นัก ศึ ก ษาให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่า (1) สิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ เก่า และชารุ ดเสี ยหาย ไม่มีหอ้ งปฎิบตั ิงาน ที่สามารถทางานค้างคืนได้ เพราะเป็ นงานกลุม่
มีเนื้ อหารายละเอียดค่อนข้างมาก อีกทั้งเพื่อนบางคนมีบา้ นพักอาศัยอยู่ไกล ดังนั้นการทางานจึงไม่ต่อเนื่ อง (2)
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อาจารย์จดั ทาเอกสารประกอบการเรี ยนเข้าใจง่าย อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการปรึ กษาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เช่น กลุ่ม
Line และกลุ่ม Facebook ทาให้ได้ขอ้ มูลและความรู ้จากอาจารย์ที่ปรึ กษาโดยตรง
5. เสนอแนะ นัก ศึ ก ษาให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า (1) อยากให้ อ าจารย์พ าไปลงพื้ น ที่ อี ก เพราะอยากมี
ประสบการณ์จริ ง เพราะชุมชนมีแนวโน้มจะนาแบบก่อสร้างของนักศึกษาไปทาจริ ง ซึ่ งสร้างความภาคภูมิใจต่อ
ผูเ้ รี ยน (2) ควรเพิ่มกรณี ศึกษา พร้อมการยกตัวอย่าง ข้อดี-ข้อเสี ย เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีขอ้ มูลนาไปปรับใช้ในการ
ทาวิทยานิ พนธ์ต่อไป ตลอดจนได้เห็นแนวทางในการทางานออกแบบสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์สังคมในชุมชน
มิใช่ตอบโจทย์สงั คมกลุ่มทุนนิยม

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า แนวทางในการประเมินผลการทางานรวมถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่เหมาะสม
จากการทดสอบ การสอนแบบใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ทาให้นกั ศึกษามีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
แต่รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) ทาให้นักศึกษารู ้จกั การคิด วิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆจากการลงพื้นที่ สอบถาม สัมภาษณ์คนภายในสังคมชุมชนนั้นๆ ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน ส่ วนเจตคติและความเข้าใจในข้อมูลที่ นักศึ กษาได้รับ การลงพื้นที่ ภาคสนามนั้น สอนให้เห็ นถึ ง
ปั ญหาในปั จจุบนั มากกว่าการได้รับโจทย์สมมุติ เนื่ องจากนักศึ กษาจะได้เห็ นถึงความต้องการที่ หลากหลายของ
สังคม เห็นปั ญหาสภาพความเป็ นอยูจ่ ริ ง เพื่อเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิต ตอบโจทย์กลุ่มคนในชุมชน มากกว่าตอบ
โจทย์กลุ่มคนในสังคมทุนนิยม

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรใช้เทคนิคจากรู ปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) กับรายวิชาเอกบังคับทุกรายวิชา
ในหลักสู ตร เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์ เรี ยนรู ้จากสถานการณ์ที่มีอยูจ่ ริ ง และสามารถแก้ไขปั ญหาที่พบจาก
การลงพื้นที่ภาคสนามนาไปสู่การออกแบบเพื่อตอบสนองผูใ้ ช้งานได้อย่างแท้จริ ง
(2) ในสาขาการออกแบบอื่ นๆที่ มีความเกี่ ยวข้องกับผูใ้ ช้งาน หรื อผูบ้ ริ โภคสามารถนาเทคนิ คจาก
รู ปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะทาให้กระตุน้ ทักษะการเรี ยนรู ้ ได้ดี กว่า
รู ปแบบการสอนแบบบทบาทสมมุติ (RP)
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย
(2) ควรทาการศึกษาในเชิงปริ มาณเพิ่มเติมในบางประเด็น ทาการวิเคราะห์ผลวิจยั ด้วยสถิติ ใน
แง่มุมของความพึงพอใจ
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ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การประถมศึกษา
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Email: subin.yu@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึ กษาระดับคุณลักษณะความเป็ นมืออาชี พในทั้ง 6 ด้าน ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา อุบลราชธานี เขต 1 2. เพื่อเปรี ยบเที ยบ
คุ ณลักษณะความเป็ นมื ออาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 จาแนกตามอายุ เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางาน
กลุ่มตัวอย่าง ครู ผูส้ อน จานวน 346 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple random sampling) โดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูบ้ ริ หาร
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มี ข ้อ ค าถาม 5 ข้อ ได้แ ก่ อายุ เพศ วุฒิ การศึ กษา สถานภาพ และ
ประสบการณ์ในการทางาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็ นมืออาชี พในทั้ง 6 ด้าน ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จานวน 45 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
scale) ของลิเคริ ท์ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับรวมเท่ากับ 0.98 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด
เพื่อให้ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ ยวกับคุณลักษณะความเป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หาร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา อุบลราชธานี เขต 1 สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย ( X )ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ด้วยสถิติ F-test
181

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพในทั้ง 6 ด้าน ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 อยูใ่ นระดับมาก
2. คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นมื ออาชี พ ของผูบ้ ริ หารในสถานศึ ก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ กษา อุบลราชธานี เขต อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณลักษณะความเป็ นมือ
อาชี พของผูบ้ ริ หารไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประสบการณ์ในการบริ หารกับคุณลักษณะความ
เป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านวิชาการ ด้านการจัดระบบที่ ดีและด้านคุณธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the level of administrator’s characteristics of
professionality in the following 6 items of Administrators in Ubon Ratchathani primary educational service
area office 1 and compare of administrator’s characteristics of professionality to effect age, gender, degree,
marital status and working experiences. .
The sample group consisted of 346 teachers. The sample group was simple random sampling in table
of Kreceie and Morgan. The research tools consisted of 3 steps. The first step includes questionnaires of status
with 5 items, age, gender, degree, marital status and working experiences. The second step includes questionnaires
rating scale of Likert type with 6 items of characteristics the expected attributes of professional administrators
of administrators in Ubon Rachathani primary educational service area office 1. The reliability of both
questionnaires was 0.98. Finally step used open ended question to make suggestions for Characteristics the
Expected Attributes of Professional Administrators Of Administrators In Ubon Rachathani primary educational
service area office 1. The data were analyzed by frequencies, percentage, mean, standard deviation and ANOVA.
The results of this study were as follows:
1. The 6 items of characteristics of administrator’s characteristics of professionality in the Ubon
Ratchathani primary educational service area office 1, on the whole, were in the high level.
2. The characteristics of professional administrators of the Ubon Rachathani primary educational
service area office 1, on the whole, were in the high level and had no difference. Their opinions were different
at a significant level of .05 when they were different in working experiences and the characteristics of
professional administrators in academic matter, process of good, and virtue.
KEYWORDS : Administrator’s Characteristics of Professionality, Ubon Ratchathani Primary Educational
Service Area Office 1
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังอยูใ่ นยุคของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาล
จะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้ าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรี ยนรู ้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริ หารการศึกษา(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2552)
สาระสาคัญ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ”นั้น ได้เสนอแนวคิด และ วิธีการจัดการศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน จึงเป็ นเสมือน
กฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นได้วา่ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติน้ ี ให้ความสาคัญกับการปฎิรูป ใน
ด้านต่างๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ( สานักงานปฏิรูปการศึกษา .2550)
ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดที่จะช่วยทาให้การดาเนินงานของสถานศึกษาเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของการปฏิ รูปในระบบการศึกษานั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะ
สามารถนาพาสถานศึกษาไปสู่เป้ าหมายได้น้ นั จะต้องมีความรู ้ มีทกั ษะ มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน จึงจะทา
การปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บรรลุตามเป้ าหมายของสถานศึกษา ภารกิ จด้านการบริ หารงาน
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ และมี ความจาเป็ นอย่า งยิ่ง เพราะเป็ นทั้งศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาควรมีคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารมืออาชีพที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานอันได้แก่ เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
มีจิตวิญญาณนักบริ หาร เป็ นผูน้ าทางการศึ กษา มีความรู ้ความสามารถในการบริ หาร มีผลงานที่ แสดงถึงความ
ชานาญการในการบริ หารสถานศึกษา สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หาร( ธนสาร บัลลังก์ปัท
มา, 2552)
สถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
จึ งต้องมี การบริ หารเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ในฐานะผู ้บริ หารสถานศึ กษาที่ เป็ นผูน้ าองค์กรก็ตอ้ งมี การ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ประกอบไปด้วยโรงเรี ยนที่อยูใ่ นสังกัดทั้งหมด 5 อาเภอด้วยกัน คือ อาเภอเมือง อาเภอเขื่องใน อาเภอม่วงสามสิ บ
อาเภอดอนมดแดงอาเภอเหล่าเสื อโก้ก ซึ่ งประกอบไปด้วยโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีท้ งั
โรงเรี ยนที่อยูใ่ นชุมชนเมือง และชุมชนชนบท อีกทั้งมีผบู ้ ริ หารแต่ละโรงเรี ยนที่มีคุณลักษณะส่ วนตัวที่แตกต่าง
กัน อาทิ เช่ น เพศ วัย คุ ณ วุฒิ ท างการศึ ก ษา ประสบการณ์ ด้า นการทางาน เป็ นต้น (แผนปฏิ บัติการประจาปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,2559)
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในสังกัดสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อให้ทราบถึงปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นมื อ อาชี พ ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ทั้งนี้ จะได้นาข้อมูลที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นมื อ อาชี พ ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ ส ามารถบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ทั้ง 6 ด้าน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 จาแนกตามอายุ เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ใน
การทางานที่ต่างกัน

3. สมมติฐานการวิจัย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ที่มีเพศ
อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาแนวคิดคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากการ
สังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการ โดยแบ่งเป็ น 6 ด้าน และลักษณะส่วนบุคคลทั้ง 5 ด้าน มาใช้
เป็ นแนวทาง เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพ 1.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
1.
ด้านวิชาการ
2.
ด้านการบริ หารจัดการ
3.
ด้านการจัดระบบที่ดี
4.
ด้านการพัฒนาวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
5.
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
6.
ด้านการประสานสังคมและชุมชน

ลักษณะส่วนบุคคล
1.
อายุ
2.
เพศ
3.
วุฒิการศึกษา
4.
สถานภาพ
5.
ประสบการณ์ในการทางาน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation research) ผูว้ จิ ยั ทา
การเก็บข้อมูลจาก ครู ผสู ้ อน ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
การศึ กษา 2559 จานวน 3,514 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย(Simple random sampling)
โดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ครู ผสู ้ อนจานวน 346 คน
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5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรต้น คื อ ลักษณะส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิการศึ กษา สถานภาพ
ประสบการณ์ในการทางาน 2. ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะความเป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการจัดระบบที่ ดี ด้านการพัฒนาวิชาชี พผูบ้ ริ หาร ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และด้านประสานสังคมและชุมชน
5.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 8 เดือน (มกราคม 2559 – สิ งหาคม 2559)
5.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับ
สถานภาพของผูบ้ ริ หาร เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มี ขอ้ คาถาม 5 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิ
การศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางาน ตอนที่ 2 สอบถามคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพในทั้ง 6
ด้าน ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1มีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire)
เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หาร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา อุบลราชธานี เขต 1 การตรวจสอบคุ ณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา ใช้วิธีการ
คานวณหาค่า IOC มากกว่า 0.67 ทุกข้อส่ วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ ยงแบบความสอดคล้องภายใน
(Internal consistency reliability) ใช้วิธีการคานวนหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) จากการนาเครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try out) กับครู จานวน 30 คนพบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.94
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) นาหนังสื อขออนุญาตจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (2) ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามด้วยตนเองจานวน 346 ชุด (3) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเองใช้เ วลา 30 วัน (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่ สมบู ร ณ์ ไ ด้ 330 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ95.38 (5)
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ด้วยสถิติ F-test

6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามการรับรู ้ของครู
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สถานภาพของผูบ้ ริ หารของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นชายคิดเป็ นร้อยละ 92.42 เป็ นหญิง ร้อยละ 7.58
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และมากกว่า 51 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.97 รองลงมามีอายุมีอายุ 41 – 50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 6.06 ผูบ้ ริ หารของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละคิดเป็ น 46.97
รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.03 เมื่อพิจารณาจากสถานภาพของผูบ้ ริ หารของ
ผูต้ อบแบบสอบถามพบว่ามีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 84.85และมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 15.15ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการบริ หารมากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.97 รองลงมา มีประสบการณ์ในการบริ หาร
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ระหว่าง 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.94 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์ในการบริ หาร ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 9.09
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ปั จจัย ด้านคุ ณลักษณะความเป็ นมื อ อาชี พ ของผูบ้ ริ ห ารใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 โดยพิจารณา ภาพรวม
ปัจจัยด้ านคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพ
ของผู้บริหาร
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริ หารจัดการ
3. ด้านการจัดระบบที่ดี
4. ด้านพัฒนาวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
5. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
6. ด้านประสานสังคมและชุมชน
รวม

X

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.28
4.13
3.89
4.24
4.18
4.67
4.34

0.30
0.58
0.48
0.42
0.25
0.55
0.27

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้วา่ คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของ
ผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หาร
ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการประสานสังคมและชุมชน ( X = 4.67) รองลงมาคือด้านวิชาการ
( X = 4.28) ด้านพัฒนาวิชาชีพผูบ้ ริ หาร( X = 4.24) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม( X = 4.18)ด้านบริ หารจัดการ
( X = 4.13) และคุณลักษณะด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ คุณลักษณะด้านการจัดระบบที่ดี ( X = 3.89)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ระหว่างประสบการณ์ในการบริ หารที่ต่างกันโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance :
ANOVA)

ตัวแปร

คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นมื อ ANOVA
อาชีพ
N
S.D.
F
PX
Value
30
4.11
0.26
5.137* 0.006
145
4.28
0.28
155
4.30
0.32
30
4.00
0.41
0.802 0.449
145
4.15
0.56
155
4.14
0.58
30
3.67
0.49
3.817* 0.023
145
3.91
0.45
155
3.92
0.89
30
4.14
0.47
1.269 0.3282
145
4.27
0.40
155
4.23
0.43
30
4.09
0.20
3.424* 0.040
145
4.17
0.24
155
4.21
0.25
30
3.99
0.32
0.367 0.693
145
4.06
0.39
155
4.02
0.55

ค่ าของตัวแปร

1. ด้านวิชาการ

5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
2. ด้านบริ หารจัดการ
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
3. ด้านการจัดระบบที่ดี
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
4. ด้ า นการพัฒ นาวิ ช าชี พ 5 - 10 ปี
ผูบ้ ริ หาร
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
5. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
6. ด้านประสานสังคมและ
5 - 10 ปี
ชุมชน
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของของคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริ หารที่ต่างกันของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงและมีค่าใกล้เคียงกัน โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พบว่า ระดับความแปรปรวน
ของคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนระหว่างประสบการณ์ในการบริ หารที่ต่างกันไม่มีความ
แตกต่ า งกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 แสดงว่า คุ ณ ลักษณะความเป็ นมื อ อาชี พของผูบ้ ริ หารของ
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โรงเรี ยนที่มีประสบการณ์ในการบริ หารที่ต่างกันมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านการบริ หารจัดการ 3) ด้านการจัดระบบที่ ดี 4) ด้านการพัฒนาวิชาชี พ
ผูบ้ ริ หาร 5) ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม และ 6) ด้านประสานสังคมและชุ มชน พบว่ามี ค่าเฉลี่ ยค่อนข้างสู ง และ
ใกล้เคี ยงกัน คือมีค่าอยูใ่ นช่วง 3.67 – 4.30 ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลักษณะความเป็ นมือ
อาชีพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพบว่าระดับความแปรปรวนของ คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ที่ มีประสบการณ์ในการบริ หารที่ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 .ในด้าน การ
วิชาการ ด้านการจัดระบบที่ดี และด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของการปฏิบตั ิงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการบริ หารในด้านแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บรายคู่ (post Hoc) การปฏิ บัติ ง านด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ประสบการณ์ในการบริ หารและคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพด้านวิชาการ
ประสบการณ์
ในการบริหาร
5 – 10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี

ค่ าเฉลีย่
4.110
4.283
4.299

ประสบการณ์ ในการบริหาร
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
0.17*

มากกว่ า 15 ปี
0.19*
0.01

จากตารางที่ 3 เมื่อทาการทดสอบความแตกตางระหว่างคาเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า ผูบ้ ริ หารที่ มีประสบการณ์ ระหว่าง 5 - 10 ปี มีคุณลักษณะความเป็ นมืออาชี พด้านวิชาการ
แตกต่างจากผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ระหว่าง 11 – 15 ปี และมากกว่า 15 ปี
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บรายคู่ (post Hoc) การปฏิ บัติ ง านด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ประสบการณ์ในการบริ หารและคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพด้านการจัดระบบที่ดี
ประสบการณ์
ในการบริหาร
5 – 10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี

ค่ าเฉลีย่
3.67
3.91
3.92

ประสบการณ์ ในการบริหาร
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
0.24*

มากกว่ า 15 ปี
0.25*
0.01

จากตารางที่ 4 เมื่อทาการทดสอบความแตกตางระหว่างคาเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ระหว่าง 5 - 10 ปี มีคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพด้านการจัดระบบ
ที่ดีแตกต่างจากผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ระหว่าง 11 – 15 ปี และมากกว่า 15 ปี
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ตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บรายคู่ (post Hoc) การปฏิ บัติ ง านด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ประสบการณ์ในการบริ หารและคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ประสบการณ์
ในการบริหาร
5 – 10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี

ค่ าเฉลีย่
4.09
4.17
4.21

ประสบการณ์ ในการบริหาร
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
0.08

มากกว่ า 15 ปี
0.12
0.04

จากตารางที่ 5 เมื่อทาการทดสอบความแตกตางระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ระหว่าง 5 - 10 ปี มีคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพด้านการจัดระบบ
ที่ดีไม่แตกต่างกัน

7. อภิปรายผล
1. คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา อุบลราชธานี เขต ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากว่า ปั จจุบนั การจัดการศึกษาของไทยได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนจากการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารงานภายในสถานศึกษาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งต้องมีคุณลักษณะของความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพให้มากขึ้นสอดคล้องกับ รุ่ งทิพย์ ปิ นะสา (2557
หน้า 145) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในทรรศนะของครู ผสู ้ อนและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ได้ตระหนักในหน้าที่และมีการแสดงพฤติกรรมการบริ หารงาน การดาเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาให้กา้ วหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีอายุเพศวุฒิการศึกษาสถานภาพที่ต่างกัน
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ทุก
ด้านและพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารที่มีอายุ เพศ
วุฒิการศึกษาและสถานภาพแตกต่างกันมีความรู ้และได้รับการอบรมพัฒนาด้านการบริ หารอย่างสม่าเสมอ
สอดคล้องกับประเสริ ฐ อินทมนต์ (2557 หน้า 136 ) ที่ได้เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบ้ ริ หาร
มืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาแนกตาม
เพศ วุฒิ อายุ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบ้ ริ หารมืออาชีพไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ
.05
3. คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริ หารที่ต่างกันโดย
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านวิชาการและด้านการ
จัดระบบที่ดีมีประสบการณ์ในการบริ หารที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ในการบริ หารต่างกันมีคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพด้านวิชาการและด้านการจัดระบบ
ที่ดีต่างกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ในการบริ หารมากกว่า 5 ปี และประสบการณ์ระหว่าง 11 – 15 ปี จะ
ได้รับการยอมรับจากครู มากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี เพราะผูบ้ ริ หารที่ประสบการณ์มากกว่า
จะมีแนวคิด วิสยั ทัศน์ การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานในด้านวิชาการและการจัดระบบที่ดีใน
องค์กรได้รอบคอบ ครอบคลุมและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายของสถานศึกษาได้มากกว่า สอดคล้องกับ ประ
ยุทธ ชูสอน ( 2548 หน้า 98 ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็ น
ผูบ้ ริ หารมืออาชีพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์การดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนแตกต่างกันเป็ นรายคู่ โดยวิธี Dummett C โดยรวมจาแนกตามประสบการณ์ พบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์บริ หารโรงเรี ยน 11 ปี มากกว่า กับ 3-5 ปี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ ริ หารประสบการณ์ 11 ปี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้ ริ หารประสบการณ์ 3-5 ปี แสดงว่า
พฤติกรรมภาวะผูน้ าโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์บริ หารโรงเรี ยน 11ปี มีมาก กว่าผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนที่มีประสบการณ์บริ หารโรงเรี ยน 3-5 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการวิจัย คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นมื อ อาชี พ ของผูบ้ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ครั้งนี้ แม้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณา
รายด้านผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้ผบู ้ ริ หารนาผลการวิจยั ไปใช้ในด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการจัดระบบที่ดี
ดังนี้ ผูบ้ ริ หารควรสอดส่ องดูแลอาคารสถานที่ ความเพียงพอของสาธารณูปโภคของสถานศึกษา จัดซ่อมบารุ ง
อาคารให้อ ยู่ในสภาพที่ แข็งแรง วางแผนการใช้งบประมาณอย่า งคุ ม้ ค่ า และพัฒ นาห้องสมุ ดให้ทันสมัยมี
มาตรฐาน สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1 จากการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 กับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพของผูบ้ ริ หาร
ไม่แตกต่างกัน จึ งควรทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบคุณลักษณะความเป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษาใน
สังกัดอื่น ๆ
2 ควรทาการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษากับอายุราชการ
และขนาดของโรงเรี ยน
3 ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาในด้านคุณลักษณะ
เฉพาะตัว ด้านทักษะความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและด้านผลสาเร็ จของงานเป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึ กษาการบริ หารจัดการหลักสู ตรการสอนที่ เน้น
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเอกชนในระดับประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
การบริ หารจัดการหลักสู ตรที่ เน้นภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึ กษาตามความคาดหวังของ
ผู ้บ ริ ห าร ครู และผู ้ป กครอง และ3)เพื่ อ ก าหนดแนวทางในการบริ ห ารจัด การของโรงเรี ย นเอกชนระดับ
ประถมศึ กษาที่ เน้นภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิ ผล การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกจาก
ผูบ้ ริ หารที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล จานวนทั้งสิ้ น 2 โรงเรี ยน และสอบถามจากผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง
จานวน 928 คน จากจานวน 32 โรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารจัดการหลักสู ตรการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเอกชนใน
ระดับประถมศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานสากลมีความสาเร็ จมาจากผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าที่แข็งแกร่ ง การเป็ น
ผูม้ ีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ มีความพร้อมด้านการจัดอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนการสอน การเลือกหลักสู ตรที่ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนพร้อมสื่ อการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสม การนิ เทศที่เป็ น
ระบบและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงานที่ดี 2) ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคาดหวังของ ผูบ้ ริ หาร ครู
และผูป้ กครองต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรการสอนที่ เน้นภาษาอังกฤษ ในสถานศึ กษา มี แตกต่างกัน โดย
ผูป้ กครองมีค่าความคาดหวังสู งกว่า ผูบ้ ริ หารและครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 3) แนวทางในการบริ หาร
จัดการของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิผล มีดงั นี้ ควรมีกระบวนการให้ครู
มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รมากยิ่ ง ขึ้ น มี ก ระบวนการสรรหาและพัฒ นาบุ ค คลากรที่ ชัด เจน การ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่ยอมรับ ทั้งนี้ตอ้ งมีการปรับให้ผบู ้ ริ หารมีวสิ ยั ทัศน์และมีความเป็ นผูน้ าที่แข็งแกร่ ง มีความ
เชี่ยวชาญทั้งด้านหลักสู ตรและภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ ง มีสภาพความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรี ยน
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การสอน ปลูกฝังให้ครู มีความคาดหวังต่อผูเ้ รี ยนให้มีระดับสู งขึ้นและมีกระบวนการติดตามผลการใช้ทกั ษะทาง
ภาษาของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
คาสาคัญ : ประสิ ทธิผล การบริ หารสถานศึกษาเอกชน หลักสูตรที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ

ABSTRACT
The purposes of this study were: 1)To study the guideline of Effective School Management for Private
Primary School focusing on English Curriculum.2) To study the effective ways of management in Private Primary
schools focusing on English Curriculum. 3) To establish a guideline for the administrative to manage the private
primary school focusing on English Curriculum. The samples were administrative, teachers and parents in private
primary schools using the same curriculum. The researcher selected sample by Systematic Random Sampling,
928 samples. The research instruments is questionnaires, statistical analyze and present the data at a frequency
Percentage, Mean, Standard Deviation and F-test
The research findings were as follows: 1) The success of role model school which passes the
international standard assessment were from strong leadership with vision and expertise, the efficiency of building
and environment management, curriculum and public relations. 2) The expectation of the administrative, teachers
and parents are different significantly at level .01. The expectation of the parents is higher those of other groups
with statistically significant at .01 3) Guidelines of effective school management for private primary school
focusing on English Curriculum would be emphasized in leadership, participation, curriculum, building
management, expectation of teachers towards students and students achievement tracking.
KEYWORDS: Effectiveness, English Curriculum, Primary Private School

บทนา
เนื่ องจากกระแสโลกาภิวตั น์ กอปรกับความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่ อสารและการคมนาคมขนส่ง
ทาให้พลเมืองจากทัว่ ทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล การ
เปลี่ ยนแปลงนี้ ทาให้ภาษาอังกฤษทวีความสาคัญยิ่งขึ้ นในการติ ดต่อสื่ อสาร เมื่ อตระหนักถึ งความสาคัญของ
ภาษาอังกฤษเช่นนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างจากโรงเรี ยนอื่นๆ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาจึง
ปรั บการเรี ยนการสอนให้เหมาะและสอดคล้องกับสภาวะที่ เป็ นจริ ง การปรั บตัวของโรงเรี ยนเอกชนให้เน้น
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษจึงเกิดขึ้นอย่างแพร่ หลาย โดยในระยะเวลาที่ผา่ นมาหลายๆโรงเรี ยน
ได้ผ่านกระบวนการทดลองในหลากหลายแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่ งแนวทางในการดาเนิ นการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิผลโดยที่นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีที่สุด
ทว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชนจานวนมากประสบปั ญหาในด้านต่างๆหลังจากดาเนินการนาหลักสูตร
ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษมาใช้ โดยเกิดปั ญหาในด้านต่างๆมากมาย เช่นด้านครู ชาวต่างชาติ การจัดการการด้าน
อาคารสถานที่ การพัฒนาครู ผสู ้ อน สื่ อการสอน การนิ เทศการจัดการทรัพยาการที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ศักยภาพของ
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โรงเรี ย น อาคารสถานที่ สื่ อ การสอน ศักยภาพ ความพร้ อ มของผูเ้ รี ย น ทัศ นคติ ของผูเ้ รี ย นและผูส้ อน และ
องค์ประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองรวมถึงชุมชนยังมีความคิดความเข้าใจและความคาดหวัง
ที่ แ ตกต่ า งกัน ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากยัง ไม่ มี แ นวทางในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ใ ช้ห ลัก สู ต รที่ เ น้น การสอนด้ว ย
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
ในการจัดแนวทางในการบริ หารสถานศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิ ผลจึงมีความสาคัญและ
จาเป็ นอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั สาหรับโรงเรี ยนเอกชน ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ จึงทาการศึ กษาหาแนวทางในการ
บริ หารสถานศึกษาที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการหาแนวทางในการศึกษาวิจยั หาแนวทางเป็ น
โรงเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ผล (Effective School) มาเป็ นแนวคิ ดในกระบวนการบริ ห ารโรงเรี ยนเพื่อให้โรงเรี ย น
ประสบความสาเร็ จในการบริ หารและการพัฒนารู ปแบบโรงเรี ยนจนเป็ นโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ผล

กรอบแนวคิดการวิจัย
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3.สภาพที่โรงเรี ยนเรี ยบร้อย สะอาด
ปลอดภัย
4.ความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยนสูง
5.การติดตามประเมินความสาเร็ จของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง

แนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทีเ่ น้ นการสอนภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึ กษาการบริ หารจัดการหลักสู ตรการสอนที่ เน้นภาษาอังกฤษในสถานศึ กษาเอกชนในระดับ
ประถมศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานสากล
2) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บการบริ หารจัด การหลัก สู ต รที่ เ น้ น ภาษาอัง กฤษของโรงเรี ยนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาตามความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง
3) เพื่อกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษที่
มีประสิ ทธิผล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มโรงเรี ยนผูใ้ ช้หลักสู ตรภาษาอังกฤษ My First English Adventure ทั้ง
ประเทศไทยมีท้ งั สิ้ น 53โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ครู ผูส้ อนและครู ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาภาษาอังกฤษ และผูป้ กครอง โดยมีประชากรเป้ าหมายดังนี้ ผูบ้ ริ หาร 265 คน ครู 954
คน ผูป้ กครอง 14,310 คน รวมทั้งสิ้น 15,529 คน
กลุ่มตัวอย่าง สุ่ มแบบแบ่ งชั้นภูมิเป็ นสัดส่ วนมาจานวน 60 % จากโรงเรี ยนในกลุ่มประชากรได้ 32
โรงเรี ยน จึงสุ่มผูบ้ ริ หาร 5 คน ครู 9 คน ผูป้ กครอง 15 คน ต่อ 1 โรงเรี ยน ดังนั้นจึงได้ ผูบ้ ริ หาร 160 คน ครู 288 คน
ผูป้ กครอง 480 คน รวมทั้งสิ้น 928 คน

เครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
รู ปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นระบบที่ผวู ้ ิจยั สร้างจากการทาตารางการวางแผนโดยกาหนดแนว
คาถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล คื อ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ เน้นการสอนด้วยภาษาอังกฤษที่
ประสบความสาเร็ จซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานสากลที่เป็ นต้นแบบ จานวน 2 โรงเรี ยน โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
แบบสอบถาม
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษากาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสร้างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและปรับปรุ งร่ างแบบสอบถามผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทั้งในด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording)
และด้านอื่นๆ ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเห็นควรให้แก้ไขโดยมีเกณฑ์ในการตัดสิ นคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Objective Congruence: IOC) ที่คานวณได้มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.67 จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนาไป ทดลองใช้ (Try-Out) กับผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนที่
ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 30 คนเพื่ อ หาหาความเชื่ อ มั่น โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .986 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มากกว่า 0.70 (บุญชม ศรี สะอาด, 2546)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลเองตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประสานขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม ถึ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษาเอกชนระดับประถมศึ กษาที่ ใ ช้ห ลักสู ต รเน้นการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษทัว่ ประเทศ
2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามถึงผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หาร
และครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยผู ้วิ จ ั ย ได้ จ ั ด ส่ ง พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์ประเมินแก่ผู ้
ประสานงานในการเก็บข้อมูล
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3. ผูว้ จิ ยั เดินทางไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และรับคืนทางไปรษณี ย ์ กรณี อยูต่ ่างจังหวัด
4. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
การดาเนินการ
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด และกระบวนการ ติดต่อประสานงานกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการหลักสู ตรการ ที่ ใ ช้ ห ลัก สู ต รภาษาอัง กฤษ My First
สอนที่เน้นภาษาอังกฤษ
English Adventure และได้ รั บ รางวัล
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
เครื่ องมือ แบบสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 2 โรงเรี ยน
2.เปรี ยบเที ยบการบริ ห ารจัดการ นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาพัฒนาเป็ น
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ น้ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ มี แบบสอบถาม เพื่ อ ใช้ใ นการสอบถาม
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชนระดับ การบริ หารจั ด การหลั ก สู ตรที่ เ น้ น
ประถมศึ ก ษาตามความคาดหวัง ของ ภาษาอังกฤษ
ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง
เครื่ องมือ แบบสอบถาม
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ นผู้บ ริ หาร ครู และ
ผูป้ กครอง 928 คน สุ่ มมาจากโรงเรี ยนที่
ใช้หลักสูตร My First English Adventure
3. กาหนดแนวทางก าหนดแนวทางใน
การบริ หารจัดการของโรงเรี ยนเอกชน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ เ น้ น การสอน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิผล

นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ในขั้นตอนที่
1 และข้ อ มู ล จากการสอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่างในขั้น ตอนที่ 2 มาก าหนดเป็ น
แนวทางในการบริ ห ารจัดการโรงเรี ยน
เอกชน ระดับประถมศึกษาที่เนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิผล
วิธีดาเนิ นการ –จัดการสังเคราะห์เนื้ อหา
เพื่อนามากาหนดแนวทางในการบริ หาร
จั ด ก า ร โ ร ง เ รี ย น ที่ เ น้ น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ

ผลที่ได้รับ
1. แนวคิ ด และกระบวนการในการ
ดาเนิ นการบริ หารโรงเรี ยนสองภาษา ที่
เข้าสู่ รางวัลโรงเรี ยนมาตรฐานสากล

1. นาข้อมูล จากการสอบถาม ผูบ้ ริ ห าร
ครู และผู้ป กครอง มาลงรหั ส บัน ทึ ก
ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
2. ดาเนิ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ด้ว ยสถิ ติ
พื้ น ฐาน และท าการเปรี ยบเที ยบระดับ
ปฏิบตั ิกบั ระดับความคาดหวัง
4. วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บระดับ ความ
คาดหวัง ระหว่ า งผู้ บ ริ หาร ครู และ
ผูป้ กครอง
แนวทางในการบริ หารจั ด การของ
โรงเรี ย นเอกชนระดับ ประถมศึ ก ษาที่
เ น้ น ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ โ รงเรี ยน
เอกชนน าไปใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ สภาพ
และบริ บทของโรงเรี ยนต่อไป

สถิตทิ ใี่ ช้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล:ความถี่ ร้อยละ xˉ และ S.D., t-test , F-test (ANOVA) โดยวิเคราะห์ PostHoc แบบ
Dunnett T3

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาวิธีปฏิบัตทิ เี่ ป็ นแบบอย่ างทีด่ ี จากโรงเรียนทีผ่ ่านการประเมินมาตรฐานสากล
1. การบริ หารจัดการหลักสูตรการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเอกชนในระดับประถมศึกษาที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลมีความสาเร็ จมาจากผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าที่แข็งแกร่ ง การเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญใน
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หลักสู ตรการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างคุณสมบัติอนั พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่
21 ใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อที่ทุกคนจะได้ร่วมแรงร่ วมใจและมีความเป็ นเจ้าของ
2. ผูบ้ ริ หารจะพยายามให้กระทบโครงสร้ างการบริ หารให้น้อยที่ สุดเพื่อลดแรงต่อต้านและความตึง
เครี ยดที่อาจเกิดจากการปรับตัว
3. ปรั ชญาและวิสัยทัศน์ของทั้ง 2 โรงเรี ยนมี ความสัมพันธ์ต่อโครงการ ดังการที่ กาหนดให้มีความ
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโรงเรี ยนให้มุ่งเน้นการเป็ นสากลจากการเน้นเรื่ องวิชาการการเรี ยนที่ดีเด่น ซึ่งผูบ้ ริ หาร
ให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่ วมในการกาหนดและร่ วมขับเคลื่อน
4. โรงเรี ยนมีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้น
ภาษาอังกฤษทาให้เป้ าหมายวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ประสบความสาเร็ จในการนาสู่ การปฏิ บตั ิได้โดยกาหนด
แผนพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิผลอย่างชัดเจน
5. การเตรี ยมครู และการอบรมครู ทางโรงเรี ยนได้มีกรอบแนวที่ชดั เจนในการฝึ กอบรมครู เพื่อให้สามารถ
สอนได้ตรงตามแนวทางที่หลักสูตรวางไว้ ทั้งนี้โดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู และพัฒนาเทคนิควิธีในการ
จัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ครู มีสมรรถนะในการสอนและความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น
6. ผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องวัดประเมินผลนักเรี ยนตามศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของนักเรี ยนมีการ
ติดตามผลอย่างใกล้ชิดในทักษะทางภาษาของนักเรี ยนในทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
7. ทางโรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้ชุมชนข้างเคียงได้เข้าใจลักษณะพิเศษของหลักสู ตรว่ามีความแตกต่าง
จากหลักสู ตรเดิมอย่างไร และแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน การมีส่วนร่ วมของสมาชิกทุกคนในเครื อข่าย มี
การเสริ มสร้างซึ่งกันและกัน (relationship) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสมั พันธ์กนั ในเชิงแลกเปลี่ยน เสริ มสร้าง
โอกาสให้หลักสูตรนี้สาเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน
8. ทางโรงเรี ยนปรับการเรี ยนการสอนให้ความแตกต่างจากหลักสู ตรเดิ มโดยเน้นความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก การให้กาลังใจต่อผูเ้ รี ยน การสนับสนุนและยอมรับศักยภาพที่แตกต่างกัน การใช้สื่อและเรื่ องราว
ที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมในคาบเรี ยน และเพิ่มจานวนคาบสอนให้มากขึ้น
ในสัปดาห์
9. โรงเรี ยนมีการบริ หารการจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้มีการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อยกระดับองค์ความรู ้ให้ได้มาตรฐานสากล ปฏิรูปหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับ และส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในการปรับตัวสูงประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
10. การที่ โ รงเรี ย นประสบความส าเร็ จจากการใช้ห ลัก สู ต รนี้ มาจากการที่ นักเรี ย นและผูป้ กครอง
ตระหนักเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหลักสู ตรของโรงเรี ยน พร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนและส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
11. ปั จจัยที่ ทาให้โรงเรี ยนประสบความสาเร็ จส่ วนหนึ่ งมาจากการเลื อกหลักสู ตร ภาวะผูน้ า การที่
ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ครู ผูป้ กครอง ชุมชน นักเรี ยนร่ วมมืออันเป็ นอย่างดี มีการพัฒนา
ครู และสื่ อการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ การติ ดตามและการนิ เทศที่ ชัดเจนมี หลักฐานและมี
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ขั้นตอน การจัดกิ จกรรมต่างๆทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยนล้วนสอดคล้องกับหลักสู ตรและส่ งผลดี ต่อการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนทั้งสิ้น
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริ หารจัดการหลักสู ตรที่เน้ นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาตามความคาดหวัง
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังระหว่าง ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง
SS
Df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม 19.528
2
9.764
23.440
.000
การบริ หารหลักสูตร ภายในกลุ่ม 312.821
751
.417
รวม
332.348
753
ระหว่างกลุ่ม 13.447
2
6.724
27.180
.000
ระบบการบริ หาร
ภายในกลุ่ม 185.773
751
.247
สถานศึกษา
รวม
199.220
753
ระหว่างกลุ่ม 6.280
2
3.140
17.958
.000
สถานศึกษาที่มี
ภายในกลุ่ม 131.307
751
.175
ประสิ ทธิผล
รวม
137.587
753
ระหว่างกลุ่ม 12.432
2
6.216
25.954
.000
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม 179.869
751
.240
รวม
192.302
753
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคาดหวังของ ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองต่อการบริ หารจัดการ
หลักสู ตรการสอนที่ เน้นภาษาอังกฤษ ในสถานศึ กษา มี แตกต่างกัน โดยผูป้ กครองมี ค่าความคาดหวังสู งกว่า
ผูบ้ ริ หารและครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 (ตารางที่ 2)
2. แนวทางในการบริ ห ารจัด การของโรงเรี ย นเอกชนระดับ ประถมศึ ก ษาที่ เ น้น ภาษาอัง กฤษที่ มี
ประสิ ทธิผล มีดงั นี้ ควรมีกระบวนการให้ครู มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์หลักสู ตรมากยิง่ ขึ้น มีกระบวนการสรรหา
และพัฒนาบุคคลากรที่ชดั เจน การประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่ยอมรับ ทั้งนี้ตอ้ งมีการปรับให้ผบู ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์และ
มีความเป็ นผูน้ าที่แข็งแกร่ ง มีความเชี่ ยวชาญทั้งด้านหลักสู ตรและภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ ง มีสภาพความพร้อม
ของอาคารสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน ปลูกฝั งให้ครู มีความคาดหวังต่อผูเ้ รี ยนให้มีระดับสู งขึ้ นและมี
กระบวนการติดตามผลการใช้ทกั ษะทางภาษาของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
ตอนที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาที่ใช้ หลักสู ตรที่เน้ นการ
สอนด้ วยภาษาอังกฤษทีม่ ปี ระสิทธิผล
แนวทางการบริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ให้โ รงเรี ย นสามารถพัฒ นาสู่ ม าตรฐานสากลได้
ประกอบปั จจัยทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ าที่แข็งแกร่ ง 2) ความเป็ นผูน้ าที่เชี่ยวชาญ 3) สภาพโรงเรี ยน
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เรี ยบร้อย สะอาด ปลอดภัย 4) ความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยน 5) การติดตามประเมินความสาเร็ จของนักเรี ยน
อย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
การศึ ก ษาการบริ หารสถานศึ ก ษาเอกชนระดับ ประถมศึ ก ษาที่ ใ ช้ห ลัก สู ต รที่ เ น้น การสอนด้ว ย
ภาษาอังกฤษที่ มีประสิ ทธิ ผลความสาเร็ จของการบริ หารโรงเรี ยนเกิ ดขึ้นจากปั จจัยที่ สาคัญมากที่ สุด คือการที่
ผูบ้ ริ หารทุกท่านมีภาวะผูน้ าสู งมาก มีวสิ ยั ทัศน์ กว้างไกล มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สามารถเป็ นผูน้ าด้านวิชาการ
และด้านเทคโนโลยีได้เป็ นอย่างดี และเป็ นผู ้ เสี ยสละ ทุ่มเทให้กบั งานเหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากในการบริ หาร
องค์กร ผูน้ าและภาวะผูน้ ามีค วามสาคัญที่สุด ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวเกิดจากภาวะผูน้ าของผู ้ บริ หารเป็ น
ส่ วนใหญ่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ รศักดิ์ สว่างแสง (2552) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของโรงเรี ยนที่เน้นการ
สอนด้ว ยภาษาอังกฤษที่ มี ประสิ ทธิ ผล ที่ ไ ด้ใ ห้แนวคิ ด ว่า ควรประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบหลัก ที่ จ ะนาพาให้
สถานศึ กษาที่ เน้นภาษาอังกฤษมีประสิ ทธิ ผล ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าภาวะผูน้ าเป็ นสิ่ งที่
สาคัญยิง่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการนาพาองค์กรให้พฒั นาได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะที่หลากหลาย
ของผูน้ า ส่วนหนึ่งภาวะผูน้ าทางวิชาการ (จุฑามาศ อินนามเพ็ง, 2552) คือการที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้ า
ทางวิชาการย่อมดาเนินการให้สถานศึกษามุ่งสู่คุณภาพและได้มาตรฐาน
ผลของการวิจยั เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่นซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด
องค์ก รบริ หารส่ ว นท้อ งถิ่ นในภาคตะวันออก (วัน วิภา เที ย นขาว, 2555) พบว่า สภาพปั ญ หาที่ พ บในมิ ติด้าน
งบประมาณที่ขาดความสม่าเสมอในการสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนการสอน อาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อมอานวย
ความสะดวกที่ เอื้ อต่อการเรี ยนการสอน แต่ผลการวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ กลับไม่พบสภาพปั ญหา
ดังกล่าว เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้เป็ นโรงเรี ยนเอกชนทั้งหมด ซึ่ งสิ่ งแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆที่ครบครันทันสมัยนั้นไม่เพียงมีผลต่อความเชื่อมัน่ ของผูป้ กครองที่มีต่อการเรี ยนการสอน ตลอดจน
หลักสู ตรเท่านั้นแต่ยงั มีผลต่อปั จจัยสนับสนุนอื่นๆที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสาเร็ จด้านการเรี ยนรู ้ได้เช่นกัน (พรกมล
ลี ภกั ดิ์ ปรี ดา, 2555) แต่กลับสอดคล้องกับงานของ Glickman (1987) ที่ กล่าวว่าโรงเรี ยนประสิ ทธิ ผลย่อมครบ
พร้ อมทุ กอย่างรวมถึงการจัดความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยและปลอดภัยจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
แนวทางการบริ ห ารโรงเรี ย นที่มีประสิ ท ธิ ผ ลเพื่อ ให้ โ รงเรี ย นสามารถพัฒนาสู่ มาตรฐานสากลได้
ประกอบปัจจัยทั้งหมด 5 ประการ ได้ แก่
1. ภาวะผูน้ าที่ แ ข็งแกร่ ง ความส าเร็ จของการบริ หารสถานศึ ก ษาเอกชนในระดับประถมศึ กษาที่ ใช้
หลักสูตรที่เน้นการสอนด้วยภาษาอังกฤษจะเป็ นไปได้ จาเป็ นต้องมีผนู ้ าที่มีภาวะผูน้ าที่แข็งแกร่ ง มีความเชื่อมัน่ มี
วิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล
2. ความเป็ นผู ้น าที่ เ ชี่ ย วชาญ ผู ้บ ริ หารมี ค วามมั่น ใจว่ า ตนมี ค วามเป็ นผู ้น าที่ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามรู ้
ความสามารถที่ จะพัฒนาความรู ้ ทักษะทางภาษาอัง กฤษและมี ค วามเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญในการจัดการศึ กษาและ
หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ
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3. สภาพโรงเรี ยนเรี ยบร้อย สะอาด ปลอดภัย ถือเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรที่เน้นการสอนด้วยภาษาอังกฤษประสบความสาเร็ จ
4. ความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยน ครู มีความคาดหวังให้นกั เรี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้เต็มศักยภาพตาม
มาตรฐานการเรี ยนการสอนในหลักสูตรในระดับมากที่สุดและในระดับความคาดหวังมากที่สุด
5. การติ ดตามประเมิ นความสาเร็ จของนั กเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง ของการติ ดตามความสาเร็ จในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารของนักเรี ยนในแต่ละระดับดี การติดตามประเมินผลความสาเร็ จของนักเรี ยนในช่วง
ชั้นต่างๆโดยแยกการพัฒนาทักษะออกเป็ นด้านต่างๆ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้มีการส่งผ่านจาก
ครู ประจาชั้นในแต่ละชั้นโดยละเอียดจนจบการศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1.ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ครู ผูป้ กครอง ชุมชน นักเรี ยนร่ วมมืออันเป็ น
อย่างดี จะช่วยให้การบริ หารจัดการโรงเรี ยนได้บรรลุประสิ ทธิ ผล ดังนั้น จึ งควรส่ งเสริ ม และพิจารณาคัดเลือก
ผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติดงั กล่าว
2.ผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องหลักสู ตรพร้อมกับการมีทกั ษะภาษา ทาให้ผนู ้ าได้นาพา
แนวทางการเรี ย นภาษาในรู ปแบบที่ แตกต่า งเพื่ อให้ก ารเรี ยนรู ้ ภ าษาอัง กฤษมี ประสิ ทธิ ผลสู ง สุ ด และควรมี
กระบวนการประชาสัมพันธ์เนื้อหาบทเรี ยนของหลักสูตรการสอน ผลงานของนักเรี ยน กระบวนการสอน ที่ทาให้
เป็ นที่เข้าใจของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็ นรู ปธรรม กว้างขวางและชัดเจนยิง่ ขึ้น
3.ควรมีระบบและกลไกในการคัดสรรครู ท้ งั ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบุคลากรคุณภาพที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม
4.ควรมีการเตรี ยมครู และมีการกาหนดกรอบแนวที่ชดั เจนในการฝึ กอบรมครู เพื่อให้สามารถสอน
ได้ตรงตามแนวทางที่ หลักสู ตรวางไว้ ทั้งนี้ โดยทักษะภาษาอังกฤษของครู และพัฒนาเทคนิ ควิธีในการจัดการ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิภาพ
5.ควรมี ก ารพัฒ นาเครื อ ข่ า ยการจัด การเรี ย นการสอนหลัก สู ต รที่ เ น้น การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษทั้งโรงเรี ยนรัฐบาลและเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อร่ วมมือกันและแบ่งปั น ทรัพยากรทางการศึกษา
6.การวิจยั พบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองสูงกว่าครู และผูบ้ ริ หาร ดังนั้น จึงควรมีการสื่ อสารให้
ข้อมูลที่จาเป็ นและสาคัญ โดยมีการจัดประชุมร่ วมกัน กับผูป้ กครอง และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมใน
การจัดการเรี ยนการสอนมากขึ้น

ข้ อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมี การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนของ
ผูป้ กครองกับผูบ้ ริ หาร ครู ในโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิผล
2. ควรนา แนวทางการบริ หารสถานศึ กษาเอกชนระดับประถมศึกษาที่ใช้หลักสู ตรที่เน้นการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิผล จากผลการวิจยั ไปทดลองปฎิบตั ิใช้ในโรงเรี ยนที่ใช้หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ
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3. ควรท าการวิจัย เพื่ อ พัฒ นาหลัก สู ต รการสอนที่ เ น้นภาษาอัง กฤษ โดยร่ ว มกัน พัฒ นาหลัก สู ต รที่
เหมาะสมกับสภาพและบริ บทในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนร่ วมกัน เพื่อใช้เป็ นทางเลือกในการจัด
การศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนเอกชน จาแนกตามประเภท
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร(2) เพื่อศึ กษาความรู ้และเจตคติของบุคลากรเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา
และ (3) เพื่ อ ศึ ก ษาความรู ้ และเจตคติ เกี่ ย วกับการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มี ผลต่ อการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทคการวิจยั นี้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชากรทุกคน (Census) คือ ผูบ้ ริ หาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชนในเครื อไทย-เทค ปี
การศึ กษา 2558 จานวน 298 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโดยรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก ซึ่ ง ทุ กด้านได้แ ก่ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนิ นงาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน และด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผนอยู่ใน
ระดับมาก โดยบุคลากรมีความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสูงและมีเจตคติ
เกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมในระดับมาก ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่ วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ตัวแปรเจตคติเกี่ยวกับการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสมารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร้อยละ34 (R2 =
0.34) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะในการวิจยั คือ (1) ควรมีการจัดการความรู ้เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยอาชี วศึกษาในเครื อ ไทย- เทคอย่าง
ต่อเนื่อง (2) เพิ่มการดาเนินงานวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อทาให้การศึกษามีเนื้อหาที่ชดั เจนมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ความรู ้ เจตคติ การมีส่วนร่ วม ประกันคุณภาพการศึกษา เครื อไทย-เทค
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ABSTRACT
This research aims to studyParticipation in conducting educational Quality Assurance in Thai - Tech
group, tostudy knowledgeand attitude in conducting educational QualityAssurance in Thai - Tech group and to
study effects of staff’s knowledge and attitude in conducting educational QualityAssurance in Thai - Tech group.
This study has been based on survey research; samples that were used in this study were 298persons from
administrators, teachers and officers into Thai - Tech groupduring the academic year of 2016.The questionnaire
has been used as a tool to collect information and data was analyzed by using different computer programs.
Statistics that were used during the data analysis were percentages, means and standard deviation and Regression
Analysis: The results have shown that: participation in conducting educational quality assurance in Thai Tech
group was in high level in every aspects such as in job improvement, job participation, job assessment, job
planning. .The findings have revealed that the staff‘s knowledge was in the high level. The staff’s attitude towards
the educational quality assurancewas in high level.The result of study the participation in educational quality
assurance has shown that the variable attitudes about the quality of education can explain the variability of the
variables involved in quality assurance at 34 percent (R=0.34)with statistic significant at 0.05.The
recommendations for next research were as follows: 1) Training on participation of educational quality assurance
should be conducted continuously. 2) Qualitative research should be added in order to elaborate the study and
make the study more valuable.
KEYWORDS: Knowledge Attitude Participation Educational Quality Assurance Thai-Tech Group

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2)2545ที่ มุ่ ง เน้น การจัด
การศึ กษาเพื่อ พัฒนาคนให้เ ป็ นมนุ ษย์ที่ส มบู รณ์ ท้ งั ร่ างกาย อารมณ์ สัง คม สติ ปั ญ ญา มี ค วามรู ้ คู่คุณ ธรรม มี
จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ข(มาตรา 6 )เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา 47)สถานศึ กษาจึ งจาเป็ นต้องมีการวางระบบการประเมินที่มีฐานการดาเนิ นงานของวิทยาลัย
โดยหาแนวทางกากับ ติดตามและสนับสนุนการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจะต้องมี
การวางแผนจัดเตรี ยมบุคลากร กาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝ่ าย ทั้งผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ให้เกิดการทางานแบบมีส่วนร่ วม (มาตรา 48) ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายการประจาปี เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรั บการประกันคุ ณภาพภายนอก ให้นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชนและสังคมเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการจัด
การศึกษาว่าสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
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ดังนั้นทุกสถานศึกษา ต้องมีการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา และ เตรี ยมพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ อาจทาให้
ครู ซ่ ึ งรวมถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาระงานมากขึ้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งต้องมี ความรู ้ ปฏิ กิริยา และ
ความพร้อมในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาแตกต่างกัน และกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา แสดง
พฤติกรรมออกมาซึ่ งอาจจะมีท้ งั ในด้านบวกและด้านลบ หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความรู ้สึกในด้านบวกต่อการ
ดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ก็จะส่ งผลให้การดาเนิ นการสัมฤทธิ์ ผลตามเป้ าหมายที่วางไว้นาไปสู่ การ
รับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550. )
ปั จ จุ บัน วิ ท ยาลัย ในเครื อ ไทย-เทคได้เ ปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลัก สู ต รของกรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ หลักสู ตรที่เปิ ดสอนมี 2 หลักสู ตรคือ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ.2546)ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยกรรมและหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง(ปวส.) พุทธศักราช 2557ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ มีสาขาทั้งในเขตกรุ งเทพมหานครรวมปริ มณฑลและ
เมื องใหญ่ ๆในเขตต่างจังหวัด บุ คลากรโดยเฉพาะครู จะเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ มี ศักยภาพและความ
รับผิดชอบ รักการสอนมีคุณธรรม จริ ยธรรมที่งดงาม เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งนี้วทิ ยาลัยมีการจัดการที่มีระบบ
ซึ่ งเป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึ กษาและพัฒนาครู ผูส้ อนในด้านต่าง ๆ เช่ น การพัฒนาการสอน การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การวิจัยและพัฒนาต่อเนื่ อง ดังนั้นการพัฒนาการศึ กษาเพื่อให้เกิ ดคุณภาพจึ งจาเป็ นต้อง
ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการประกัน คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา และเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ กับ ข้อ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ ที่ ระบุ ให้สถานศึ กษาพัฒนารบบประกันคุ ณภาพทุ กระดับทั้ง ภายในและ
ภายนอก แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจานวนมากยังขาดบุคลากรทางการศึ กษา
ครู ผสู ้ อนมีจานวนน้อยลงไม่เพียงพอ เนื่ องจากครู ลาออกครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการ
สอน อีกทั้งครู ผสู ้ อนเป็ นผูท้ ี่เพิ่งสาเร็ จการศึกษา บางคนยังขาดวุฒิทางด้านการศึกษาและครู ผสู ้ อนรุ่ นใหม่ๆ ยังมี
ความอดทนน้อย ประกอบกับไม่ชอบการจัดทาเอกสารจานวนมาก ๆ จึ งส่ งผลให้ครู ผูส้ อนมองเห็ นว่างานการ
สอนของครู น้ นั เป็ นงานที่มีการจัดทาเอกสารค่อนข้างมาก ในส่ วนวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ครู และบุคลากรส่วน
ใหญ่จบการศึ กษาในสาขาบริ หารธุ รกิ จ มีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนค่อนข้างน้อยเนื่ องจากเพิ่ง
สาเร็ จการศึกษา จึงทาให้ขาดความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาจึงส่งผลให้การจัดทา
ประกันคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยไม่สมบูรณ์เท่าที่ ควรดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ องผลของ
ความรู ้ เจตคติของบุคลากรที่ มีต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาของวิท ยาลัย
อาชี วศึ กษาเอกชนในเครื อไทย-เทค เนื่ องจากบุคลากรของวิทยาลัย มีความเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยและเป็ นผลผลิตที่สาคัญที่สุดของสถาบัน ซึ่ งนับ ได้วา่ เป็ นแรงผลักดันที่สาคัญในการ
ช่วยให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และผลที่ได้จากการวิจยั จะสามารถนาไปพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ และกาหนดแนวทางในการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพคุ ณภาพการศึ กษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย–เทค ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในเครื อ ไทย- เทค
2.เพื่อศึกษาความรู ้และเจตคติของบุคลากรเกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทค
3.เพื่อศึ กษาความรู ้และเจตคติ เกี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพการศึ กษาที่ มีผลต่อการมี ส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทค

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น

การมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
แบ่งเป็ น 4 ด้าน
1. การมีส่วนร่ วมในการวางแผน
2. การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
3. การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
4. การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งและแก้ไข

1.ความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2.เจตคติที่มีต่อการประกันคุณภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึ กษาเอกชน ในเครื อไทย–เทค จานวน 298
คน (วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค,2558) โดยการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรทุกคน
(Census) จานวน 298 คน
4.2 ตัวแปรที่ ศึกษามี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1. ตัวแปรต้นประกอบก้วย ความรู ้เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเจตคติที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงาน ด้านการมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน และด้านการมี ส่วนร่ วมในการปรับปรุ ง
และแก้ไข
4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั จานวน 7เดือน (มกราคม2559–กรกฎาคม2559)
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5ตอนคือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามตอนที่ 2แบบวัด ความรู ้ ของบุ คลากรที่ มี ต่อ การด าเนิ นงานการประกัน คุ ณ ภาพ
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การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทคตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากรที่มีต่อ
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทคตอนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่ มีต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษาของวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เอกชนในเครื อไทย-เทค ซึ่ งแบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดาเนิ นงาน ด้านการตรวจสอบผลการ
ดาเนิ นงาน และ ด้านการปรับปรุ งการดาเนินงาน สาหรับตอนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)ตอนที่ 2
มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดความรู ้ใช้การตรวจสอบคะแนนในข้อเท็จจริ งพิจารณาให้คะแนน ตอนที่ 3-4มีลกั ษณะเป็ น
มาตรประมาณค่ า (Ratingscale) จ านวน 5 ระดับ ) การตรวจสอบคุ ณ ภาพด้า นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ใช้วิธี ก าร
คานวณหาค่า IOC เท่ากับ 1
ส่ ว นการตรวจสอบคุ ณ ภาพด้า นความเที่ ย งครง แบบความสอดคล้อ งภายใน (Internal consistency
reliability) ใช้วิธีการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)ผลการนา
เครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้(Try out) กับผูบ้ ริ หาร ครู และเจ้าหน้าที่ จานวน 30 คนพบว่าได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.918
ตารางที่ 1 แสดงเครื่ องมือวิจยั จาแนกตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประเภทของเครื่ องมือวิจยั
1 ผูบ้ ริ หาร
2 ครู เจ้าหน้าที่

1.แบบวัดความรู ้ และ เจตคติ
2. แบบสอบถามปลายปิ ด
1.แบบวัดความรู ้ และ เจตคติ
2. แบบสอบถามปลายปิ ด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
วิจยั
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ความเหมาะสมของเนื้อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ความเหมาะสมของเนื้อหา

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) นา
หนังสื อขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุมเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สนับสนุนการวิจยั (2) ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่มประชากร จานวน298 ชุด (3) จัดเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองกับวิทยาลัยในเครื อไทย-เทคทั้ง 9 แห่ ง ใช้เวลา 2 สัปดาห์ได้ครบทั้ง 298 ชุด
(4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม(5)จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.6 การวิเคราะห์ ขอ้ มูล (1) ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อพรรณนาการมีส่วนร่ วม
ในการประกันคุณภาพของบุคลากรและเพื่อพรรณนาความรู ้ และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการมีส่วนร่ วมใน
การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferentail Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อศึกษาตัวแปรด้านความรู ้ และเจตคติ ตัวแปรอิสระของการศึกษาที่มีระดับการ
วัดเป็ นเชิงปริ มาณ และตัวแปรการมีส่วนร่ วม ตัวแปรตามที่มีการวัดแบบเชิงปริ มาณ
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ผลของความรู ้ และเจตคติ ของบุคลากรที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทค ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
5.1 สรุ ปผลข้อมูลปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลของบุคลากรที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ72.5 อายุส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่ วง 20 – 29 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.2ระดับการศึ กษาส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ82.2มี
ประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 3.01– 6.00ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.50 และตาแหน่งงานส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์ คิด
เป็ นร้อยละ64.80
5.2 ผลของความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาPDCA พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (µ= 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากเป็ นอันดับแรกคือ การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งการดาเนินงาน A : Act(µ =4.90)
รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน D : Do (µ=4.08)การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
C : Check(µ =3.95)และการมีส่วนร่ วมในการวางแผนP : Plan (µ =3.93) ตามลาดับ
5.3 ความรู ้และเจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
5.3.1 ความรู ้ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย –เทค บุคลากรมีความรู ้อยูใ่ น
ระดับสูง จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ73.2 รองลงมา อยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.2
และระดับต่า จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.70
5.3.2 เจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในเครื อไทยเทค พบว่า เจตคติของบุคลการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระดับเจตคติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด และมาก โดยข้อที่มีเจตคติมากที่สุด เป็ นอันดับแรก คือ
การประกันคุณภาพการศึ กษาทาให้เกิ ดผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับความเชื่ อมัน่ จากบุคคลภายนอก
(µ=4.34) รองลงมาคือ การติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ ช่วยให้การผลการดาเนิ นงานของ
สถาบันบรรลุตามเป้ าหมาย(µ = 4.31) และข้อที่อยูอ่ นั ดับสุ ดท้าย คือ การประกันคุณภาพการศึกษาไม่จาเป็ นต้อง
ทาอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย(µ = 3.58) มีเจตคติอยูใ่ นระดับมาก
5.4 ผลการศึกษาความรู ้และเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
ด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ในเครื อ ไทย-เทค เมื่ อ ทดสอบค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ระหว่างตัวแปรด้านเจตคติและความรู ้กบั การมีส่วนร่ วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าผลเป็ นไปในทางเดียวกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
การมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
r

Sig.

แปลผล

1. เจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

0.580

0.000

สูง

2. ความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

0.047

0.208

ไม่มีความสัมพันธ์
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ตารางที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์การถดถอยในแต่ละขั้นตอน
ตัวแปร
R
R2
R
Change
X1

0.58

0.34

0.34

F

F
Change

Sig F

Sig F
Change

149.68

149.68

0.00

0.00

X1= ด้านเจตคติR= ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณR2=ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยสถิติการถดถอย
พหุ คูณ (RegressionAnalysis) แบบ Stepwise แล้ว พบว่ามีเพียงตัวแปรค่าเฉลี่ยเจคติเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับระดับการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธุ์พหุ คูณเป็ น 0.58 สามารถพยากรณ์ระดับการมีส่วนร่ วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ร้อยละ 34
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์ระดับการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
จากปั จจัยค่าเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
β
ตัวแปร
b
SEb
t
Sig.
เจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

0.78

0.06

R2 = 0.34

0.58

12.23

0.000

SEest= 0.49a= 0.86

a = ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบβ= ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน b= ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
จากตาราง พบว่า ปั จจัยที่ ค่าเฉลี่ยเจตคติเกี่ ยวกับการประกับคุณภาพการศึ กษา มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.49โดยปั จจัยค่าเฉลี่ยเจตคติสามารถพยากรณ์ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่ วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (sig. = 0.000) และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยใน
รู ปคะแนนดิบ (b) ที่ 0.78 ขณะที่ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta) อยูท่ ี่ 0.58โดยมีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.42ซึ่ งจากผลดังกล่าว สามารถสร้างสมการพยากรณ์การมีส่วน
ร่ วมในการประกันคุณภาพทางการศึกษาในรู ปคะแนนดิบ ได้ดงั นี้
𝑌̂
=
0.86 + 0.78(X1)
และสร้างเป็ นสมการพยากรณ์การมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในรู ปคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Z
=
0.58 (X1)
จากสมการที่ได้ นามาทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐาน
1. การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครื อ
ไทย- เทค อยูใ่ นระดับดี
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2. ความรู ้และเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครื อ
ไทย- เทค อยูใ่ นระดับดี
3. ความรู ้และเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลกรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครื อไทย-เทค
สมมติฐานย่ อย
1. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครื อไทย-เทค ที่มีความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสู งจะทาให้การ
มีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาสูง
2. บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครื อไทย-เทค ที่มีเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่ดีจะทาให้การ
มีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาดี
จากสมการทานายผลที่ได้ พบว่า ยอมรับสมมติฐานย่อยที่ 2 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครื อไทยเทคที่มีเจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่ดี จะทาให้การมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาดี โดยมีค่า
Sig = 0.0000 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 แต่ปฏิเสธสมมติฐานย่อยที่ 1 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน
เครื อไทย-เทค ที่มีความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสู งจะทาให้การมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
สูงโดยมีค่า Sig = 0.208 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
การศึกษาผลของความรู ้ เจตคติ ของบุคลากรที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครื อไทย-เทคผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย
ดังนี้
6.1 การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครื อ
ไทย- เทค พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.6 รองลงมา คือ ระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 36.9 และระดับปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.1 ตามล าดับ ทั้งนี้ ระดับ เจตคติ ที่มี ต่อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคากรฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ =4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาท าให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพได้รั บ ความเชื่ อ มั่น จาก
บุคคลภายนอก (µ = 4.34)การติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ ช่วยให้การผลการดาเนิ นงาน
ของสถาบันบรรลุตามเป้ าหมาย(µ=4.31)สอดคล้องกับ ศิริเพ็ญ เนื่องจานงค์ (2542) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 พบว่าความร่ วมมือของบุคคล
มีอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความเห็นพ้องกันในการร่ วมมือกันจัดทาและดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษา
การมีส่วนร่ วมกันรับผิดชอบ การเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามลาดับ
6.2ความรู ้ แ ละทัศนคติ ของบุคลากรเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทค พบว่าผลของความรู ้ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อ
ไทย –เทค บุคลากรมีความรู ้อยูใ่ นระดับสู งคิดเป็ นร้อยละ 73.2 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 26.2
เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลของความรู ้ ของบุคลากร ที่ ตอบถูกมากที่ สุด คื อ การประกันคุ ณภาพการศึ กษา
หมายถึง การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดาเนิ นงานตามมาตรฐานที่กาหนดคิดเป็ นร้อยละ 97.7
รองลงมา คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและแนวทาง การประเมินคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย4
209

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ขั้นตอน คือ PDCA ( Plan – Do –Check – Action )และคณะผูป้ ระเมินภายนอก คือ ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ประเมิน
สถานศึกษาแต่ละแห่ งจะทาการศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษานั้นๆคิดเป็ นร้อยละ
95.6 ทั้งนี้ ผลของความรู ้ของบุคลากร ที่ตอบผิดมากที่สุด คือ การบริ หารสถานศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพภายในและเป็ นกระบวนการที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดาเนินการ และมาตรฐานที่สามารถ
ประเมินได้โดยใช้เกณฑ์ที่เป็ นอัตนัยเป็ นลักษณะของการประกันคุณภาพ คิดเป็ นร้อยละ 84.9 รองลงมา คือ ภารกิจ
ด้านวิชาการเป็ นส่ วนสาคัญหลักในการประกันคุณภาพการศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 84.6 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จรวยพร ธรณิ นทร์ (2539) ที่ ได้ศึกษาการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในสถานศึ กษา ซึ่ งพบว่าการ
ประเมินในปั จจุบนั จะเน้นให้คนในสถานศึกษาได้รู้จกั ตนเองอยูใ่ นระดับมาก โดยงานวิจยั ได้เน้นให้เห็นจุดเด่น
และจุ ดด้อยในการปฏิ บัติงานของตนเองนอกจากนี้ ความรู ้ และทัศนคติ ของบุ คลากรเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาก็เป็ นส่ วนสาคัญที่จะนามาซึ่ งความสาเร็ จและได้นาผลการประเมินที่ดีมาเป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตนเองให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
6.3ความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทคซึ่งได้ผลจากปั จจัยที่มีผลต่อระดับการมี
ส่ วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านความรู ้และเจตคติของบุคลากรเกี่ยวกับการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในเครื อไทย-เทคด้วยสถิติการถดถอยพหุ คูณ (RegressionAnalysis) แบบ Stepwiseพบว่ามีเพียงตัวแปรค่าเฉลี่ ย
ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับระดับการมีส่วนร่ วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000สอดคล้องกับ ฉันทนา เกิดกลมเกลียว(2554) ได้กล่าวถึง
การประกันคุณภาพการศึกษากับการมีส่วนร่ วมว่า ผูด้ าเนิ นการจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีความรู ้ที่ดีและทัศนคติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาก่อน เปิ ดใจรับและต้องมีใจเสี ยสละเพื่อ
ส่ วนรวมและเพื่อองค์กรในการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ก็จะทาให้การประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลตามมา

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรจาแนกตามด้าน PDCA
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสุ ดท้ายคือการมีส่วนร่ วมในการวางแผนP :
Plan(µ =3.93)ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรพิจารณาการวางแผนเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดไว้เป็ นอันดับแรก ในส่ วนของการ
วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็ นส่ วนที่เริ่ มต้นและทาให้ส่วนอื่นๆ สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารสามารถปรับเปลี่ยนแผนการดาเนิ นการได้ถา้ แผนที่มีอยูไ่ ม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพในภาพรวม ก็จะทาให้การประกันคุณภาพของสถานศึ กษาจะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ผลการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในเครื อ
ไทย-เทค พบว่า ระดับเจตคติของบุคลการด้านที่อยูอ่ นั ดับสุ ดท้ายคือ การประกันคุณภาพการศึกษาไม่จาเป็ นต้อง
ทาอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย(µ = 3.58) ดังนั้นผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาต้อง
เน้นย้ าถึงการประกันคุณภาพการศึกษาจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากภารกิจการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึ ก ษา เป็ นหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก คน ไม่ ว่า จะเป็ นผูบ้ ริ ห าร ครู อ าจารย์ และบุ ค ลากรอื่ น ๆใน
สถานศึกษา โดยในการดาเนิ นงานจะต้องให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเช่น ผูเ้ รี ยน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแล เข้ามามีส่วนร่ วม ช่วยกันคิดช่วยกันทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องก็จะช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามี
คุณภาพ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณเท่านั้น ทาให้ขาดการขยายความในเนื้ อหาการศึกษา
เชิงคุณภาพ สาหรับปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบด้าน ผลของความรู ้ เจตคติ ของบุคลากรที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครื อไทย-เทคจึงควรดาเนิ นการด้าน
งานวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมด้วย จะทาให้การศึกษาวิจยั มีเนื้อหา และขอบเขตที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ เพื่อมองหา
ความสอดคล้องในองค์ประกอบ ของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. การศึกษาในมิติความรู ้ส่วนบุคคลที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ว่า ควรมีความรู ้ในลักษณะใด
ถึงจะมีความสอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่างชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
3)ประเมินกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่างชุมชนระหว่างกลุ่มวิทยาลัย
ในเครื อไทย-เทค โดยการดาเนินการวิธีวจิ ยั จัดทาเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาผลการดาเนิ นการจัดกิจกรรม
นาความรู ้สู่สังคม ระยะที่ 2 กาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิ จกรรมนาความรู ้สู่สังคม และระยะที่ 3
ประเมินกลยุทธ์ในการจัดกิ จกรรมการนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่างชุมชน(SSR) ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อ
ไทย-เทคโดยแบ่ ง เป็ น 4 ด้านคื อ พิ จ ารณาความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความสอดคล้อ งและความเป็ น
ประโยชน์ เครื่ องมือที่ ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมิน มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.901 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์สถิติพ้นื ฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมSSR ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก
2. การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิ จกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันของนักศึกษาระหว่าง
ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค 4 ด้าน ได้แก่ดา้ นจิตอาสาเพื่อสังคม ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้าน
การสร้างความเชี่ยวชาญแก่นกั ศึกษา และด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ
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3. ผลการประเมิ นกลยุท ธ์การบริ หารจัดการการจัดกิ จกรรมน าความรู ้สู่สังคมร่ วมกัน ของนักศึ กษา
ระหว่างชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ด้านความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่ สุด ส่ วนด้านความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม กลยุทธ์การบริ หารจัดการ กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค

ABSTRACT
The purposes of this study were: 1) to study the result of the management strategies of the student
social responsibility (SSR) activity among communities of Thai-Tech Group. 2) To establish the management
strategies in Student Social Responsibility of Thai-Tech Group. 3) to assess strategic plan in Student Social
Responsibility of Thai-Tech Group. Methodology was mixed method: Qualitative and Quantitative methods
were used in this research. There were 3 stages in this research: 1) The representative of communities were
interviewed The selective sampling were selected from 8 communities involved of Thai-Tech Group
2) Questionnaires were answered by 50 samples from 8 communities involving of Thai-Tech Group 3) Strategic
Plan of activities management from result of questionnaire was assessed by experts. Data were collected
through interviews, questionnaires, and Strategic plan assessment, had reliability 0.901 and analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The research findings as follows: 1)the participants are satisfied with a high level of activities. 2) The
management strategies of the student social responsibility (SSR) activity among communities are established in
4 areas: Community Relations Activities, Social responsibility, Job skills for students, Job creation. 3) The
management strategies of the student social responsibility (SSR) activity among communities are assessed in 4
areas: consistency with the highest level and propriety, feasibility, and utility with a high level respectively.
KEYWORDS : Participation, the Management Strategies, Thai-Tech Group

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ด้านการศึ กษาในยุคโลกาวิว ตั น์มีความจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมต่ อภาวการณ์ การเปลี่ ยนแปลง
โดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเริ่ มขยายการบริ หารการศึกษาด้านวิธีการดาเนิ นธุรกิจการศึกษาที่ ตระหนัก
ถึง ปรัชญา นโยบาย พันธกิจ โครงสร้างการบริ หาร เป้ าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
ได้เน้น ในการประกัน คุ ณ ภาพ แสดงให้เห็ นถึ งความส าเร็ จการด าเนิ น งาน และตัวบ่ งชี้ คุ ณ ภาพที่ ก าหนด ใน
ลักษณะของจุดอ่อน จุดแข็ง เป็ นการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งและพัฒนาการศึกษาให้ดี
ยิ่ง ขึ้ น และให้ ค วามส าคัญ ในประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ งการจัด ท าวิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ของ
สถานศึ กษา ถือเป็ นการจัดทาแผนระยะยาว เพราะการประกันคุณภาพมุ่งให้บุคลากรในองค์การสถานศึ กษามี
จิตใจที่ใฝ่ คุณภาพ และมุ่งเปลี่ยนฐานด้านความคิดตระหนักการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
หน่ วยงานจะต้องจัดท าเอกสารรายงานผลการดาเนิ น งานของหน่ วยงาน รวมทั้งระบุ ถึงจุด อ่อน จุ ดแข็ง แนว
213

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ทางแก้ไข และแนวทางเสริ มให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ทราบ เป็ นเอกสารสาคัญที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ (Audit) ทั้ง
การตรวจสอบคุณภาพภายใน และการตรวจสอบคุณภาพภายนอก เพื่อตรวจระบบและกลไกการดาเนิ นงานตาม
ตัวบ่งชี้ และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพ (ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ) เป็ นสิ่ งสาคัญที่
หน่ วยงานด้านการศึ ก ษาเอกชนต้อ งท า การจัด ท าโครงการส่ งเสริ ม ความเป็ นเลิ ศ ทางวิช าการและวิช าชี พ ที่
ตอบสนองความรั บผิดชอบต่อสังคมของนักเรี ยน-นักศึ กษา หรื อ โครงการSSR (Student Social Responsibility)
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ที่ดาเนินธุรกิจทางการศึกษาอาชีวะเอกชน ที่มุ่งเน้นผลิตนักเรี ยน
นักศึกษา ตามปรัชญาด้าน คุณภาพ คุณธรรม ให้เป็ นที่ยอมรับต่อหน่วยงานและสถานประกอบการ จบไปมีงานทา
และได้รับการยอมรับต่อประสิ ทธิ ภาพที่แต่ละวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค โดยการเรี ยนรู ้จริ ง ปฏิบตั ิจริ ง มีคุณภาพ
และยึด มั่น ในคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และแต่ ล ะวิท ยาลัย ในเครื อไทย-เทค ก็ ต ระหนัก ดี ว่าทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น
องค์ป ระกอบที่ มีค วามส าคัญ อย่างยิ่งต่อ ความส าเร็ จในการดาเนิ น ธุ รกิ จ ทางการศึ ก ษา และการมี ค่ านิ ยม 12
ประการน ามาใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต ามตัว ตนที่ แ ท้จ ริ งของคนไทยและพฤติ ก รรมการท างานที่ ดี เหมาะสม
เปรี ยบเสมื อ นพลัง ผลัก ดั น ให้ วิ ท ยาลัย ในเครื อ ไทย-เทค สามารถเดิ น ไปสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ จึงได้กาหนดนโยบาย โดยนาคุณค่าหลัก 12 ประการมาใช้
อันเป็ นพฤติกรรมพื้นฐานและค่านิ ยมที่ ทางรัฐบาลให้ความสาคัญกับนักเรี ยน นักศึกษา ทางที่ วิทยาใน
เครื อไทย-เทค ที่จะทาให้บุคลากรทุกคน รวมทั้งนักเรี ยน นักศึกษา ได้มีส่วนร่ วมดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่ต้ งั ไว้หนึ่ งในค่านิ ยมของสถานศึกษาที่ฝังลึกอยูใ่ นสถานศึกษา คือ รู ้จกั ดารงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รู ้จกั อดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็ น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้า
เหลื อ ก็ แ จกจ่ า ยจ าหน่ า ย และพร้ อ มที่ จ ะขยายกิ จ การเมื่ อ มี ค วามพร้ อ ม เมื่ อ มี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองเข้าไปถึงพัฒนาดีข้ ึนยึดมัน่ เสมอในการ
ยกระดับคุณภาพสังคม และส่ งเสริ มพัฒนา เศรษฐกิ จของชาติอย่างยัง่ ยืน บนความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกันของ
บุคลากร นักเรี ยน นักศึ กษา ชุมชน และสังคมวงกว้าง โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน ให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษา กลุ่มวิทยาลัย
ในเครื อไทย-เทคได้ให้ความร่ วมมือกับสังคม ชุมชน ในการดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และนาความรู ้สู่สงั คม
เริ่ มด้วยการทอดถ่ายความรู ้ จิตอาสา พัฒนา ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการกิจกรรมช่วยเหลือสังคม นาความรู ้สู่สังคม เป็ นรู ปธรรมในความร่ วมมือ
กัน ของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและบรรลุความสาเร็ จ และเป็ นไปตามความต้องการ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง
กลยุทธ์การบริ หารการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สงั คมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดาเนินการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สงั คมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ของ
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
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3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่างชุมชน ของ
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. หลักการและแนวคิ ด โครงการส่ งเสริ ม ความเป็ นเลิ ศทางวิชาการและวิชาชี พ ที่ ต อบสนองความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรื อโครงการ SSR (Student Social Responsibility)
2. สภาพปั จจุบนั การจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน ของกลุ่มวิทยาในเครื อไทย-เทค ในการช่วยเหลือสังคม
3. ความต้องการของชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่แต่ละแห่ง ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ใน
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
4. กลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ในการช่วยเหลือ
สังคม
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั กาหนดกรอบแนวคิดดังนี้
โครงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักเรี ยน นักศึกษา หรื อโครงการ
SSR (Student Social
Responsibility)
1.ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ
2.ด้านสุ ขภาพและอนามัยผูบ้ ริ โภค
3.ด้านสาธารณประโยชน์
4.ด้านสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
5.ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
6.ด้านกีฬา

รูปแบบความร่ วมมือ
-กิจกรรมร่ วมกับชุมชนในการช่วยเหลือสังคม ของ
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
-ลักษณะการจัดกิจกรรม
-แนวความคิดในการนาความรู ้สู่สงั คม ชุมชน
-ความต้องการของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(Environmental
Analysis)
2.จัดวางทิศทาง (Establishing Organization
Direction)
3.กาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
4.ปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ (Strategic
Implementation)
5.ควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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กลยุทธ์การบริ หารจัดการ
จัดกิจกรรมนาความรู ้สู่
สังคม ร่ วมกันระหว่าง
ชุมชน (SSR) ของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
1.ด้านกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์
2.ด้านกิจกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพ
3.ด้านการสร้างความ
เชี่ยวชาญแก่นกั ศึกษา
4.ด้านจิตอาสาเพื่อ
สังคม
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4.วิธีดาเนินการวิจัย
แนวทางการจัดทากลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สงั คมร่ วมกันระหว่างชุมชนของ
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค โดยจัดทาเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาผลการด าเนิ น การการจัด กิจ กรรมน าความรู้ สู่ สั ง คม ทบทวนเอกสารรายงาน
โครงการ SSR ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค รวมรวบข้อมูลนามาวิเคราะห์เนื้อหา
บันทึกข้ อมูล จากเอกสารโครงการนาความรู ้สู่สงั คม ของร่ วมกันระหว่าง ชุมชน (SSR) ของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค นามาทบทวน แล้วสังเคราะห์ขอ้ มูล
การรวบรวมข้ อ มู ล ทบทวนรายงานโครงการ SSR บั น ทึ ก ข้อ มู ล ให้ อ ยู่ใ นกรอบประเด็ น ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั รวบรวมข้อมูลเนื้ อหาสาระ จากเอกสารโครงการ SSR เพื่อนาไปสร้างแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผูแ้ ทนชุมชน ที่เข้าร่ วมโครงการ SSR ในระยะที่ 2ต่อไปทาการสรุ ปผลการดาเนินการกิจกรรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากสรุ ปผลกิจกรรม SSR
ระยะที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู้ สู่ สังคม
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นผูแ้ ทนชุมชน 9 แห่ ง และ กลุ่มผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ SSR จานวน 50 คน แสดงความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัด
กิจกรรม
เครื่องมือวิจยั แบบสัมภาษณ์(ชุมชน) และ แบบสอบถาม ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาหาความสอดคล้อง
ของข้อคาถามกับนิ ยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดไว้ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา IOC (Index of Item-objective
Congruence) มีค่ามากกว่า 0.5 และนาไปทดลอง (Tryout) บุคลทัว่ ไปใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนแล้วนามาหา
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมัน่
0.901
การเก็บรวบรวมข้ อมูล นาแบบสัมภาษณ์มาสรุ ปเนื้ อหา ด้วยการสังเคราะห์เนื้ อหา และใช้ประกอบการ
นาไปร่ างกลยุทธ์ และแบบสอบถามรวมรวบแบบสอบถามที่ กาหนดนามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติ และเขี ยน
รายงานมาดาเนินการร่ าง กลยุทธ์ ไปดาเนินการในระยะที่ 3 ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล การสัมภาษณ์ ผูแ้ ทนชุมชน ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis)และ แบบ
สอบถามก นามาวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 ประเมินกลยุทธ์ ในการจัดกิจกรรมการนาความรู้ สู่ สังคมร่ วมกันระหว่ างชุมชน(SSR) ของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค
ผู้ให้ ข้อมูล ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 10 คน พิจารณาความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความสอดคล้องและ
ความเป็ นประโยชน์
เครื่ องมือวิจัย แบบประเมินกลยุทธ์โดยการหาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) นาแบบที่
ผูว้ จิ ยั สร้างแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหาและความ
ชัดเจนของภาษา ผูว้ จิ ยั แก้ไขคาถามในการสัมภาษณ์ตามที่ได้รับการแนะนา ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล นาผลการประเมินกลยุทธ์ กิจกรรม และข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขกล
ยุทธ์ฯ จากผูท้ รงคุณ วุฒิ ท้ งั 10 ท่าน มาวิเคราะห์ผ ลการประเมินกลยุทธ์ จึ งได้ก ลยุทธ์ที่ปรับ แก้ไขตามความ
คิดเห็ นของผูท้ รงคุณวุฒิ และนาไปสรุ ปเขียนรายงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูลวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบ
ประเมิ น กลยุท ธ์ วิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Validity) จากข้อ มู ล ข้อ เสนอแนะในการปรั บ แก้ไ ขกลยุท ธ์ จ าก
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 10 ท่าน

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสรุ ปแบบสั มภาษณ์ การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู้ สู่ สังคมร่ วมกันระหว่ าง
ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
หัวข้ อ
จุดแข็ง

จุดอ่ อน

อุปสรรค

โอกาส

รายละเอียด
1. เนื่ องจากสถาบันมีชื่อเสี ยงจึงทาให้เป็ นที่รู้จกั ของคนส่ วนใหญ่
2. นักศึกษามีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
3. ทาให้เกิดความสามัคคีและการทางานร่ วมกันของคนในชุมชน
4. ทาให้นาความรู้ที่ได้ไปส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พภายในชุมชน
5. นักศึกษามีความรู ้ในด้านวิชาชี พสามารถถ่ายทอดความรู ้ให้ กับคนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี
6. นักศึกษาทางานเป็ นทีมได้ดีและมีภาวะผูน้ า กล้าพูดกล้าทาและกล้าแสดงออก
7. นักศึกษามีการแต่งกายที่ดีและเคารพสถานที่
8. ในการจัดทาโครงการมีการวางแผนการทางานได้อย่างเป็ นขั้นตอน
1. การอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่ อสารเพื่อชี วิตประจาวัน
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ ของบุคคลที่เข้าร่ วมโครงการว่าได้นาความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจาวันได้จริ งหรื อไม่
3. การจัดการในเรื่ องของการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทวั่ ถึงและต่อเนื่ องเป็ นระยะ
4. การสารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมก่อนจากชุมชนเพื่อใช้สาหรับดาเนิ นงานจริ ง
5. การจัดกิจกรรมสันทนาการในระหว่างการอบรมเพื่อดึงดูดคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
6. การกาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมควรให้เหมาะสมกับโครงการนั้นนั้น
1. การที่คนในชุมชนมีทกั ษะในการเข้าอบรมต่างกันทาให้ความรู ้ที่ได้จากการเข้าร่ วมโครงการต่างกัน
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมของชุมชนไม่เพียงพอ
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีจานวนไม่มากและส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มของบุคคลกลุ่มเดิม
1.ในการจัดกิ จกรรมแต่ละครั้งมีการสนับสนุ นจากหน่ วยงานหรื อองค์กรภายนอกเพื่อซื้ อวัสดุ อุปกรณ์
แจกจ่ายให้กบั ชุมชน
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ตอนที่ 2 ผลการสรุปแบบสอบถามการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู้ สู่ สังคมร่ วมกันระหว่ าง
ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้ าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่าง
ชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ในภาพรวม
ระดับผลการ
การดาเนินการจัดทากิจกรรมโดยรวม
S.D.

ดาเนินการ
ด้านจิตอาสาเพื่อสังคม
มาก
4.24
1.18
ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
มาก
4.12
0.73
ด้านการสร้างความเชี่ยวชาญแก่นกั ศึกษา
4.11
1.13
มาก
ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ
4.03
0.98
มาก
รวม
4.11
0.80
มาก
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับ ผลการด าเนิ น งานการจัด ท ากิ จ กรรมการน าความรู ้ สู่ สังคมร่ วมกัน
ระหว่างชุมชนและกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทคโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (S.D.
= 0.80) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ก็พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ได้แก่ ด้านจิตอาสาเพื่อ
สังคม ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้านการสร้างความเชี่ยวชาญแก่นักศึกษา และด้านการสร้างงานสร้างอาชี พ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 4.12 4.11 และ 4.03 (S.D. = 1.18 0.73 1.13 และ 0.98) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกลยุทธ์ การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู้ สู่ สังคมร่ วมกัน ระหว่ าง
ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวมและจาแนกเป็ นรายด้ าน
ตารางที2่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นกลยุทธ์ในการจัดทากิจกรรมนาความรู ้สู่
สังคมร่ วมกันระหว่างชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทคในภาพรวม
ประเด็นกลยุทธ์ การจัดทากิจกรรมนาความรู้ สู่ สังคม
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
S.D.
ภาพรวม
ความคิดเห็น
ด้านความสอดคล้อง
มากที่สุด
4.50
0.78
ด้านความเหมาะสม
มาก
4.33
0.74
ด้านความเป็ นไปได้
4.30
0.74
มาก
ด้านความเป็ นประโยชน์
4.18
0.81
มาก
รวม
4.33
0.75
มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความคิดเห็ นต่อประเด็นกลยุทธ์ในการจัดทากิจกรรมนาความรู ้สู่สังคม
ร่ วมกันระหว่างชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทคในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.33 (S.D. = 0.75) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ก็พบว่า ด้านความสอดคล้องมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D. = 0.78) โดยด้านความเหมาะสม ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความเป็ น
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ประโยชน์ มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 4.30 และ 4.18 (S.D. = 0.74, 0.74 และ
0.81) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สงั คมร่ วมกันระหว่างชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
กลยุทธ์
1. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
1.1 การประชาสัมพันธ์
โครงการ SSR อย่างทัว่ ถึง
1.2 การสร้างความร่ วมมือใน
การจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน

2. ด้านการสร้ างงานสร้ างอาชีพ
2.1 การพัฒนาอาชีพของคนใน
ชุมชน
2.2 การประยุกต์ใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนสู่การสร้างรายได้

4. ด้านจิตอาสา
4.1 การสร้างความตระหนัก เห็น
คุณค่าในการทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
ให้มาก

มาตรการ

กลไกสู่ การปฏิบัติ

1. ส่งเสริ มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
2. ส่งเสริ มกิจกรรมที่สร้างความ
ร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
3. ส่งเสริ มการขยายเครื อข่ายชุมชน
ในการจัดกิจกรรม SSR

1. จัดการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น
Social Media วิทยุชุมชน ป้ ายประชาสัมพันธ์
ตัวแทนชุมชน เป็ นต้น
2. สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
ร่ วมกันจัดกิจกรรม SSR ได้แก่ การจัดเตรี ยม
วัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร สถานที่ เป็ นต้น
3. สร้างเครื อข่ายตัวแทนชุมชน เพื่อขยายการ
จัดกิจกรรม SSR ไปยังชุมชนใกล้เคียงเพิม่ ขึ้น

1. ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ สร้าง
ความเข้มแข็งในอาชีพของชุมชน

1.มีการจัดวิทยากรอบรมให้ความรู ้แก่ชุมชน
พร้อมติดตามผลหลังจากดาเนินงาน SSR
เสร็ จสิ้ นทุกครั้ง อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระยะ
2.นาความรู้ที่ได้รับจากชุมชนหรื อชุมชนที่
ได้รับจากวิทยาลัยฯ โดยใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนจัดทาธุรกิจเพื่อสร้ างรายได้

2. ส่งเสริ มการนาทรัพยากรใน
ชุมชนมาต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้

4.1 การสร้างความตระหนัก เห็น
คุณค่าในการทาประโยชน์แก่
ส่ วนรวมให้มาก

4.2 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา เห็นคุณค่า
ของการทากิจกรรมเพื่อส่ วนรวม
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1.ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ต่างๆตามความสนใจ และตรงตาม
ความสามารถของนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษา
ได้ลงมือปฏิบตั ิ คิด วางแผน และสรุ ปผลการ
ดาเนินงานด้วยตนเอง เพื่อสร้างความภูมิใจ
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ การแก่สงั คม
2. ให้นกั ศึกษาเป็ นผูอ้ อกแบบกิจกรรมด้วย
ตัวเองและปลูกจิตสานึกให้นกั ศึกษาทุกคนมี
ส่วนร่ วมมากที่สุด
3.ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้จดั ทากิจกรรมโดย
นาความรู ้ดา้ นวิชาชี พและฝึ กอาชี พอิสระแก่
ชุมชน โดยคานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ น
หลัก
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6.อภิปรายผล
การสรุ ปผลการวิจยั ได้แยกออกเป็ นข้อ ดังนี้
จากการศึ กษากลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิ จกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่าง ชุมชนของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทคมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การดาเนิ นการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทยเทค จากรายงานโครงการ SSR พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีภาพรวมของการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่
สังคม ส่วนใหญ่ผทู ้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก
2. การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทคโดยสามารถแบ่งการอภิปรายออกได้ดงั นี้
2. 1 แบบสัมภาษณ์ การบริ หารจัดการการจัดกิ จกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่างชุมชน ของ
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค พบว่า
จุดอ่อน ในการดาเนินการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สงั คม ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษ ,การติดตามบุคคล
ที่เข้าร่ วมโครงการว่าได้นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้จริ ง , การประชาสัมพันธ์โครงการ ,สารวจความต้องการ
ในการจัดกิจกรรมก่อน,จัดกิจกรรมสันทนาการในระหว่างการอบรม,กาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมควรให้เหมาะสม
อุปสรรคในการดาเนิ นการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคม ได้แก่ การที่ คนในชุมชนมีทกั ษะในการเข้า
อบรมต่างกัน , งบประมาณในการจัดกิจกรรม ,ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีจานวนไม่มาก
โดยการกาหนดดังกล่าวจะทาให้สามารถกาหนดกลยุทธ์เชิ งรับ (WT Strategy) ได้ เนื่ องจากเป็ นการ
นาข้อมูลที่มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่ วมกัน
2.2 ผลการดาเนิ นการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลัยใน
เครื อไทย-เทค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประมวล บุตรดี (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การดาเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน : กรณี ศึกษาฝายชะลอน้ าชุมชนสาสบหก จังหวัดลาปาง มี
การศึกษารู ปแบบและกระบวนการดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (บริ ษทั ปูนซิเมนต์
ไทย (ล าปาง) จ ากัด ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชน และสอดคล้อ งของแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ก รธุ ร กิ จ
(Corporate Social Responsibility : CSR) กับแนวคิดการพัฒนาชุมชน พบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ก็พบว่า ทุก
ด้านได้แก่ ด้านกิ จกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้านการสร้างงานสร้างอาชี พ ด้านการสร้างความเชี่ ยวชาญแก่นักศึ กษา
และด้านจิตอาสาเพื่อสังคม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
2.3 การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สงั คมร่ วมกันระหว่าง ชุมชน ของ
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค พบว่า
กลยุทธ์ดา้ นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ SSR อย่างทัว่ ถึง โดยใช้
มาตรการคือ ส่งเสริ มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
การสร้างความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน โดยใช้มาตรการคือ ส่ งเสริ มกิ จกรรมที่สร้าง
ความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและส่งเสริ มการขยายเครื อข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรม SSR
การสร้างงานสร้างอาชี พ กาหนดให้มีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน โดยใช้มาตรการคือ ส่ งเสริ ม
การพัฒนาความรู ้ สร้างความเข้มแข็งในอาชีพของชุมชน
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การประยุกต์ใช้ทรัพยากรในชุมชนสู่ การสร้างรายได้ โดยใช้มาตรการคือ ส่ งเสริ มการนาทรัพยากรใน
ชุมชนมาต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริ มความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวันกลยุทธ์
การสร้างความเชี่ ยวชาญแก่นักศึ กษา กาหนดให้มีการพัฒนาการจัดกิ จกรรม SSR ให้เกิดความยัง่ ยืน
โดยใช้มาตรการ คือส่ งเสริ มการพัฒนารู ปแบบของกิจกรรม SSR ให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
การพัฒนาศักยภาพ และความเชี่ ยวชาญแก่ นักศึ กษา โดยใช้มาตรการคื อ ส่ งเสริ มการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ ความรู ้ ทักษะในวิชาชีพของนักศึกษากลยุทธ์ดา้ นจิตอาสา กาหนดให้มีการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า
ในการทาประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยใช้มาตรการคือ ส่ งเสริ มบทบาทความเป็ นผูน้ าด้านการพัฒนาชุมชนแก่นกั ศึกษา
และส่งเสริ มให้นกั ศึกษา เห็นคุณค่าของการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม
ใช้หลักการวิเคราะห์โดยยึดรู ปแบบของ SWOT คือการวิเคราะห์ในส่ วนของจุดแข็ง (S)จุดอ่อน
(W) โอกาส (O) และในส่ วนของอุปสรรค์ (T) ซึ่ งในการวิเคราะห์ จุดแข็ง (S) จะเป็ นการวิเคราะห์ เพื่อค้นหา
จุดเด่นหรื อจุดแข็งที่มีอยูเ่ พื่อแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยมีจุดแข็งในเรื่ องใดบ้าง และในส่ วนของจุดอ่อน (W) แสดง
ให้เห็ น ว่าวิทยาลัยมี จุดอ่อนที่ มกั เป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างความสาเร็ จในการดาเนิ น งานอย่างไร และในการ
วิเคราะห์ ต ัวโอกาส(O)ก็ จ ะเป็ นการวิเคราะห์ เพื่ อ แสดงให้เห็ น ว่าองค์ก ารมี โอกาสในเรื่ อ งใดบ้าง ซึ่ งในการ
วิเคราะห์เพื่อค้นหาช่องทางอื่นอีกไหมที่สามารถทาให้การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยมีประสิ ทธิ ผลประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มมากขึ้น
3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกันระหว่างชุมชน ของ
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทคพบว่าความคิดเห็ นต่อประเด็นกลยุทธ์ในการจัดทากิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกัน
ระหว่างชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทคในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ก็พบว่า
ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่ สุ ด ส่ วนด้านความเหมาะสม, ด้านความเป็ นไปได้ และ ด้านความเป็ น
ประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนตรี เลิศสกุลเจริ ญ (2547) ซึ่งได้ศึกษา แนวทางการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี ศึกษาทัศนะของผูบ้ ริ หาร
องค์กรธุรกิจที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดกิ จกรรมหรื อบริ การที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ เป็ น
แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

7. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารและคณะครู ควรให้ความสนับสนุนแก่นกั ศึ กษาที่เป็ นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม SSR ของวิทยาลัยใน
เครื อไทย – เทค อาทิ เช่น การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี การปฏิ บตั ิงานจริ งและต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มความเชี่ ยวชาญให้นักศึ กษา
ก่อนที่จะออกไปทากิจกรรมร่ วมกับชุมชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาพร้อมกับสร้างชื่อเสี ยงให้กบั วิทยาลัยอีกด้วย
2. ผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยในเครื อไทย – เทค ควรนากลยุทธ์การจัดกิจกรรม SSR ไปวางแผนดาเนินการตามกลยุทธ์
และนาผลมาพิจารณาปรับปรุ งกลยุทธ์ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. การบริ หารจัดการในเรื่ องของการติดตามผลการดาเนินงานหลังจากดาเนิ นกิจกรรมเสร็ จสิ้น ควรมีการติดตาม
ผลที่ เกิ ดขึ้ นอย่างเป็ นระยะ เพื่ อให้ ทราบถึ งการน าผลการจัดกิ จกรรมไปใช้ในชี วิตประจ าวันและเพื่ อเป็ นการสาน
ความสัมพันธ์กบั คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและหากเกิดข้อสงสัยหลังจากการอบรมไปแล้วทางชุมชนจะได้สอบถามได้
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8.ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมร่ วมกัน
ระหว่างชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและปฏิบตั ิในการจัด
กิ จกรรมนาความรู ้สู่ สังคมของทางวิท ยาลัยในเครื อไทย-เทคดังนั้นในการทาวิจัยในครั้ งต่อไปควรท าการวิจัย
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการนากลยุทธ์การการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมระหว่างวิทยาลัยในครื อไทย-เทคไป
ใช้จริ งเพื่อศึกษาความสาเร็ จของการนากลยุทธ์การการจัดกิจกรรมนาความรู ้สู่สังคมระหว่างวิทยาลัยในครื อไทยเทคไปใช้

9. เอกสารอ้างอิง
กิติมา ปรี ดีดิลก. (2532). กระบวนการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้ งต้น. กรุ งเทพฯ: อักษรบัณฑิต.
จณิ น เอี่ยมสอาด. (2550). รู ปแบบและการสื่อสารการดาเนินธุรกิจอย่ างรับผิดชอบต่ อสังคมของ องค์ กรธุรกิจไทย.
กรุ งเทพฯ: วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนสาขาวิชาการจัดการ
การสื่ อสารภาครัฐและเอกชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จิตติมา ปริ ยเมฆินทร์. (2552). การดาเนินการเกีย่ วกับการรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรธุรกิจขนาดใหญ่ ใน
ประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขานโยบายและ
สวัสดิการสังคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ณัฎฐินี ชูช่วย. (2553). กลยุทธ์ การบริหารโครงการกิจกรรม เพือ่ ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อมในการ
สร้ างภาพลักษณ์ ของบริษัทปตท. จากัด (มหาชน). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปจิตราภรณ์ หวังเจริ ญสุข. (2550). การศึกษาภาพลักษณ์ ของบริษทั แอ๊ ดวานซ์ อะโกร จากัด (มหาชน) ในด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้ อม. กรุ งเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประมวล บุตรดี. (2552). การดาเนินกิจกรรม ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรธุรกิจ (CSR) กับการ
พัฒนาชุมชน. กรุ งเทพฯ:วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ปฏิรูปสุขภาพ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข.
เพชรรัตน์ เรื องศักดิ์. (2553). ความรับผิดชอบต่ อสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม(SMEs) ใน
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช. การศึกษาค้นคว้าอิสระการจัดการมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การจัดการ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
มนตรี เลิศสกุลเจริ ญ. (2547). แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนนทบุรี. กรุ งเทพฯ: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์. (2553). การรับรู้ และทัศนคติทปี่ ระชาชนมีต่อภาพลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบต่ อ
สังคมขององค์ กร (CSR) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

222

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคณะ. (2548). การวางแผนกลยุทธ์ :ศิลปะการกาหนดแผนองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ.
กรุ งเทพฯ: อินโนกราฟฟิ กส์.
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์. (2545). การบริหารเชิงกลยุทธ์ . (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์.

223

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

การศึกษาความแตกต่ างของเจนเนอเรชั่นทีม่ ตี ่ อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใน
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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1.) ศึ กษาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 (2.) ศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษา จ.ปทุมธานี เขต 2 จานวนทั้งสิ้ น 11 โรงเรี ยน ครู 274 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One - Way ANOVA) ด้วยสถิติ
F-Test
ผลการวิจยั พบว่า
1. สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ.ปทุมธานี เขต 2 มีสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกัน โดยภาพรวมนั้นไม่
พบว่าแตกต่างกัน แต่ถา้ พิจารณาเป็ นรายด้านนั้นพบความต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่สมรรถนะ
ด้านการมุ่งมัน่ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงาน
คาสาคัญ : ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ สมรรถนะ การปฏิบตั ิงาน
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ABSTRACT
The research aims to (1.) study work competency of teacher in Pathumthani Primary Educational
Service Area Office 2 and (2.) Study different work competency of teacher in different generation. The
population were 24 teachers from 11 schools in Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. The
instrument was questionnaire and data were statistically analysed of frequency, percentage, mean and standard
deviation. Also, analysed by using One-Way ANOVA, F-Test.
The research findings were as follows:
1. The work competency of teacher in Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 overall
core competency of work are high level.
2. The different work competency of teacher in different generation overall of work core competency
there was not the different level, but considering in each area found that there was the different level by
statistical significance at the level of 0.05 was working achievement motivation
KEYWORDS: Different generation, Competency, Work

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิบตั ิงานในทุกสถานศึกษาล้วนแต่ประกอบไปด้วยบุคลากรหลากหลายช่วงวัย หลากหลายสาขา
มารวมตัวกันเพื่อร่ วมกันทางาน ปั จจุบนั การศึกษามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนให้มีความเจริ ญก้าวหน้าในทุก
ๆ ด้าน เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมสาหรับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงจาเป็ นจะต้องพัฒนาบุคลากรของ
การศึกษา ซึ่งครู ในแต่ละสถานศึกษานั้นเป็ นปั จจัยสาคัญ สาหรับการพัฒนาคนและประเทศชาติ จาเป็ นต้องค้นหา
ปั ญหาของบุคลากรครู เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว รวมถึงการวางแผนเพื่อการพัฒนาและป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
จากประสบการณ์ในการทางานในสถานศึกษาของผูท้ าวิจยั ปั ญหาที่พบเจอส่วนใหญ่ของครู มักเกิดจาก
ความคิดที่แตกต่างกันและไม่ยอมรับความคิดเห็นของครู ที่ทางานร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการทางาน และการ
แนะนาการใช้เครื่ องมือเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงด้านการบริ หารงานอื่นๆ ซึ่งปั จจัยเหล่านี้
ล้วนแต่มีผลต่อการทางานร่ วมกันของครู
จึงเลือกทาวิจยั เรื่ องการศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ ที่มีต่อ
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
เขต 2 ผูท้ าวิจยั ต้องการทราบและศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นของความแตกต่างในช่วงวัยของครู ในเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เนื่องจากผูท้ าวิจยั เองนั้นอาศัยและปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษานี้ดว้ ย เพื่อนาผลการวิจยั ไป
ปรับปรุ งและศึกษาต่อไป
กล่าวถึงครู ในปัจจุบนั ประกอบด้วย 3 เจนเนอเรชัน่ ด้วยกัน คือ Baby Boomer, Generation X และ
Generation Y ซึ่งจะเป็ นตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ โดยทั้ง 3 เจนเนอเรชัน่ จะเป็ นครู ที่เกิดในช่วงวัย
ที่ต่างกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อม และลักษณะนิสยั ต่างกัน ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
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สถานศึ ก ษามี อ านาจหน้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บการบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ และมีกฎหมายอื่นที่กาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของสถานศึกษา โดยเฉพาะกฎหมายมหาชน ได้
สร้างแนวคิดเรื่ องการแยกตัวบุคคลของรั ฐออกจากตัวบุคคลธรรมดาที่ ได้รับมอบหมาย ให้เป็ นผูใ้ ช้อานาจถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนภายใต้กรอบของกฎหมายที่เป็ นเหมือนกฎกติกาที่ สังคมสร้างขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ,2550: 13) สถานศึกษาจึงมีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการบริ หารงานบุคคลมากขึ้น นับแต่
การวางแผน การก าหนดต าแหน่ ง การสรรหา การคัด เลื อ ก การพัฒ นา การให้ค่ า ตอบแทน มี อิ ส ระในการ
บริ หารงานบุคคล ได้เองทั้งในด้านการปฏิบตั ิราชการ วินยั และการรักษาวินยั รวมถึงอานาจในการพิจารณาเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับ การบริ หารงานบุคคลโดยตรง ภายใต้กฎหมายการศึกษา พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2545 ตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามขอบข่ายอานาจหน้าที่การบริ หารงานบุคคลการ
กระจายอ านาจด้า นการบริ ห ารบุ ค คล โดยที่ เ ป้ าหมายสู ง สุ ด ของการมี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
บริ หารงานบุคคลนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ,2550:
76)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็ นหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวง ศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน มีเขตบริ การการศึกษา 3 อาเภอ คือ อาเภอลาลูกกา อาเภอธัญบุรี และอาเภอหนองเสื อ มี
อานาจหน้าที่ จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ ท้องถิ่น วิเคราะห์การ
จัด ตั้ง งบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นทั่ว ไปของสถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานในเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา และแจ้ง จัดสรร
งบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและตรวจร่ วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา กากับ ดูแล
ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ (พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 36, 2546 : 20)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ.ปทุมธานี เขต 2
2. ศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกัน

3. สมติฐานการวิจัย
1. ครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกันน่าจะมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมและรายด้านที่แตกต่างกัน
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
3 Generations

ตัวแปรตาม
สมรรถนะการปฏิบัตงิ านครู ( สมรรถนะหลัก 5 ด้ าน )

Baby Boomer ( อายุระหว่ าง 52 - 70 ปี )

-ด้ านการมุ่งมัน่ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิ าน

Generations X ( อายุระหว่ าง 37 – 51 ปี )

-ด้ านการบริการดี

Generations Y ( อายุระหว่ าง 19 – 36 ปี )

-ด้ านการพัฒนาตน
-ด้ านการทางานเป็ นทีม
-ด้ านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ.ปทุมธานี เขต 2 โดยผูว้ จิ ยั หาขนาดของตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปตาราง เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie and
Morgan) โดยเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปที่ขนาด ประชากรเท่ากับ 950 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้ น 274 คน
จาก 11 โรงเรี ยน
5.2 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 4 เดือน (มีนาคม 2559– กรกฎาคม 2559)
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมี ท้ งั หมด 4 ข้อคาถาม ได้แก่ เพศ อายุ(เจนเนอเรชัน่ ) ระดับการศึ ก ษา
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทางาน ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่จาเป็ น
ต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 5 หัวข้อหลักของสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน คือ 1.) ด้านการมุ่งมัน่ ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน จานวน 6 ข้อ 2.) ด้านการบริ การที่ดี จานวน 6 ข้อ
3.) ด้านการพัฒนาตนเอง จานวน 6 ข้อ 4.) ด้านการทางานเป็ นที ม จานวน 6 ข้อ และ5.) ด้านจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จานวน 6 ข้อ รวมเป็ น 30 ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือใช้วิธีการคานวณหาค่า IOC จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ ได้ค่า IOC มากกว่า 0.64 ทุกด้านของคาถาม
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
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5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) นาหนังสื อขออนุญาตจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั (2) ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไป
ยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 274 ชุด(3) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา 25 วัน (4) สามารถรวบรวม
แบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจนครบ 274 ชุด (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม (6) จัด
หมวดหมูข่ องข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยายวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความตัวแปรปรวนทางเดียว
(One - Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-Test

6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ ที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลได้ดงั นี้
1.ผลการวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ และร้ อยละของข้อมูลทัว่ ไปของครู ในสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 พบว่าส่วนมากครู เป็ นเพศหญิง จานวน 178 คน คิด
เป็ นร้อยละ 64.69 และเป็ นเพศชาย จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.04 เจนเนอเรชัน่ ของครู ส่วนมากเป็ นครู ที่อยู่
ใน Generation Y มีช่วงอายุระหว่าง 19 – 36 ปี จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.80 รองลงมาเป็ นครู ที่อยู่ใน
Generation X มี ช่วงอายุระหว่าง 37 – 51 ปี จานวน 69 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.18 และสุ ดท้ายเป็ นครู ที่ อ ยู่ใ น
Generation Baby Boomer จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.01 การศึกษาส่ วนมากอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน
261 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.26 และปริ ญญาโท จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.74 ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ของครู ผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมากเป็ นครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานระหว่าง 5 – 10 ปี เป็ นจานวน
128 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.72 รองลงมาคือครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ต่ากว่า 5 ปี จานวน 106 คน คิด
เป็ นร้อยละ 38.69 ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 11 – 15 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.49 ประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน 16 – 20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.55 ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 31 – 35 ปี จานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.82 และสุดท้ายประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 21 – 25 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.73
2.ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ
ครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 (n = 274) โดยภาพรวม
และรายด้านของสมรรถนะหลักที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน (Core Competency) ทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะหลักที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของ
ครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความคิดเห็น
ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
( )
มาตรฐาน (S.D)
1.ด้านการมุ่งมัน่ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงาน
2.ด้านการบริ การที่ดี
3.ด้านการพัฒนาตนเอง
4.ด้านการทางานเป็ นทีม
5.ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ภาพรวม

4.31
4.44
4.32
4.39
4.53
4.39

0.53
0.54
0.51
0.49
0.51
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานพบว่า สมรรถนะหลัก ในการ
ปฏิ บตั ิงานทั้ง 5 ด้านของครู ในสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย ( ) ด้านที่สูงที่สุด คือ
ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.53) และด้านที่ต่าที่สุดคือ ด้านการมุ่งมัน่ ผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.31)
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกันใน
สถานศึกษาสังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA )
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างโดยภาพรวม รายด้านของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานาของครู ที่มีเจน
เนอเรชัน่ ต่างกัน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)

หมายเหตุ *ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกันในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว ( One – Way ANOVA ) ของสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานโดยภาพรวมรายด้านของ
สมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นผูท้ าวิจยั จึงทาการวิเคราะห์
ข้อ มู ล อย่า งเจาะจงพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ค าถาม โดยท าการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ( One – Way
ANOVA ) ของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาเป็ นรายข้อคาถามทั้งหมดมี 30 ข้อ จากสมรรถนะหลัก
รายด้านทั้ง 6 ด้าน พบความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อคาถาม 2 ข้อ ได้แก่
ข้อ ค าถามที่ 1. จากสมรรถนะหลัก ด้า นการมุ่ ง มั่น ผลสัม ฤทธิ์ ในการปฏิ บัติ ง าน และข้อ ค าถามข้อ ที่ 2. จาก
สมรรถนะหลักด้านการบริ การที่ดี
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกัน พิจารณา
เป็ นรายข้อคาถาม โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA ) ข้อคาถามที่ 1. คาถามเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานตามระบบและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ *ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอ
เรชัน่ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในข้อคาถามข้อที่ 1. ถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระบบและ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ (Post Hoc Tests) ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่
ต่างกันกับข้อคาถามที่ 1. คาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระบบและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ (Post Hoc Test) พบว่าครู ในเจนเนอเรชัน่ Y (อายุระหว่าง 19 – 36 ปี ) มี
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานในข้อคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มากกว่าครู
ในเจนเนอเรชัน่ X (อายุระหว่าง 37 – 51 ปี ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ กับเจนเนอเรชัน่ Baby Boomer (อายุระหว่าง 52 – 70 ปี )
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกัน
พิจารณาเป็ นรายข้อคาถาม โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA ) ข้อคาถามที่ 2.
คาถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยน

หมายเหตุ *ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจน
เนอเรชัน่ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในข้อคาถามข้อที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการให้
คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยน
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ (Post Hoc Tests) ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่
ต่างกันกับข้อคาถามที่ 2. คาถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยน

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ (Post Hoc Test) พบว่า ครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกัน มีสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานในข้อคาถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยนไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

7. อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาความแตกต่างของเจนเนอเรชั่นที่ มีต่อสมรรถนะการปฏิ บตั ิงานของครู ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 นามาอภิปรายผลดังนี้
232

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

7.1 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานทั้ง 5
ด้านของครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การดาเนิ นการตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิ การ ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ในเรื่ องของการยกระดับคุณภาพครู ท้ งั ระบบ ทาให้ครู ใน
สถานศึ ก ษามี ส มรรถนะในการปฏิ บัติ ง านที่ ดี ข้ ึ น สอดคล้อ งกับ คู่ มื อ การประเมิ น สมรรถนะครู ส านัก งาน
คณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สานักพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2554) “คู่มือประเมิน
สมรรถนะครู ”(ฉบับปรับปรุ ง) กรุ งเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อัดสาเนาเย็บเล่ม)
7.2 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกันใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One – Way ANOVA ) ของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมรายด้านของสมรรถนะหลักทั้ง 5
ด้าน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมากจาก สมรรถหลักภาพรวมรายด้านทั้ง
5 ด้านนั้นเป็ นสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นความสามารถที่บุคลากรจะต้องมีหรื อต้องทาเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องสมรรถนะของ David C. McClelland ในปี ค.ศ.1960 กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะความรู ้ความสามารถกับคุณลักษณะที่ ดีของบุคคล ดังนั้นผูท้ าวิจยั จึ งทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเจาะจงพิจารณาเป็ นรายข้อคาถามทั้งหมดมี 30 ข้อ จากสมรรถนะหลักรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบ
ความแตกต่างเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อคาถาม ได้แก่ ข้อคาถามที่ 1. คาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระบบและ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน พบว่าครู ในเจนเนอเรชัน่ Y (อายุระหว่าง 19 – 36 ปี ) มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานใน
ข้อคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน มากกว่าครู ในเจนเนอเรชัน่ X (อายุระหว่าง
37 – 51 ปี ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ กับเจนเนอเรชัน่
Baby Boomer (อายุระหว่าง 52 – 70 ปี ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครู ในเจนเนอเรชัน่ Y มีความต้องการความชัดเจนใน
การปฏิบตั ิงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจึงทาให้ ครู ในเจนเนอเรชัน่ Y มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิ งาน
ในข้อคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นพบความแตกต่างมากกว่าครู ในเจน
เนอเรชัน่ อื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั การศึ กษาบุคลิกภาพของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีผลต่อความ
ต้องการคุณลักษณะงาน (ฉัตรนภา ติละกุล, พ.ศ. 2555) และคาถามข้อที่ 2. คาถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการให้
คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยน พบว่า ครู ที่มีเจนเนอเรชัน่ ต่างกัน มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ การที่
ดีในข้อคาถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อคาถามเกี่ยวกับความเต็มใจในการให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยนนั้น เป็ นข้อ
คาถามในสมรรถนะหลักด้านการบริ การที่ดี ทาให้สะท้อนถึง ลักษณะอุปนิสัย ทัศนะคติ และความเชื่อของครู ใน
สถานศึ กษา สอดคล้องกับ การจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะที่ แตกต่างกันออกไป โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง
(2547) แสดงให้เห็นว่า ครู ทุกเจนเนอเรชัน่ มีความเต็มใจในการให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือนักเรี ยนไม่ต่างกัน
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9. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ ที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งนี้ ในภาพรวมสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงาน
ทั้ง 5 ด้านนั้นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิช าชี พ และด้า นที่ ต่ า ที่ สุ ด คื อ ด้า นการมุ่ ง มั่น ผลสัม ฤทธิ์ ในการปฏิ บัติง าน ดัง นั้น ครู ควรเพิ่ ม เติ ม การอบรม
สมรรถนะในด้านการมุ่งมัน่ ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิ บัติงาน เพื่อการพัฒนาภาพรวมของสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษาให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน อย่างสม่าเสมอ
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ ที่มีต่อสรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู โดยใช้การแบ่งกลุ่ม
อื่น โดยการแบ่งกลุ่มคนที่มีลกั ษณะนิสยั ความคิด ที่มีความเหมือนกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน เป็ นต้น
2.2 การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ เฉพาะในกลุ่มของครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 ดังนั้นการนาวิจยั ไปใช้ควรระมัดระวัง
2.3 ควรขยายขอบเขตการวิจยั ให้ครอบคลุมไปยังองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีบุคลากรที่มีเจน
เนอเรชัน่ ที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถทาการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบระหว่างเจนเนอเรชัน่ ต่าง ๆ ได้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้น
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มอบหมายเพิ่มเติม อยูใ่ นระดับมากที่ สุด ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อการ
ส่ งเสริ ม และพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้านการร่ วมปฏิ บัติงานวิชาการของสถานศึ กษาเกี่ ยวกับหลักสู ตร สื่ อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ อยู่
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ตามศักยภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. สาหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ความก้าวหน้าในงานและความพึงพอใจในงานส่ งผล
ต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ งานของครู กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ศิล ปะ ของโรงเรี ยนในสังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่
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การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 และสามารถร่ วมกันอธิ บายการผันแปรของประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของครู กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้ร้อยละ 40. 5 (R2 =
0.405) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ประสิ ทธิผล การปฏิบตั ิงาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ

ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study the effectiveness of art cluster school teachers’ working
performance and 2) to study the factors affecting the effectiveness of art cluster school teachers’ working
performance under the secondary education service area office 2. 181 teachers were a sample from department
of art teacher of school under the secondary education service area office 2 sampling by stratified random
sampling. The research tool was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was at 0.942. The statistics
was used to analyze as: Frequency, Percentage, Arithmetic mean, Standard deviation and Stepwise Multiple
Regression.
The results of this research found that
1) The effectiveness of art cluster school teachers’ working performance under the secondary
education service area office 2 overall the average was at a high level. The performance on tasks and other
additional assignments were at the highest level. The management learning, the administrator’ system to help
students encourage and develop their learning, the cooperative in the academic performance of curriculum,
media technology education innovation learning center and local knowledge, self-development and professional
development was at a high level. While the collaboration with parents and individuals in the community to
jointly develop potential learners were at the moderate level.
2) The factors affecting the effectiveness of art cluster school teachers’ working performance under
the secondary education service area office 2 were found that the work in progress and job satisfaction affected
the effectiveness of art cluster school teachers’ working performance under the secondary education service
area office 2 and could explain the variability of the effectiveness to the cluster of school art teachers under the
secondary education service area office 2, the percentage was 40. 5 ( R2 = 0.405) that was statistically
significant at 0.05.
KEYWORDS: Effectiveness, Performance, Art Cluster

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ในด้านการจากัดอัตรากาลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้มาตรการ
จูงใจ ให้ครู ออกก่อนเกษียณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2549 มีผลทาให้ประเทศสู ญเสี ยอัตราครู จานวน 53,948 อัตรา
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(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2553) และจากรายงานการสารวจภาวะการทางานของบัณฑิ ต พ.ศ.2549 พบว่า ผูส้ าเร็ จ
การศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู อาจารย์ และยังพบสภาพครู ผูส้ อน
ที่มีวฒ
ุ ิ ไม่ตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงศึ กษา อีกทั้งยังพบปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรครู ในบางพื้นที่ท้ งั ในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยปั ญหาดังกล่าว
ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาเป็ นอย่างมาก การศึกษาที่ผา่ นมาเกี่ยวกับคุณภาพของครู พบว่า การพัฒนาครู
ยังขาดระบบการพัฒนาที่ มีประสิ ทธิ ภาพต่อเนื่ อง และขาดการดูแลเอาใจ ใส่ อย่างจริ งจัง ทาให้ครู ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบเพียงพอ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553) อย่างไรก็ตาม จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ทาให้คณะ
รัฐบาลชุ ดปั จจุบัน ตระหนักและให้ความสาคัญ กับคุณ ภาพการศึ กษา และคุณ ภาพของครู เป็ นอย่างมาก จึ งได้
กาหนดร่ างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2560 -2574 เพื่อเป็ นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในหลากหลายด้าน
และหนึ่ งในนั้นคือ การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2559) ด้วย ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อวงการการศึกษาเป็ นอย่างมาก ร่ างกรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2560 -2574 จึงให้ความสาคัญกับการการสร้างและการพัฒนาครู ตั้งแต่ระบบ
การคัดเลือก การผลิตครู การบรรจุ การพัฒนา ฯลฯ ทั้งนี้ โดยร่ างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าว ได้
วางกรอบด้านการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไว้วา่ สถาบันผลิตครู ตอ้ งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครู ต ามมาตรฐานหลัก สู ต รและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสถานศึ ก ษา (สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานและ
อาชีวศึกษา) ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครู ต้องเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์และคุณสมบัติที่กาหนดเพื่อให้
ได้ ผู ้เ รี ยนที่ มี ศั ก ยภาพและความ สามารถตรงตามความต้ อ งการ และมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ นครู
(กระทรวงศึ กษาธิ การ : ร่ างกรอบทิ ศทางแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ฉบับ ปรั บปรุ ง 1 เมษายน
2559)
ในปั จจุบนั การบริ หารงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ต่างได้รับการพัฒนาตามกรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่ งชาติ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ทดั เทียมนานา
ประเทศ อย่างไรก็ตาม รายงานการศึ กษาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะในโรงเรี ยนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ปทุมธานี เขต 2 ของ กิ ตติศกั ดิ์
ปานงาม (2557) กลับพบว่า การบริ หารงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในโรงเรี ยนขยายโอกาส ยังไม่ประสบ
ความส าเร็ จ เท่ าที่ ค วร อี กทั้งยังมี แ นวโน้ม ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนทางด้านกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ศิล ปะต่ าลง
เนื่ องจากโรงเรี ยนขยายโอกาสที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา มีปัญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อการ
บริ หารงานวิชาการอยู่หลายประเด็น เช่ น การขาดแคลนครู ผูส้ อน การสอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดความส่ งเสริ ม
สนับสนุนจากชุมชนหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นต้น ทั้งนี้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะประกอบไปด้วยแขนง
วิชาต่างๆ อันได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี ไทย ดนตรี สากล นาฏศิลป์ ไทย และนาฏศิลป์ สากล ซึ่งมีความจาเป็ นที่จะต้อง
ผลิ ตและบรรจุครู ให้ตรงตามทักษะวิชา พร้อมทั้งการพัฒ นาครู เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในทุ กด้าน จากเหตุผล
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญที่จะศึกษาประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ พร้อมทั้ง
ศึกษาปั จจัยที่ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ซึ่ งผล
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การศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของครู ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ งานของครู ก ลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ ศิล ปะ ของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
(2) เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ งานของครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ศิ ล ปะ ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

3. สมมุติฐานการวิจัย
ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในงาน ความก้าวหน้าในงาน และ การได้รับ
การยอมรับนับถือ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 แนวคิดประสิทธิผลการกับปฏิบัตงิ านของครู
ถวิล อรั ญ เวส (2553) ประสิ ท ธิ ผ ลการท างานของครู หมายถึ ง ผลการปฏิ บัติ งานครู ท้ ัง 4 งานใน
สถานศึ กษา คืองานวิชาการ ได้แก่ งานหลักสู ตร การเรี ยนการสอน การพัฒนาสื่ อและกระบวนการเรี ยนรู ้ การ
วัดผลประเมินผล งานบริ หารงบประมาณ ได้แก่ งานการเงิ น การจัดทาบัญชี งานการพัสดุ งานบริ หารบุ คคล
ได้แก่ การพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชัว่ โมงต่อปี ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กาหนดความรับผิดชอบงานตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พ งานบริ หารทั่วไป เช่ น การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ ราชการ การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในสถานศึ กษา งาน
กิจกรรมนักเรี ยน งานประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน เป็ นต้น
ปิ ยวรรณ ไกรนรา (2549) ให้ความหมายของ ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู หมายถึง การ
ที่ขา้ ราชการครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตอบสนองความต้องการของ
สถานศึกษา ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด ซึ่ งสามารถวัดได้โดยใช้เครื่ องมือประเมิน
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
สานักงานเลขาธิ การคุ รุสภา (2549) การปฏิ บัติงานเป็ นการพัฒ นาครู อีกวิธีหนึ่ ง ซึ่ งแต่ละหน่ วยงาน
สามารถจะพัฒ นาความรู ้ ค วามเข้าใจ และความช านาญของครู ไ ปพร้ อ มๆ กับ การปฏิ บัติ งาน โดยสามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่ อง เพื่อเป้ าหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ ี่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็ น
“ คนเก่ง คนดี และมีความสุ ข ” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่ างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู ้และทักษะคุณธรรม และจิตสานึ กที่
พึ งประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อ ย่างปกติ สุ ข ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารนั้น จะต้อ งมี ทัก ษะในการ พัฒ นาสถานศึ กษาเพื่ อ
ปรับปรุ ง เพิ่มประสิ ทธิ ผลขององค์การ เช่ น การเพิ่มผลผลิ ต การส่ งเสริ มขวัญ และกาลังใจในการทางาน การ
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กาหนดจุดมุ่งหมาย การวางแผน การจัดองค์การ การกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ การใช้ทรัพยากรมนุษย์
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บัติ ง านของ แผน/โครงการ เป็ นต้น ดัง นั้ น การบริ ห ารงานใน
สถานศึ กษา จึงมีความจาเป็ นจะต้องมีระบบการควบคุมระดับการปฏิ บัติการการควบคุมการปฏิ บัติงานของครู
บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างจากงานด้านอื่นๆ เนื่องจากว่าครู เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ จึง
ต้องยึดหลักและแนวทางต่อไปนี้
1. มีการวางแผนการสอนและเตรี ยมการสอนที่ดี
2. มีการผสมผสานความรู ้ ความคิด การปฏิบตั ิฝึกฝน อย่างเหมาะสม
3. มีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ท้ งั เนื้องาน และการสร้างคุณสมบัติ เชิงมนุษย์ ให้ผเู ้ รี ยนอย่างชัดเจน
4. มีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานในวิชาปฏิบตั ิเสมอ เพื่อที่เมื่อพ้นเวลาฝึ กแล้วจะสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงาน
หรื ออาชีพจริ งได้
5. ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อครู อย่างเพื่อนร่ วมงาน มากกว่านายกับลูกน้อง
6. มีการสร้างวัฒนธรรมของการทางานร่ วมกันที่ดี และสร้างบรรยากาศ การตรวจสอบการทางานของ
ครู อาจารย์โดยผูบ้ ริ หาร โดยเพื่อนร่ วมงาน และโดยนักเรี ยนนักศึกษา โดย ที่ครู ยอมรับที่จะปรับปรุ งแกไข้ ได้
7. มีการจัดการให้มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู ของแต่ละสถานศึ กษาได้ มาตรฐานวิชาชีพขององค์
วิชาชีพคือคุรุสภา
8. มี การประเมิ นและควบคุ มการบริ การวิชาการ และการสนับ สนุ น ด้านเทคนิ ค และเทคโนโลยี ไป
พร้อมๆกบการประเมินและควบคุมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู อาจารย์
ซึ่ งถ้าหากว่าสถานศึ กษาไม่มีการพัฒนาครู ก็อาจส่ งผลให้การดาเนิ นงานของ สถานศึ กษานั้น ได้รับ
ผลผลิตที่ไม่คุม้ ค่า หรื อผลเสี ยหาย เช่น การปฏิบตั ิงานโดยไม่มีการวางแผน นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า
มาก ครู มีคาบสอนมากเกินไปใช้งบประมาณที่ไม่คุม้ ค่า ที่ใน แต่ละปี ได้รับงบประมาณจากัดขาดแคลน สื่ อ วัสดุ
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย มีระบบ การบริ หารจัดการที่ขาดประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
4.2 แนวคิดปัจจัยจูงใจ
Herzberg (1959) ได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับ การจูงใจในการทางานของมนุษย์พบว่า มีปัจจัยอยู่ 2 ประการ
ที่สัมพันธ์กบั ความชอบหรื อไม่ชอบในการทางานของแต่ละบุคคลซึ่ งปั จจัยดังกล่าวคือ ปั จจัยจูงใจ (motivation
factor) และปั จจัยค้ าจุน (maintenance factor) มีรายละเอียดดังนี้
ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบตั ิ เป็ นตัวกระตุน้
ที่ทาให้เกิดความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นเพราะปั จจัยที่สามารถ
สนองตอบความต้องการภายในของบุคคลได้ดว้ ยกัน ได้แก่
1.ความสาเร็ จในการทางานของบุ คคล หมายถึ ง การที่ บุคคลสามารถทางานได้เสร็ จสิ้ นและประสบ
ความสาเร็ จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู ้จกั ปั ญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผลงานสาเร็ จจะทาให้เกิด
ความรู ้สึกพอใจและปราบปลื้มในผลสาเร็ จของงานนั้นๆ
2.การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่วา่ จากผูบ้ งั คับบัญชา จากเพื่อน
จากผูม้ าขอรับคาปรึ กษา จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบยกย่องชมเชยแสดงความยินดี
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ให้กาลังใจ หรื อการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความ สามารถเมื่อได้ทางานอย่างหนึ่ งอย่างใด
บรรลุผลสาเร็ จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูก่ บั ความสาเร็ จในงานด้วย
3.ลักษณะของงานที่จะปฏิบตั ิ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ตอ้ งอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ท้าทาย
ที่ตอ้ งให้ลงมือทา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถกระทาได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบโดยลาพังแต่ผเู ้ ดียว
4.ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใหม่ๆ และมี
อานาจในการรับผิดชอบเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
5.ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การได้มีโอกาส
ได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
ปั จจัยค้ าจุ น หรื อปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึ ง ปั จจัยที่ จะค้ าจุ น ให้แรงจู งใจในการท างานของบุ คคลมี
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การไม่ชอบงานชิ้นนี้ และ
ปั จจัยที่มาจากภายนอกได้แก่
1.เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็ นที่พอใจบุคลากรที่ทางาน
2.โอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากการที่ บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่ งใน
หน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
3.ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่วา่ จะเป็ นกริ ยา
หรื อวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
4.สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
5.นโยบายและการบริ หารงาน หมายถึง การจัดการและการบริ หารองค์การ การติดต่อ สื่ อสารภายใน
องค์การ
6.สภาพการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพภายในของงาน เช่น แสง เสี ยง อากาศชัว่ โมง การสอน
รวมทั้งลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆอีกด้วย
7.ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว หมายถึงความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีอนั เป็ นผลจากงานที่ได้รับจากหน้าที่ของเขา เช่น
การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ซ่ ึงห่ างไกลจากครอบครัว ทาให้เขามีความสุขและไม่พอใจกับการ
ทางานในที่แห่งใหม่
8.ความมัน่ คงในการงาน หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คงในการทางานความยัง่ ยืนของ
อาชีพหรื อความมัน่ คงขององค์การ
9.วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ังคับ บัญชาในการดาเนิ นงานหรื อความ
ยุติธรรมในการบริ หาร
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของครู กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ศิ ล ปะของโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้ยึ ด
กระบวนการศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งสามารถเขียนเป็ นแผนภาพได้ดงั ต่อไปนี้
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ปัจจัยจูงใจ
- แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
- ความพึงพอใจในงาน
- ความก้าวหน้าในงาน
- การได้รับการยอมรับนับถือ
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ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. การจัดการเรี ยนรู ้
2. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
3. การร่ วมปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
สื่ อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
4. การประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชน
เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
5. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
6. ผลการปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดย
วิธีเก็บ ข้อมูล ผูว้ ิจัยทาการเก็บ ข้อมูลจากครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 จานวน 52 โรงเรี ยน ทั้งสิ้ น 334 คน สุ่ ม ตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น (Stratified Random
Sampling) จานวน 181 คน จาแนกครู ตามขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็กมีครู จานวน 2 คน
สถานศึ กษาขนาดกลางมีครู จานวน 24 คน สถานศึ กษาขนาดใหญ่มีครู จานวน 117 คน สถานศึ กษาขนาดใหญ่
พิเศษมีครู จานวน 191 คน รวมทั้งสิ้ น 334 คน โดยเลือกขนาดตัวอย่างตามสัดส่ วน ได้จานวนครู ในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จานวน 1 คน จานวนครู ในสถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 13 คน จานวนครู ในสถานศึกษาขนาดใหญ่
จานวน 64 คน จานวนครู ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 103 คน
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ความพึงพอใจในงาน
ความก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ และตัวแปรตาม ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะ ได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านการร่ วมปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตร สื่ อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่ วมกันพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชี พ ด้านผลการปฏิ บตั ิ งานตามภาระงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย
5.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จานวน 5 เดือน (มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559)
5.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัย
ส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยจูงใจของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของครู กลุ่มสาระการ
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เรี ยนรู ้ศิลปะของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 สาหรั บตอนที่ 1 เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 – 3 มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จานวน 5 ระดับ การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา ใช้วิธีการคานวณหาค่ า IOC เท่ ากับ 0.67 – 1.00 หลังจากนั้น น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ตัวอย่าง แล้วทดสอบความเที่ ยงแบบความสอดคล้องภายใน
(Internal consistency reliability) โดยใช้วิธีการค านวณหาค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.942
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมู ล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุ กขั้นตอน โดยมี รายละเอี ยด ดังนี้
(1) นาหนังสื อขออนุ ญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั (2) ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ชุด
(3) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา 30 วัน (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่ สมบูรณ์มาจน
ครบ 181 ชุ ด (5) ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องค าตอบในแบบสอบถาม (6) จัด หมวดหมู่ ข องข้อ มู ล ใน
แบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมู ล ใช้สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Arithmetic mean) ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน( Stepwise Multiple Regression Analysis)

6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 43.10 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ในจานวนนี้ มี 1 ใน 10 ที่มี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ร้อยละ 41.40 ของกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ระหว่าง 20,001 –
35,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 39.20 ของกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 46.40 ของกลุ่มตัวอย่าง
มีประสบการณ์ทางาน 5 - 10 ปี รองลงมา ร้อยละ 29.80 ของกลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 5 ปี และ
ร้อยละ 76.20 ของกลุ่มตัวอย่าง มีวฒ
ุ ิการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=181)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1
อายุ
1.1 ต่ากว่า 31 ปี
1.2 31 – 40 ปี
1.3 41 – 50 ปี
1.4 มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
2
รายได้(ต่อเดือน)
2.1 ต่ากว่า 20,000 บาท
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จานวน

ร้ อยละ

58
78
26
19

32.00
43.10
14.40
10.50

71

39.20
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3

4

ปัจจัยส่ วนบุคคล
2.2 20,001 – 35,000 บาท
2.3 35,001 – 50,000 บาท
ประสบการณ์ทางาน
3.1 ต่ากว่า 5 ปี
3.2 5 – 10 ปี
3.3 11 – 20 ปี
3.4 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
4.1 ปริ ญญาตรี
4.2 ปริ ญญาโท
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จานวน
75
35

ร้ อยละ
41.40
19.30

54
84
17
26

29.80
46.40
09.40
14.40

138
43

76.20
23.80

2. ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)
และเมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่า ด้านผลการปฏิ บัติ งานตามภาระงานอื่ น ๆที่ ได้รับ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม ผูต้ อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) ด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.47) ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อการส่ งเสริ ม และพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ด้านการร่ วมปฏิ บัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่ อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูต้ อบ
แบบสอบถามแสดงความคิ ดเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.91 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) ด้านการ
พัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75 และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) ด้านการประสานความร่ วมมื อกับผูป้ กครอง และบุ คคลในชุมชนเพื่อร่ วมกัน
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78)
3. ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ความก้าวหน้าในงาน และความพึงพอใจในงาน มีผลต่อ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถร่ วมกันอธิบายการผันแปรของประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้ร้อยละ 40.5 (R2 =
0.405) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression)

Source of Variation
Regression
Residual
Total

Sum of Squares

df

14.49
21.27
35.76

Mean Square
2
178
180

7.25
0.12

F
60.63**

หมายเหตุ : **หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยความก้าวหน้าในงานและความพึงพอใจในงานมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ใน
รู ป คะแนนดิ บ เท่ ากับ 0.235 และ 0.314 ตามล าดับ มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ ในรู ป
คะแนนมาตรฐานเท่ ากับ 0.457 และ 0.336 ตามลาดับ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ ากับ 0.637 (R =
0.637) มีค่าอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 40.50 (R2 = 0.405) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการพยากรณ์เท่ากับ
0.346 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยูใ่ นรู ปคะแนนดิบเท่ากับ 1.761 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในรู ปคะแนนดิบ ดังนี้
Y = (1.761) + (0.235)Xความก้าวหน้าในงาน + (0.314)Xความพึงพอใจในงาน
และสมการพยากรณ์ตวั แปรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะของโรงเรี ยน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในรู ปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Z = 0.457Zความก้าวหน้าในงาน + 0.336Zความพึงพอใจในงาน

7. อภิปรายผล
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายดังนี้
7.1 ผลการวิจัยประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 พบว่า ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิ ลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ถวิล อรัญเวศ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาความ สัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึ กษาตาม
หลักธรรมภิบาลกับประสิ ทธิ ผลการทางานของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสี มา เขต 4 พบว่า ประสิ ทธิ ผลการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขต 4
ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและ
รายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีการส่ งเสริ ม
และพัฒ นาครู ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มีการจัดอบรมเพื่อให้ครู เพื่อให้สามารถจัดทาแผนการ
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จัดการเรี ยนรู ้ที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีการติดตามผลของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ผล มีการประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลใน
ชุมชนเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ โดยให้ชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีส่วนในการจัดกิจกรรม
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการส่งเสริ มพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพของครู โดยเปิ ดการจัด
อบรม สั ม มนา ทางวิ ช าการ ด้านศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ และสถานศึ กษามี การมอบหมายเพิ่มเติ มในการ
ปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่นๆให้กบั ครู ซึ่ งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลการปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กข้อ ในขณะที่ ด้านการประสานความร่ วมมือกับ
ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพื่ อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
อาจเป็ นเพราะรัฐบาลมีนโยบายประชารัฐเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบตั ิยงั ไม่ได้รับผลตอบรับจากหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7.2 ผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ความก้าวหน้าในงาน และความพึงพอใจ
ในงานมีผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า ความก้าวหน้าในงานส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษาเขต 2 ซึ่ งสอดคล้องกับ พิชญา เต็มวงษ์ (2558) ได้ศึกษา ตัวแปรที่ ส่งผลต่อการปฏิ บัติงานของครู
ผูด้ ูแลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดขอนแก่ น พบว่า ระดับของตัวแปร
พยากรณ์ ที่ ศึกษา ได้แก่ ความรั บ ผิด ชอบในงาน ความก้าวหน้าในงาน การได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ และการ
สนับสนุนขององค์การอยูใ่ นระดับมาก และความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติศกั ดิ์ ปานงาม
(2557) ได้ศึกษา ประสิ ทธิผลของการบริ หารงานวิชาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงานวิชาการกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยตามลาดับ ดังนี้ ด้านการมี
ส่วนร่ วม ด้านความสาเร็ จ และด้านความพึงพอใจ

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ปั จจัยจูงใจ ผลจากการศึ กษา พบว่า ความก้าวหน้าในงาน และความพึงพอใจในงาน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ดังนั้นจึงควรวางตัวของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน และความก้าวหน้าในงาน
(2) ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การ
ปฏิบตั ิหน้าที่เวรประจาวัน/เวรรักษาการ/การตรวจเวร เพื่อดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรี ยน มีระดับประสิ ทธิผล
การปฏิ บัติงาน มากที่ สุด รองลงมา คื อ การปฏิ บัติงานตามที่ ได้รับ มอบหมายจากกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ ศิล ปะ
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ) และการมีส่วนร่ วมในงานด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ได้แก่ การ
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สอนแทน การประชุมของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ฯ ตามลาดับ ซึ่งเมื่อดูระดับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด 3
อัน ดับ ได้แก่ การสร้ างความร่ วมมื อ กับ ชุ ม ชนเพื่ อ ป้ องกัน และแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การอนุ รัก ษ์ศิ ล ปะ การจัด
กิจกรรม/โครงการ โดยร่ วมมือกันระหว่างชุมชนกับสถานศึ กษาเพื่อให้ความรู ้กบั นักเรี ยน และการประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสถานศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม จะเห็นได้วา่ แท้จริ งแล้วชุมชนยังไม่มีบทบาท หรื อ
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาตามเจตนาของรัฐ ดังนั้นจึงควรสนับสนุน ส่ งเสริ มให้มีความร่ วมกันให้มากกว่านี้
ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบตั ิจริ ง
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะที่ วุฒิ
การศึกษาไม่ตรงสาขา
(2) ควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะตาม
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการและการบริ หารจัดการการเรี ยนการ
สอนภาษาจี นของโรงเรี ยนเอกชนที่ เน้นการสอนภาษาจี น 2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทาง
วิชาการกับการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน ประชากร
ของการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อนภาษาจี น และครู ผูส้ อน ของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจี น กลุ่ม
ตัว อย่า งถู ก เลื อ กโดยการสุ่ มแบบง่ า ย จ านวน 170 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ในการวิจัย คื อ แบบสอบถาม ข้อ มู ล ถูก
วิเคราะห์และนาเสนอด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1.) ปั จจัยภาวะผูน้ าทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นด้วยต่อประเด็นภาวะผูน้ าทางวิชาการ ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ การจัดการด้านการเรี ยนการสอน มีความเห็นด้วย
ในระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มประเด็นการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน และการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
ตามลาดับ 2.) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชน
ที่เน้นการสอนภาษาจีน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นด้วยต่อประเด็นการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน ในระดับมาก โดยกลุ่มประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประเด็นการพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมิน การพัฒนาการเรี ยนรู ้สู่ความเป็ นเลิศ และการพัฒนาแนวทางการบริ หารจัด
การศึ กษา ตามลาดับ 3.) ในส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กบั การบริ หาร
จัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน พบว่า ภายใต้สมมติฐานภาวะผูน้ า
ทางวิชาการมีความสัมพันธ์ กับการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอน
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ภาษาจีน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรภาวะผูน้ าทางวิชาการกับการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
ภาษาจี นของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นสอนภาษาจีนมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ในทิ ศทางบวก โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ r เท่ากับ 0.724 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
คาสาคัญ : การบริ หารจัดการ, การเรี ยนการสอนภาษาจีน, โรงเรี ยนเอกชน
ABSTRACT
The purposes of this study were : 1) To study the academic leadership and Chinese Instructional
management of private schools focusing Chinese curriculum. 2) To study the relationship between academic
leadership and Chinese Instructional management of private schools focused Chinese curriculum. The sample
was executive teachers of private schools teacher. Select sample by simple random sampling, 170 Administrators
Chinese teacher and Teacher.The research instruments questionnaires, statistical analyze and present the data at
a frequency percentage, mean, standard and deviation. The results were as follows :
1. The samples have agreed on the issue of leadership with an average. The second is on an average
talking about a management instruction. Next, the mission of the school And, the promoting the academic
atmosphere.
2. The data analysis of the Management of the Teaching of Chinese Language School focusing on
teaching Chinese showed the development the ability of being a teacher. The second one that the private school
had focused on teaching Chinese. Next, the issue of processing development, monitoring and evaluation are with
agreement. Then, learning to be an excellent person . The last one is the practicing management.
3. The data analysis of leadership and the management of Chinese language teaching of the private
schools showed that they had effected to each other. According to the Pearson Correlation between variables
leadership and management teaching Chinese of the schools had got the significance 0.01 in the positive direction
with the highly relationship level.
KEYWORD : Administration, Chinese Instructional, Private school

บทนา
โลกในยุคปั จจุบนั กาลังเผชิญกับกระแสของการแข่งขันและความเป็ นแปลงที่นบั วันจะทวีความรุ นแรง
ขึ้นในทุกขณะ ประเทศไทยในฐานะที่เป็ นสมาชิ กหนึ่ งในประชาคมโลก จึงไม่สามารถที่จะหลีกหนี ภาวะและ
ผลกระทบต่างๆ ที่ เป็ นผลจากการแข่งขันและกระแสของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้ เช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิ จ สังคมและการเมือง ซึ่ งผลกระทบต่างๆ นี้ อาจก่อให้เกิ ดปั ญหาและวิกฤตการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย
(สกุลรัตน์ กมุทธมาศ, 2550) จึงทาให้เกิดการปรับตัวของผูท้ ี่เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
เพื่อที่จะนาพาองค์กร ให้ผา่ นพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปั จจุบนั และอนาคต คากล่าวของ (Siffin, 1993)
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“หากปราศจากองค์การบริ หารแล้วสังคม (Society) ก็คงไม่ปรากฏ และหากปราศจากสังคมแล้ว มนุษย์ (Human)
ก็คงไม่อาจดารงชีวิตอยูไ่ ด้” จึงทาให้วิเคราะห์ได้วา่ มนุษย์ที่รวมกลุ่มกันเป็ นสังคม จะอยูร่ วมกันได้อย่างปกติ
สุ ขจะต้องมีการบริ หารจัดการและต้องมีผนู ้ า แต่การที่จะบริ หารจัดการมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน
และมีความหลากหลายด้านปั จจัยและบริ บท ในสภาวะปั จจุบนั นี้ คงไม่ใช่เป็ นเรื่ องง่ายนัก เพราะผูน้ าจะต้อง
เผชิ ญ กับ ความสลับ ซับ ซ้อ นของปั ญ หาด้า นต่ า งๆ อย่า งมากมาย ทั้ง บุ ค คล งบประมาณ วัสดุ อุ ป กรณ์ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูบ้ ริ หารรุ่ นเก่า คงเกิดความยุง่ ยาก แต่หากว่ามีการศึกษาเรี ยนรู ้ใน
การเป็ นผูน้ ามืออาชี พซึ่ งจะต้องมีภาวะผูน้ าก็อาจจะเป็ นผูน้ าที่ ดีได้ และสามารถบริ หารจัดการให้องค์การทาง
การศึกษาดาเนิ นงานได้อย่างบรรลุวตั ถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของชาติ นาพาสังคมไทยให้กา้ วย่าง
ไปข้างหน้าได้อย่างทัดเทียมกับอารยประเทศได้ต่อไป (วิไล พินิจพงศ์, 2552)
การจัดการศึกษาโดยการสอนภาษาจีนของประเทศไทยในปั จจุบนั นอกจากจัดเพื่อพัฒนาคนในประเทศ
แล้วต้องสอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั และอนาคตด้วย โดยเฉพาะในการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน ในปี 2558 ทั้งนี้ เพราะการศึกษามีความสาคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนซึ่ งปรากฏเป็ น
รู ปธรรมอย่างชัดเจนในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานสาหรับประชาคมอาเซียนที่ได้เน้นย้าความสาคัญของการศึกษาอัน
เป็ นกลไกสาคัญในการนาอาเซียนบรรลุวสิ ยั ทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020 (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จากกระแสความนิ ยมของการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ มากมาย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความต้องการเรี ยนภาษาจีนมีมากขึ้น เห็นได้จากการเปิ ดสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนต่าง ๆ ของรัฐบาล
และเอกชน หรื อแม้กระทัง่ การเรี ยนต่อในประเทศจีน ที่จานวนนักเรี ยนไทยอยูใ่ นอันดับที่ 4 รองจากเกาหลีใต้
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
2. ประสิ ท ธิ ผ ลการเรี ยนต่ า ผู ้เ รี ย นจ านวนมากไม่ ส ามารถน าความรู ้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ขาดแคลนครู ผสู ้ อน ปั จจุบนั กระทรวงศึกษาธิการต้องขอครู อาสาสมัครชาวจีน มาจากทางการจีนกว่า
1,000 คน ให้มาช่วยสอนในโรงเรี ยนระดับต่างๆ ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
4. แบบเรี ยนที่ใช้ในประเทศไทยขาดแคลนความเหมาะสม แบบเรี ยนที่นิยมใช้ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนการ
สอนในระบบหรื อนอกระบบ ต่างใช้แบบเรี ยนที่สอนนักเรี ยนต่างชาติในประเทศจีน
5. วิธีการสอนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนขาดเทคนิ คการสอนที่ดึงดูดให้
ผูเ้ รี ยนตั้งใจและสนใจเรี ยนภาษาจีน (รณพล มาสันติสุข, 2551)
ด้วยความสาคัญของการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีน ดังกล่าว จึงพบว่าผูน้ ามีความสาคัญ
และส่งเสริ มการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้วิสยั ทัศน์ที่กาหนดไว้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ภาวะผูน้ าทางวิชาการ และการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจี นของโรงเรี ยนเอกชนที่ เน้นการสอน
ภาษาจีน เพื่อเป็ นแนวทางที่จะพัฒนาส่ งเสริ มการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีน ให้สามารถดาเนินงาน
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และแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง และผูบ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

แนวคิด และทฤษฏี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.1) ความหมายของภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการ 1.2) องค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการ 1.3) รู ปแบบภาวะผูน้ าทางวิชาการ
1.1 ความหมายของภาวะผูน้ าทางวิชาการ
กมล ตราชู (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เทศบาล โดยศึกษากลุ่มผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ โรงเรี ยนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สงั กัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลที่ได้จดั แบ่งตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าทางวิชาการออกเป็ น 5 ด้าน
ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ และการส่งเสริ มคุณภาพ
นักเรี ยน การกาหนดทิศทางและนโยบาย การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
สิ ร์รานี วสุ ภทั ร์ (2551) ได้กล่าวถึงการเป็ นผูบ้ ริ หารที่จะนาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็ จได้น้ นั ต้องมี
ศักยภาพสูงในการบริ หารงาน โดยต้องเป็ นผูท้ ี่มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ และภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจะส่งผลโดยตรงต่อความสาเร็ จของการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
1.2 องค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการ
McEwan (1998) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าทางวิชาการที่มีประสิ ทธิ ผล ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน
คือ 1). การสถาปนาเป้ าหมายทางวิชาการที่ชดั เจน 2). การจัดการทีมงาน 3). การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ 4). การสื่ อสารพันธกิ จและวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน 5). การตั้งความคาดหวังที่ สูงเกี่ ยวกับ
ทีมงาน 6). การพัฒนาครู ให้เป็ นผูน้ า 7). การสร้างและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรี ยน ทีมงานและผูป้ กครองและได้
ทาการรวบรวมองค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการ
Davis and Thomas (1989) สามารถที่จะจัดกลุ่มองค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการ ได้ 8 ด้าน ได้แก่
1). การยึดถือหน้าที่ในการปรับปรุ งงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น 2). ความกระตือรื อร้น
ในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุ งงานด้านวิชาการ 3). การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้แก่ครู และนักเรี ยนที่จะทางานด้าน
วิชาการ 4). การติดตามผลความก้าวหน้าด้านวิชาการ 5). การสรรหาทรัพยากรบุคคลและวัสดุที่จาเป็ นต่อการ
เรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ 6). การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้มีบรรยากาศทางด้านวิชาการ 7). การ
ติดตามการปฏิบตั ิการสอนของครู 8). การสังเกตวิธีการสอนของครู และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
1.3 รู ปแบบภาวะผูน้ าทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์บุหงา วชิ ร ะศัก ดิ์ มงคล (2555) กล่ า วถึ ง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิช าการ
ประกอบไปด้วย
1).คุณลักษณะ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะการพูด มีบุคลิกลักษณะที่ดี 2).พฤติกรรม มีลกั ษณะ
เด่นชัดทางพฤติกรรม เช่น พูดดี, มีมนุษย์สมั พันธ์ดี 3)สถานการณ์ ทาให้เกิดภาวะผูน้ าได้ เช่น เรื่ องปั ญหาพลังงาน
ปั ญหาสงคราม, จะส่งผลผลก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง 4).ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมผูน้ ากับสถานการณ์
5).ประสิทธิผล ความพึงพอใจ ผลการจูงใจ และผลผลิตที่เกิดขึ้นในกลุ่มหรื อในองค์กร
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การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่เน้ นการสอนภาษาจีน
1. การพัฒนาแนวทางการบริ หารจัดการศึกษา
2. การพัฒนาการเรี ยนรู ้สู่ความเป็ นเลิศ
3. การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
4. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาวะผู้นาทางวิชาการ
1. การกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน
2. การจัดการด้านการเรี ยนการสอน
3. การส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผูน้ าทางวิชาการมีความสัมพันธ์กบั การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยน
เอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน

วิธีการดาเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ บุ ค ลากรของโรงเรี ย นเอกชนที่ เ น้น การสอนภาษาจี น ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 30 โรงเรี ยน โดยมีรายละเอียด คือ ผูบ้ ริ หาร 2 คน ครู สอนภาษาจีน 2
คน และครู ผสู ้ อน 6 คน รวม 10 คน ต่อ 1 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้น 300 คน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan,1970) ได้จ านวน 170 คน และการสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามที่ ดาเนิ นการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) การใช้ภาษา(Wording) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์ในการตัดสิ นคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence: IOC) ที่คานวณได้เท่ากับ 0.87 และนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับ ผูบ้ ริ หาร ครู สอนภาษจี น และครู ผสู ้ อน ในโรงเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
หาความเชื่อมัน่ โดยใช้ Cronbach's Alpha Coefficient (1970) ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปความเที่ยงของแบบสอบถาม
ที่ยอมรับได้มีเท่ากับ 0.80 ดาเนินการแจกแบบสอบถามจานวน 200 ฉบับ คน สามารถจัดเก็บได้จานวน 154 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 85 และใช้สถิติการวิเคราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร่ วมกับการทดสอบสมติ ฐาน ทางส ถิ ต ิ ร ะ ห ว่ า ง
ค วามสั ม พัน ธ์ ภ าว ะ ผู ้น าท าง วิ ช าก า ร กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก าร ก าร เ รี ย น กา ร สอ น ภาษ าจี น ข อ ง
โรงเรี ยนเอ กชนที ่ เ น้ น ภาษ าจี น โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation)
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีคุณวุฒิการศึกษาอยูใ่ น
ระดับ ปริ ญ ญาตรี และระดับ ปริ ญ ญาโท ตามล าดับ ในด้า นประสบการณ์ ท างาน กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ทางานต่ากว่า 5 ปี รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางานตั้งแต่ 5-10 ปี ส่ วนข้อมูลด้าน
ตาแหน่งงานส่ วนใหญ่มีตาแหน่งเป็ นครู ผสู ้ อน รองลงมาคือผูบ้ ริ หาร และครู สอนภาษาจีน ซึ่ งมีจานวนที่เท่ากัน
และข้อมูลด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,000-15,000 บาท ต่อเดื อน รองลงมา มี
รายได้ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้ 30,000 ขึ้นไป ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยภาวะผูน้ าทางวิชาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นด้วยต่อ
ประเด็นภาวะผูน้ าทางวิชาการ ในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.38 โดยเห็นด้วยมากที่สุด คือ การจัดการด้านการ
เรี ยนการสอน มีความเห็นด้วยในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือ การกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน มี
ค่าเฉลี่ย 4.41 และการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.27 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็ นด้วยต่อประเด็น ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและ
กาหนดให้ครู ทุกคนวิเคราะห์หลักสู ตร จัดทาโครงการสอน แผนการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาพร้อมทั้งมีการ
บันทึกหลังการสอนทุกครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารสนับสนุนส่งเสริ มให้ครู ได้จดั ทา
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนและเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณชน มีค่าเฉลี่ย 4.57 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม
สนับสนุนในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านวิชาการของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ าทางวิชาการ
มีค่าเฉลี่ย 4.50 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยต่อประเด็นผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ครู มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพหรื อพัฒนาวิชาชีพ เช่น การส่งเสริ มการศึกษาต่อ การอบรมดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง หรื อการทาผลงานเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่
เน้นการสอนภาษาจีน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นด้วยต่อประเด็นการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน ในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.41 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากที่ สุ ด คื อ การพัฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ครู คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 4.55 รองลงมาคื อ กลุ่ ม ประเด็ น การพัฒ นา
กระบวนการติดตามและประเมิน มี ค่าเฉลี่ย 4.47 การพัฒนาการเรี ยนรู ้สู่ความเป็ นเลิศ มีค่าเฉลี่ย 4.42 และการ
พัฒนาแนวทางการบริ หารจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.24 ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ความเห็ น ด้ว ยต่ อ ประเด็ น ครู มี ภ าวะผูน้ า มี
คุณลักษณะและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน ก่อให้เกิ ดพลัง
แห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพ มากที่สุด โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
4.66 รองลงมาคือ ประเด็น ครู ในโรงเรี ยนมีทกั ษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ย 4.63 ประเด็น โรงเรี ยนมีการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการเรี ย นการสอนภาษาจี น มี การประเมิ นผล และแก้ไขปรั บปรุ งพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน
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ภาษาจี นให้ได้ตามมาตรฐานที่ กาหนด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นด้วยต่อประเด็น
โรงเรี ยนกากับ ติดตาม การจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารจัดการการเรี ยนการ
สอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน พบว่า ภายใต้สมมติฐานภาวะผูน้ าทางวิชาการมี
ความสัมพันธ์ กับการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ระหว่างตัวแปรภาวะผูน้ าทางวิชาการกับการบริ หารจัดการการ
เรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นสอนภาษาจีนมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ในทิศ
ทางบวก โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง
- ยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ภาวะผูน้ าทางวิชาการมีความสัมพันธ์กบั การบริ หารจัดการการเรี ยน
การสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน เป็ นจริ งตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
โดยหากระดับภาวะผูน้ าทางวิชาการเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้ระดับการบริ หารจัดการเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้
การจัดการด้านการเรี ยนการสอน และการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ต่างส่งผลให้เกิดการบริ หารจัดการด้าน
การพัฒนาแนวทางบริ หารจัดการศึกษามากที่สุด มีค่า r เท่ากับ 0.885 ขณะที่การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู เป็ น
การบริ หารที่ได้รับผลจากภาวะผูน้ าทางวิชาการน้อยที่สุด มีค่า r เท่ากับ 0.125

อภิปรายผล
จากการสรุ ปผลการศึกษา สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องของ “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการกับการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยภาวะผูน้ าทางวิชาการใน 3 ด้าน คือ ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มสนับสนุนในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ าทางวิชาการ ด้านการจัดการด้านการเรี ยนการสอน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็ นว่า ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและกาหนดให้ครู ทุกคนวิเคราะห์หลักสู ตร จัดทาโครงการสอน แผนการ
เรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาพร้อมทั้งมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง และด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
กลุ่ ม ตัว อย่างมี ค วามเห็ น ผูบ้ ริ ห าร ครู แ ละบุ คลากรในสถานศึ ก ษาร่ ว มกันก าหนดวิธี ก ารส่ งเสริ ม และรั กษา
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ผลการวิจยั ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนสองภาษา
สาหรับประเทศไทย (ชัยพร สกุลพนารักษ์, 2552) พบว่า 1) องค์ประกอบการบริ หารโรงเรี ยนสองภาษาสาหรับ
ประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.1) การประเมินผล 1.2) การบริ หารกิจการนักเรี ยน
1.3) การบริ หารบุคคล 1.4) การบริ หารวิชาการ 1.5) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 1.6) การประกันคุณภาพการศึกษา
และ 1.7) การบริ หารงานทัว่ ไป 2) รู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนสองภาษาประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 7
องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้องเป็ นไปได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจยั
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จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า การบริ หารจัดการโรงเรี ยนเอกชนที่เน้น
การสอนภาษาจีนนั้น สิ่ งสาคัญในการบริ หารจัดการ คือ ตัวผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ซึ่งถือเป็ นกาลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ต้งั ไว้ และปั จจัยหลักที่มีผลต่อการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยน เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพต่อการบริ หารจัดการ จะต้องมีองค์ประกอบ 4 ด้าน
ดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาแนวทางการบริ หารจัดการศึกษา 2) การพัฒนาความรู ้สู่ความเป็ นเลิศ 3) การพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมินผล 4) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
2. การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้น
การสอนภาษาจีน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โรงเรี ยนมีการประสานความร่ วมมือการบริ หารการ
จัดการศึ กษากับหน่ วยงาน สถานศึ กษาเครื อข่าย ชุมชน ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้สู่ความเป็ นเลิศ พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ความเห็ นว่า ประเด็ น โรงเรี ย นจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ห ลากหลายที่ หลากหลาย ได้แก่
นิ ทรรศการ กิจกรรมชมรม การทาโครงงานและการประกวดแข่งขัน ทางภาษาจีน ปั จจัยการบริ หารจัดการการ
เรี ยนการสอนภาษาจี นของโรงเรี ยนเอกชนที่ เน้นการสอนภาษาจี น ด้านการพัฒนากระบวนการติ ดตามและ
ประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นโรงเรี ยนมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเรี ยน
การสอนภาษาจีน มีการประเมินผล และแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนภาษาจีนให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
ทั้งนี้ ผลการวิจยั ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการศึ กษาวิจยั การบริ หารการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในกรุ งเทพหานคร
(ชลาลัย อานามวัฒน์ , 2556) โดยการวิจยั มุ่งหมายเพื่อศึ กษาการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรี ยนเกชนสอนภาษาจีนฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1)การบริ หารหลักสู ตร 2) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 3) การจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มวิชาการ และ4) การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการเรี ยน
การสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีนฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน คือ การ
บริ หารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มวิชาการ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
มีการปฏิบตั ิอย่าในระดับมากทุกด้าน
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารจัดการการเรี ยนการ
สอนภาษาจี นของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการมีความสัมพันธ์ กับการ
บริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(Pearson Correlation) ระหว่างตัวแปรภาวะผูน้ าทางวิชาการกับการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรี ยนเอกชนที่เน้นสอนภาษาจีนมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ในทิศทางบวก โดยมีค่าความสัมพันธ์
ในระดับสูง
ทั้ง นี้ ผลการวิจัย ดัง กล่ า ว มี ค วามสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาความคิ ด เห็ นของครู ที่มี ต่ อ ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารกับการพัฒนาวิชาชีพของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน เขต
ราชเทวี (บุ ญนาค ทับทิ มไทย, 2557) เป็ นวิจยั ที่ มุ่งหมาย เพื่อศึ กษาระดับการพัฒนาวิชาชี พครู ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน และความสัมพันธ์ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับการพัฒนาวิช าชี พครู โรงเรี ยนเอกชน
ผลการศึกษา ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารวิชาชีพครู โรงเรี ยนเอกชนฯ มีความสัมพันธ์ทางบวก
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ในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีค่าความสัมพันธ์ ด้านการจัดการหลักสูตร
ด้านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ด้านวิสยั ทัศน์ ตามลาดับ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการกับการบริ หารจัดการการเรี ยนการ
สอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่สอนภาษาจีนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างสู ง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบรายด้านแล้ว พบว่า ควรมีการส่ งเสริ มและกาหนดให้ครู ทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร
จัดทาโครงการสอน แผนการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาพร้อมทั้งมีการบันทึ กหลังการสอนทุกครั้ง มีระดับการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด จึงควรเข้าไปส่ งเสริ มให้ครู มีความก้าวหน้าในวิชาชีพหรื อพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการ
ส่งเสริ มการศึกษาต่อ การอบรมดูงาน เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น
2. จากการวิจัย พบว่า การบริ หารจัดการเรี ย นการสอนภาษาจี น ของโรงเรี ย นเอกชนที่ เ น้น การสอ
ภาษาจี นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสู ง เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ควรมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเรี ยนการสอนภาษาจีน และพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนภาษาจีน
ให้ได้มาตรฐานที่กาหนด มีการกากับ ติดตาม การจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรด าเนิ นการศึ กษาวิจัย ศึ กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการและการบริ หารจัดการการเรี ย นการสอน
ภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน โดยดาเนิ นการทั้งในส่ วนของการวิจยั เชิงคุณภาพและการ
วิจยั เชิงปริ มาณเพื่อได้ขอ้ มูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาปั จจัยเพิ่มเติมที่มีผลกระทบต่อการบริ หารจัดการหลักสูตรภาษาจีนในโรงเรี ยนเอกชนที่ทา
ให้คุณภาพการเรี ยนการสอนแตกต่างกัน
3. การพยากรณ์ ปัจจัยต่าง ๆ ในทางสถิ ติเพื่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการหลักสู ตรภาษาจี นใน
โรงเรี ยนเอกชนในอนาคต
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การวิจัย เรื่ อ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ คื อ เพื่ อ ศึ กษาสภาพการบริ หารสถานศึ กษาตามนโยบาย “คื น ครู สู่
ห้องเรี ยน” ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา นครราชสี มา เขต 4 โดยใช้กรอบการ
พัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ (WSA) เพื่อการจัดการสถานศึกษาสู่ อาเซี่ ยน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นกรอบในการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ ประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 จานวน 184 โรงเรี ยน ผูว้ จิ ยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. สถานศึ กษามี การบริ หารงานเพื่ อ ขับเคลื่ อ นนโยบาย“คื นครู สู่ ห้องเรี ย น” โดยใช้กรอบการพัฒนา
โรงเรี ยนทั้งระบบ (WSA) เพื่อการจัดการสถานศึ กษาสู่ อาเซี่ ยนของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 พบว่าอยูใ่ นระดับ มาก
2. สภาพการบริ ห ารสถานศึ กษาเพื่ อ ขับเคลื่ อนนโยบาย“คื นครู สู่ ห้องเรี ย น” โดยใช้กรอบการพัฒนา
โรงเรี ยนทั้งระบบ (WSA) เพื่อการจัดการสถานศึ กษาสู่ อาเซี่ ยนของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 แยกแต่ละด้านคือ (1) ด้านการบริ หารจัดการ (2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(3) ด้านกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยน และ(4) ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ พบว่า อยูใ่ นระดับ มาก ทั้ง 4 ด้าน
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คาสาคัญ: สภาพการบริ หารสถานศึกษา นโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4

ABSTRACT
The objective of this research was a study of school management states according to the policy of "return
teachers to the classroom" in schools under Nakhonratchasima primary educational service area office 4. Using
whole school Approach development (WSA) to manage the Education Commission's Asean milions of basic
education, Ministry of education. As framed in the development system whole school approach. The population
was 184 administrators of school under Nakhonratchasima primary educational service area office 4. Researchers
collected data manually Quantitative data analysis using descriptive statistics include frequency, percentage,
average, and standard deviation.
The research found that:
1. Schools are administered to drive policy "return teachers to the classroom" by developing the whole
school system (WSA) to manage into education, the school under Nakhonratchasima primary educational service
area office 4 found that very level.
2. Condition management education to drive policy "return teachers to the classroom" by developing the
whole school system (WSA) to manage into education, the school under Nakhonratchasima primary educational
service area office 4 Split each side: (1) management, (2) instructional management, (3) promotion, and (4).
Community relation project found that very level all of side.
KEYWORDS: school management, "return teachers to the classroom" policy, school under Nakhonratchasima
primary educational service area office 4

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ (2558) ได้ดาเนิ นนโยบาย “คืนครู สู่ห้องเรี ยน” ขึ้นเพื่อเป็ นการสานต่อตัวนโยบาย
เดิ ม ตั้งแต่ปี2550 ที่ เน้นไปในทิ ศทางที่ ตอ้ งการเพิ่มจานวนครู ให้เพียงพอต่อจานวนโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยน ปี 2552
ได้รับการอนุมตั ิหลักการจากมติคณะรัฐมนตรี โครงการ”คืนครู ให้นกั เรี ยน” โดยจัดหาบุคลากรมาปฏิบตั ิงานแทนครู
จานวน 23,277 อัตรา เป็ นระยะเวลา 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขา้ ราชการครู ที่
ต้องปฏิบตั ิงานอื่นซึ่ งไม่ใช่ภารกิ จหลักในการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้กลับไปปฏิบตั ิงานตามภารกิ จหลักและสถานศึกษา
สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความคล่องตัวในการดาเนิ นงานและข้าราชการครู ได้ปฏิบตั ิการ
สอนได้เต็มที่
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 ได้นานโยบาย “คืนครู สู่
ห้องเรี ยน” (return teachers to the classroom) มาใช้ในสถานศึกษา จานวน 184 โรงเรี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา
สภาพการบริ หารสถานศึ กษาตามนโยบาย “คืนครู สู่ห้องเรี ยน” ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
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ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 โดยศึกษา สภาพการบริ หารสถานศึกษาซึ่งมีความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษา โดยใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ (WSA) เพื่อการจัดการสถานศึกษาสู่ อาเซี่ ยน ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นกรอบในการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ ตามนโนบาย
“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
ดัง นั้น ผูว้ ิจัย จึ ง สนใจที่ จะศึ กษาสภาพการบริ ห ารสถานศึ กษาตามนโยบาย “คื น ครู สู่ ห้อ งเรี ย น” ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 ว่าสถานศึ กษามีการบริ หารจัดการ
อย่างไรในการดาเนิ นนโยบาย“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” โดยใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ (WSA)เพื่อการจัดการ
สถานศึ กษาสู่ อาเซี่ ยน ของสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ เป็ นแนวในการ
บริ หารสถานศึกษา มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างไรโดยนาข้อมูลที่ได้เสนอแนะต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 4 เพื่อปรับปรุ งแก้ไขทาให้การดาเนิ นนโยบาย“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”ประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครู สู่ห้องเรี ยน” ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสี มา เขต 4

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสี มา เขต 4 โดยใช้ กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้ง
ระบบเพื่อการจัดการสถานศึกษาสู่อาเซี่ยนเป็ นกรอบในการบริ หารสถานศึกษา ซึ่งสามารถเขียนเป็ นแผนภาพได้
ดังต่อไปนี้

กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบเพื่อการจัดการสถานศึกษาสู่อาเซี่ยน

นโยบาย“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”

การบริ หารจัดการ

การจัดการเรี ยน
การสอน

กิจกรรมส่งเสริ ม
การเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 4 จานวน 184 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้น 184 คน
4.2 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2559
4.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ วน
บุ คคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพการบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ
(WSA)ตามนโยบาย “คืนครู สู่ห้องเรี ยน” ตอนที่ 3 ปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สาหรับตอนที่ 1 เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า จานวน 5 ระดับของ (Likert scale) และ
ตอนที่ 3 มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended question) การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้ อหา ใช้
วิ ธี ก ารค านวณหาค่ า IOC ส่ ว นการตรวจสอบคุ ณ ภาพด้า นความเที่ ย งแบบความสอดคล้อ งภายใน (Internal
consistency reliability) ใช้วิธีการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ผลการนาเครื่ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หารหรื อครู โรงเรี ยนต่าง ๆ จานวน 30 คนพบว่าได้ค่าความ
เชื่อมัน่ 0.81
ตารางที่ 1 เครื่ องมือวิจยั จาแนกตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประเภทของเครื่ องมือวิจยั
1 อาจารย์ที่ปรึ กษา
แบบบันทึกการสังเคราะห์เอกสาร
2 ผูบ้ ริ หารหรื อครู โรงเรี ยน แบบสอบถามปลายปิ ด
3 ผูบ้ ริ หารหรื อครู โรงเรี ยน แบบสอบถามปลายเปิ ด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั
ความตรงเชิงเนื้อหา
ความตรงเชิงเนื้อหา
ความตรงเชิงเนื้อหา
ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน

4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) นาหนังสื อขออนุญาตจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั (2) ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 184 ชุด(3) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลา 30 วัน (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาจนครบ 184 ชุด (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” ของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา นครราชสี มา เขต 4 โดยใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ
(WSA)เพื่อการจัดการสถานศึกษาสู่อาเซี่ยน ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ เมื่อทาการวิเคราะห์สภาพการบริ หารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสี มา เขต 4 โดยใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้ง
ระบบ (WSA)เพื่อการจัดการสถานศึ กษาสู่ อ าเซี่ ยน พบว่า โรงเรี ยนมี สภาพการบริ หารตามนโยบาย “คื นครู สู่
ห้องเรี ยน” อยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็นถึงการรับเอานโยบาย “คืนครู สู่ห้องเรี ยน ” มาบริ หารในสถานศึกษา
ประสบผลสาเร็ จ และ เมื่อทาการวิเคราะห์สภาพการบริ หารรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ มาก ทั้ง 4 ด้าน แสดงให้
เห็ นว่าสภาพการบริ หารโรงเรี ยนโดยใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ (WSA)เพื่อการจัดการสถานศึ กษาสู่
อาเซี่ ยน ประสบผลสาเร็ จมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อตอบสนองกับนโยบาย“คืนครู สู่ห้องเรี ยน” ดังจะเห็นได้
จากตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 6
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) การวิเคราะห์สภาพการบริ หารสถานศึกษา ในภาพรวมแต่
ละด้าน รวม 4 ด้าน ดังนี้
สภาพการบริ หารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”โดย
ใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ (WSA)
1. ด้านการบริ หารจัดการ
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้านกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยน
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
รวม

มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
(µ)
( )
แปลผล
4.21
0.07
มาก
4.09
0.05
มาก
4.06
0.24
มาก
3.90
0.25
มาก
4.09
0.02
มาก

5.2 โดยสรุ ป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 2 พบว่าสภาพการบริ หารสถานศึ กษาตามนโยบาย
“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” มีการบริ หารงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 4.09) , (  = 0.02)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) การวิเคราะห์สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านการบริ หาร
จัดการ ดังนี้
สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้ านการบริหารจัดการตามนโยบาย
“คืนครู สู่ ห้องเรียน”
1. โรงเรี ยนมี เ ป้ าหมายการด าเนิ น งานตามนโยบาย”คื น ครู สู่
ห้องเรี ยน“ อย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจ
ในนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน“
3. มีการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บตั ิการทั้งระยะสั้น -ยาวให้
สอดคล้องตามนโยบาย“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
4. มี ก ารวางแผนระบบงานและภาระงานของฝ่ ายต่ า งๆเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน
5. มีการพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน“
6. มี ก ารนิ เ ทศและการประเมิ น ภายในตามนโยบาย “คื น ครู สู่
ห้องเรี ยน”
7. มีการสร้างแรงจูงใจในการดาเนินงานตามนโยบาย “คืนครู สู่
ห้องเรี ยน”
8. มีการดาเนินการด้านอาคาร สถานที่ อุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน“
9. มี การสื่ อสารสัมพันธ์ภายในสถานศึ กษา ตามนโยบาย“คื นครู สู่
ห้องเรี ยน”
10.เปิ ดโอกาสให้ ค รู เข้ า มามี ส่ วนร่ วมในการบริ หารจั ด การ
สถานศึกษาตามนโยบาย“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
รวม

มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
(µ)
( )
แปลผล
4.38

0.71

มาก

4.21

0.85

มาก

4.17

0.85

มาก

4.26

0.86

มาก

4.31

0.66

มาก

4.10

0.80

มาก

4.31

0.77

มาก

4.00

0.84

มาก

4.09

0.82

มาก

4.30

0.7

มาก

4.21

0.07

มาก

5.3 โดยสรุ ป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 3 พบว่า สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านการบริ หาร
จัดการ มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 4.21) , (  = 0.07 )
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) การวิเคราะห์สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน ดังนี้
สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้ านการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบาย “คืนครู สู่ ห้องเรียน”
1. มีการจัดการกระบวนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย”
คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
2. มี การใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
3. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับนโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
4 มีแผนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
5. มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามการจัด การเรี ย นการสอนให้ส อดคล้อ งกับ
นโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
6. มี การพัฒนาบุ คลากรการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
7. มีการจัดสภาพห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการดาเนินงานตามนโยบาย”
คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”

รวม

มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
(µ)
( )
แปลผล
4.18

0.79

มาก

4.06

0.82

มาก

4.00

0.82

มาก

4.12

0.78

มาก

4.08

0.68

มาก

4.10

0.77

มาก

4.06

0.71

มาก

4.09

0.05

มาก

5.4 โดยสรุ ป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4 สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านการจัดการเรี ยน
การสอน มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 4.09) , (  = 0.05)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) การวิเคราะห์สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยน ดังนี้
สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้ านด้ านกิจกรรมส่ งเสริมการเรียน
ตามนโยบาย “คืนครู สู่ ห้องเรียน”
1. มีการวางแผนกิจกรรมประจาวันให้สอดคล้องตามนโยบาย”คืน
ครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
2. มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ งกิ จ กรรมประจ าให้ ส อดคล้ อ งตาม
นโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน” อย่างต่อเนื่อง
3. มี ก ารให้ ค วามส าคัญ ในการจัด กิ จ กรรมวัน ส าคัญ ต่ า ง ๆให้
สอดคล้องตามนโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
4. มีการแทรกกิจกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้องตามนโยบาย”คืน
ครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
5. มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นช่วยเหลือเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษาใน
กิจกรรมต่าง ๆตามนโยบาย“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
6. มี การนิ เทศ ติ ดตามการจัดกิ จกรรมต่าง ๆเพื่อให้สอดคล้องตาม
นโยบาย”คืนครุ สู่หอ้ งเรี ยน”
7. มี ก ารวัด และประเมิ น ผลในการจัด กิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรมอย่า ง
ต่อเนื่อง
รวม

มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
(µ)
( )
แปลผล
4.19

0.76

มาก

4.09

0.83

มาก

4.15

0.69

มาก

4.16

0.83

มาก

4.07

0.89

มาก

4.04

0.78

มาก

3.73

0.88

มาก

4.06

0.07

มาก

5.5 โดยสรุ ป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 5 สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านกิจกรรมส่ งเสริ ม
การเรี ยน มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 4.06) , (  = 0.07)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) การวิเคราะห์สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้
สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้ านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตาม
นโยบาย “คืนครู สู่ ห้องเรียน”
1. มีการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันกับผูป้ กครองเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
2. มี การจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันกับชุ มชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
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มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
(µ)
( )
แปลผล
4.13

0.67

มาก

4.02

0.77

มาก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

3. มี ก ารจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกัน กับ หน่ ว ยงานราชการเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
4. มี ก ารจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกัน กับ องค์ก รทางสั ง คมเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
5. มีการเปิ ดโอกาสรับข้อเสนอแนะในกิจกรรมที่จดั ขึ้นทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
6. มี ก ารวัด และประเมิ น ผลในกิ จ กรรมที่ จัด ขึ้ น ทุ ก ครั้ งเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
รวม

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4.15

0.69

มาก

3.43

0.73

มาก

3.96

0.84

มาก

3.70
3.90

0.85
0.07

มาก
มาก

5.6 โดยสรุ ป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 6 สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 3.90) , (  = 0.07)

6. อภิปรายผล
การศึกษาสภาพการบริ หารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสี มา เขต 4 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายดังนี้
6.1 เมื่อทาการวิเคราะห์สภาพการบริ หารสถานศึ กษาตามนโยบาย “คืนครู สู่ห้องเรี ยน” ของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา นครราชสี มา เขต 4 โดยใช้กรอบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ
(WSA) เพื่อการจัดการสถานศึกษาสู่ อาเซี่ ยน พบว่า สภาพการบริ หารสถานศึกษาตามนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
มีการบริ หารงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 4.09) , (  = 0.02) แสดงให้เห็นถึงการรับเอานโยบาย “คืน
ครู สู่ห้องเรี ยน ” มาบริ หารในสถานศึกษาประสบผลสาเร็ จสอดคล้องตามนโยบาย“คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” และ เมื่อทา
การวิเคราะห์สภาพการบริ หารรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ มาก ทั้ง 4 ด้าน โดยแยกรายด้านได้ดงั นี้ (1) สภาพการ
บริ หารสถานศึกษาด้านการบริ หารจัดการ มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มี่ค่า (µ = 4.21) , (  = 0.07)
(2) สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มี่ค่า (µ
= 4.09) , (  = 0.05) (3) สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยน มีการปฏิบตั ิงานในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 4.06) , (  = 0.07) (4) สภาพการบริ หารสถานศึกษาด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ มีการ
ปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า (µ = 3.90) , (  = 0.07) แสดงให้เห็นว่าสภาพการบริ หารสถานศึกษา
ในแต่ละด้านมีความสอดคล้องตามนโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
1. สถานศึกษาควรมีการวางแผนและดาเนินการ เพื่อนานโยบาย”คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน” สู่สถานศึกษาอย่างมี
แบบแผน
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2. สถานศึกษาควรมีการวัดประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ในการจัดทากิจกรรมของครู ผสู ้ อน
และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม มีการประชุมปรึ กษาปั ญหาที่เกิดขึ้นหลังทากิจกรรมเพื่อร่ วมกันแก้ไขพัฒนาให้ดีข้ ึน
อย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู ในห้องเรี ยนตามนโยบาย “คืนครู สู่หอ้ งเรี ยน”
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นทุก ๆ ปี
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ นโยบาย “คื น ครู สู่ ห้ อ งเรี ยน”จากนโยบายอื่ น ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษากลุ่ม
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึ กษาเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครื อไทย-เทค เพื่อ 2)เปรี ยบเทียบเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทคจาแนก
ตามข้อ มู ล พื้ น ฐาน กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม วิ ท ยาลัย ในเครื อ ไทย-เทคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558 ในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 1 สุ่ มตัวอย่างง่าย (Simple random
sampling) ได้จานวน400 คน ระยะในการดาเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 เครื่ องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อ มู ล ในการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ขอ้ มูล
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและการทดสอบค่า F-Test ผลการวิจยั พบว่า
1. เหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ได้แก่ ด้านชื่อเสี ยงของ
วิทยาลัย ด้านสถานที่ต้ งั ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และด้านเจตคติต่ออาชีพ โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับมาก
2. นักศึกษาที่มี เพศ สาขาวิชา และภูมิลาเนาเดิม แตกต่างกันมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้น นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและอาชีพของบิดา มารดาแตกต่างกัน

ABSTRACT
The purpose of this research were 1)to sturdy the motivating reasons to do further students in Thai-tech
Group and 2) to compare the motivating reasons to do further students in Thai-tech Group. The population of this
research were 1473 diploma. Students year of Thai-tech Group in the 2015 academic year. Sample sizes were
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400 students using Krejcie and Morgon table, selected by simple random sampling. Reseach tool was
questionnaires. Analyzing data by using frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D.), F-test The
finding were as follows
1.The motivating reasons for diploma students in the Thai-tech Group consisted of college
reputations, college locations, teaching and learning, facilities, expectation of the students and job attitude.
They were at high level in an overall and all aspects.
2. The motivating reasons for diploma students in Thai-tech Group, students who were different in
gender, field of study and hometown were not statistical significant difference at the level of .05 and students
who were different in achievement and parents' career were statistical significant difference at the level of .05
KEYWORDS: Motivating reasons, diploma students. Thai-tech group

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมให้เจริ ญนั้น มีปัจจัยสาคัญหลายประการที่ ทาให้การ
พัฒนาประเทศประสบผลสาเร็ จ แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือประชากรที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ประชากรเป็ นปั จจัยในการ
พัฒนาโดยตรง และเป็ นทั้งผูป้ ระสานปั จจัยอื่นๆ เข้าด้วยกัน ประชากรที่มีคุณภาพอาศัย “การศึกษา” และการที่จะ
พัฒนาประเทศให้เจริ ญ จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย การพัฒนาการศึกษาจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
สถาบันการศึกษาทุกระดับย่อมมีความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา (ภาวิช ทองโรจน์, 2552 )
กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ซึ่ งรวม 9 วิทยาลัยที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครปริ มณฑลและต่างจังหวัด
ในปี การศึ กษา 2558 มี นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งรวม 1,473 คน โดยมี วิสัยทัศน์คือ เป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชี พและความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ของผูเ้ รี ยนให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม กลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค ตระหนักดีถึงแผนการพัฒนาการศึกษาจึงมุ่งที่จะสร้าง
คุณภาพในการผลิตกาลังคน ตั้งแต่ระดับกึ่งฝี มือ ระดับฝี มือ และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม ความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และในขณะเดี ยวกันก็มุ่งขยายและกระจายโอกาสทางการศึ กษาเพื่อให้ผูท้ ี่ จบการศึ กษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู งในแต่ละปี มีจานวนนักศึ กษาลดลงผูว้ ิจยั จึ งอยากศึ กษาเหตุจูงใจที่ นักศึ กษาสมัครเข้าเรี ยนเพื่อนาข้อมูล
ปรั บปรุ ง และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและการจัดการศึ กษาตรงความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อหวังว่า
นักศึกษาจะสมัครเรี ยนเพิ่มขึ้นในปี การศึกษาถัดไป
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค โดยผลการวิจยั ได้ทราบถึงเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับชั้น
ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง ของนัก ศึ ก ษากลุ่ ม วิท ยาลัย ในเครื อ ไทย-เทค ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้จากการวิจัย น ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาและดาเนิ นงานการจัดการศึ กษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปั จจุบนั และความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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แนวคิด และทฤษฏี
กฤษมัน ต์ วัฒ นาณรงค์ (2558) กล่ า วไว้ว่า อาชี ว ศึ ก ษาในฐานะที่ เป็ นแหล่ งสร้ างแรงงานเพื่อป้ อน
ตลาดแรงงาน อาชีวศึกษาจึงควรมีความฉับไวในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
ใช้เ ทคโนโลยีท าให้เ กิ ด การว่า งงานในช่ ว งแรก แต่ ใ นอนาคตจะมี ก ารจ้า งงานเพิ่ ม ขึ้ น และรู ป แบบของงาน
ตลอดจนการฝึ กแรงงานฝี มือต้องได้รับการพัฒนาให้ทนั กับการนาเทคโนโลยีมาใช้และการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึ กอาชีพควรจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผูเ้ รี ยนจะ
มีวฒ
ุ ิภาวะและพื้นฐานความรู ้ที่เหมาะสมสาหรับการฝึ กอาชีพในสังคมปั จจุบนั ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการทางานต้องใช้เทคโนโลยีและฐานความรู ้ที่สูงขึ้นกว่าแต่เดิม
กัญกมล เถื่อนเหมือน (2550) ได้ศึกษาปั จจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในมหาลัยศรี ประ
ทุม ตัวอย่างประชากรเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2549 รวม 10 คณะวิชาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม มี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยทั้ง 7 ด้าน คือ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยสถานที่ต้ งั ความคาดหวังของนักศึกษา การจัดการ
เรี ยนการสอน ความตั้งใจส่ วนตัวความคาดหวังด้านอาชีพ และสิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั ชื่อเสี ยงมหาวิทยาลัย และสิ่ งอานวยความสะดวก
ตัวแปรต้น
ปัจจัยพืน้ ฐาน
 เพศ
 สาขาวิชา
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
 อาชีพบิดา มารดา
 ภูมิลาเนาเดิม

ตัวแปรตาม
เหตุ จู ง ใจการเลือ กศึ ก ษาต่ อ ของนั กศึ กษากลุ่ ม วิท ยาลัยใน
เครือไทย-เทค
 ด้านชื่อเสี ยงของกลุ่มวิทยาลัย
 ด้านสถานที่ต้ งั
 ด้านความคาดหวังของนักศึกษา
 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
 ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.ศึกษาเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค
2.เปรี ยบเทียบเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาเพศหญิงมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสูงกว่าเพศชาย
2. นักศึกษา ที่เรี ยนสาขาวิชาแตกต่างกันมีเหตุจูงใจในการเลือกศึ กษาต่อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูงแตกต่างกัน
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3. นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่ า งกั น มี เ หตุ จู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่แตกต่างกัน
4. นักศึ กษา ที่ มีอาชี พบิ ดา มารดาแตกต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเลือกศึ กษาต่อระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูงแตกต่างกัน
5. นักศึกษา ที่มีภูมิลาเนาเดิมแตกต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงแตกต่างกัน

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ ใช้ใ นการศึ กษา ได้แก่ นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 1 ของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครื อไทย-เทค จานวน 9 แห่ง ทั้งสิ้น 1,473 คน ซึ่งคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตารางเคร
ซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan )และสุ่ มตัวอย่างง่ าย (Simple random sampling)จากจานวนนักศึ กษาได้
จานวน 397 คน
เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถามที่พฒั นามาจากวรรณกรรมและตรวจสอบแบบสอบถามคุณภาพของ
เครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามด้วยค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรื อเนื้อหา (IOC : Index of item Objective Congruence )และนาแบบสอบถาม
ที่ผ่านการตรวจสอบไปทดลอง(Tryout) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่สถิติเชิ งพรรณนา
(descriptive statistics) โดยใช้ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง 2. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิ บายระดับเหตุจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือก
(descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย𝑿
เข้าศึ กษาต่อระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งของนักศึ กษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค 3. สถิ ติเชิ ง
อนุมาน (inferential statistics) คือ F- test ทดสอบสมมติฐาน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1.จากการเคราะห์ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 265
คน คิดเป็ นร้อยละ 66.3 ส่ วนเพศชาย มีจานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8โดยข้ อมูลการศึ กษาพบว่าส่ วนใหญ่
ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8
รองลงมาคือ สาขาการบัญชี มีจานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 ในด้านข้ อมูลผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ 1.01 – 2.00 มีจานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ
ระดับเกรดเฉลี่ย(GPA) 2.01 – 3.01 มีจานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 และ ยังพบว่า ไม่มีผใู ้ ดมีระดับเกรดเฉลี่ย
(GPA) 3.01 – 4.00 ศึ กษาต่อในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งการวิเคราะห์ข้อมูลอาชี พบิดามารดา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีบิดามารดาประกอบอาชี พอื่ นๆ มี จานวน 214 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.5 และอาชี พรั บ
ราชการ มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ตามลาดับและวิเคราะห์ข้อมูลภูมลิ าเนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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มีภูมิลาเนาในเขตภาคกลาง โดยมีจานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.3 ทั้งนี้ ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลาเนาในภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก
2.การวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยจู งใจในการเลือกศึ กษาต่ อระดับอาชี วศึ กษา ด้ านปั จจัยด้ านชื่ อเสี ยงของ
วิทยาลัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า ประเด็นด้านชื่ อเสี ยงของวิทยาลัยมีผลต่อการเลือกศึ กษา
ระดับอาชี วศึ กษาในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 3.57 โดยประเด็น การเป็ นวิทยาลัยที่ มีชื่อเสี ยงด้านศิ ษย์เก่ าที่ สาเร็ จ
การศึกษา และวิทยาลัยเป็ นที่รู้จกั มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่ อง เป็ นปั จจัยด้านชื่อเสี ยงที่กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าสาคัญที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยอย่างละ 3.96 ขณะที่ ประเด็นเป็ นวิทยาลัยที่ มีชื่อเสี ยงด้านงานวิจัย มี กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.82 ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ านสถานทีต่ ้งั
พบว่ า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านสถานที่ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการเลือกศึ กษาระดับ
อาชี วศึ กษาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 โดยประเด็น วิทยาลัยมีที่ต้ งั สะดวกต่อการคมนาคม การเดิ นทาง เป็ น
ปั จจัยด้านสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสาคัญที่สุด มีค่าเฉลี่ยอย่างละ 3.99 ขณะที่ประเด็นวิทยาลัยมีโรงอาหารที่
สะอาด มีบรรยากาศที่ดี และวิทยาลัยมีสถานที่พกั ผ่อนที่เหมาะสมและเพียงพอ มีกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.63ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ านความคาดหวังของนักเรียน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านความคาดหวังของนักเรี ยนมีผลต่อการเลือกศึกษาระดับ
อาชี วศึ กษาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 โดยประเด็นนักเรี ยนมัน่ ใจว่าจะจบการศึ กษาและไปศึ กษาต่อได้เป็ น
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสาคัญที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.13 ขณะที่ประเด็นนักเรี ยนสามารถใช้สนามและเล่นกีฬาเพื่อ
เล่ น กี ฬ าได้ มี ก ลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามส าคัญ น้อ ยที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 3.55 ปั จ จัย จู ง ใจในการเลือ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
อาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ านการจัดการเรียนการสอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนมีผลต่อการเลือกศึ กษาระดับอาชี วศึ กษาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 โดยประเด็น มีการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพเป็ นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสาคัญที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 ขณะที่
ประเด็นมีครู ผสู ้ อนเพียงพอ ต่อการเรี ยนการสอน และมีการพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรึ กษาด้านการเรี ยน มีกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.64ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ าน
สิ่ งอานวยความสะดวก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมีผลต่อ
การเลื อกศึ กษาระดับอาชี วศึ กษาในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 3.74 โดยประเด็น วิทยาลัยมี ห้องเรี ยนในการเรี ย น
เหมาะสม เพียงพอเป็ นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสาคัญที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 ตามลาดับ ขณะที่ประเด็นวิทยาลัย
มีการแจกอุปกรณ์การเรี ยนการสอน มีกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.67ปัจจัยจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ านเจตคติต่อวิชาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็น
ด้านเจตคติต่อวิชาชี พมีผลต่อการเลือกศึกษาระดับอาชี วศึกษาในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01โดยประเด็น สาขาที่
เลือกเรี ยนเป็ นวิชาชีพที่เป็ นที่ยอมรับในวงการศึกษาเป็ นประเด็น ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสาคัญที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.09
ขณะที่ประเด็นสาขาที่เลือกเรี ยนเป็ นวิชาที่ถนัดและเข้าใจได้ง่าย มีกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
3.96 ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้าน
เจตคติต่อวิชาชี พเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกศึ กษาต่อระดับอาชี วศึ กษามากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ
ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.89 ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ย 3.83 ปั จจัยด้านความคาดหวังของ
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นักเรี ยน มีค่าเฉลี่ย 3.82 ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และปั จจัยด้านการจัดการเรี ยนการสอน
มีค่าเฉลี่ย 3.72 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยปั จจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
ภูมลิ าเนา
𝑋̅
1. ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ
4.01
2. ด้านชื่อเสี ยงมหาวิทยาลัย
3.89
3. ด้านสถานที่ต้ งั
3.83
4. ด้านความคาดหวังของนักเรี ยน
3.82
5. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
3.74
6. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
3.72
รวม
3.83

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านเจตคติต่อวิชาชีพเป็ น
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกศึ กษาต่อระดับอาชี วศึ กษามากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.01 รองลงมาคื อ ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยง
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.89 ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ย 3.83 ปั จจัยด้านความคาดหวังของนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ย
3.82 ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และปั จจัยด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.72
ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์ กบั ด้ านเหตุจูงใจในการเลือกศึ กษาต่ อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
-นักศึ กษา ที่แตกต่ างกันในด้ านเพศมีความแตกต่ างกันในด้ านเหตุจูงใจในการเลือกศึ กษาต่ อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง เมื่ อทดสอบค่าสถิ ติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig เท่ ากับ 0.134 มากกว่า
ระดับนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านเพศ ไม่มีความแตกต่างกันในด้านเหตุจูง
ใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-นักศึกษา ที่แตกต่ างกันในด้ านสาขาวิชามีความแตกต่ างกันในด้ านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เมื่อทดสอบค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig เท่ากับ0.124 มากกว่าระดับ
นัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านสาขาวิชาไม่มี ความแตกต่างกันในด้านเหตุจูง
ใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-นักศึกษา ที่แตกต่ างกันในด้ านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่ า งกันในด้ านเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เมื่อทดสอบค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig เท่ากับ0.007
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานวิจยั ที่ วา่ นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมี
ความแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลสัมฤทธิ์ ระดับเกรด
เฉลี่ยที่ 1.01 – 2.00 มีจานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ ระดับเกรดเฉลี่ย 2.01 – 3.01 มีจานวน 164
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คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 และระดับเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 1.00 มีจานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ตามลาดับ ขณะที่
ไม่มีผใู ้ ดมีระดับเกรดเฉลี่ย 3.01 – 4.00
-นักศึกษา ทีแ่ ตกต่ างกันในด้ านอาชีพบิดามารดามีความแตกต่ างกันในด้ านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง เมื่อทดสอบค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig เท่ากับ 0.019 น้อย
กว่าระดับนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานวิจยั ที่วา่ นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านอาชีพบิดามารดามีความแตกต่าง
กันในด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาชีพบิดามารดาประกอบอาชีพอื่นๆ
มีจานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจเอกชน มีจานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 อาชีพ
รั ฐวิสาหกิ จ มี จานวน 47 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 11.8 และอาชี พรั บราชการ มี จานวน 46 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 11.5
ตามลาดับ
-นักศึ กษา ที่แตกต่ างกันในด้ านภู มิลาเนาเดิมมีความแตกต่ างกันในด้ านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เมื่อทดสอบค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig เท่ากับ 0.062 มากกว่า
ระดับนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานว่างที่วา่ นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านภูมิลาเนาเดิมไม่มีความแตกต่างกันใน
ด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สรุปสมมติฐานทีเ่ ป็ นจริง
- นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านอาชีพบิดา มารดามีความแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อภิปรายผล
จากการสรุ ป ผลการศึ กษา สามารถน ามาอภิ ปรายผลตามวัตถุ ประสงค์ของการศึ กษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับของ “เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครื อไทย-เทค” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การศึกษาวิจยั เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค พบว่า
ปั จจัยจูงใจในการเลือกศึ กษาต่ อระดับอาชี วศึ กษา ด้ านชื่ อเสี ยงของวิทยาลัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีความเห็ นว่า ประเด็นด้านชื่ อเสี ยงของวิทยาลัยมีผลต่อการเลือกศึ กษาระดับอาชี วศึ กษาในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.57
ปั จจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชี วศึกษา ด้ านปั จจัยด้ านสถานที่ต้ัง พบว่ า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านสถานที่ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการเลือกศึกษาระดับอาชีวศึกษาในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.82
ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ านการจัดการเรียนการสอน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านการจัดการเรี ยนการสอนมีผลต่อการเลือกศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72

274

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ปั จจัยจูงใจในการเลือกศึ กษาต่ อระดับอาชี วศึ กษา ด้ านปั จจัยด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมีผลต่อการเลือกศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74
รุ จาภา แพ่งเกสร (2556) การศึ กษาวิจยั เหตุจูงใจการเลือกศึ กษาต่อระดับชันประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้น สู ง ฯ ดัง กล่ า ว มี ค วามสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาวิ จัย ตัด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยกรุ เทพ และเพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านความมีชื่อเสี ยงของสถาบันและการได้รับการยอมรับในสังคม ราคาค่าหน่วยกิตมีความเหมาะสม
ที่ ต้ งั ของสถาบัน มีระบบคมนาคมที่ สะดวกในการเดิ นทาง การมอบทุนพิเศษเพื่อสนับสนุ นการศึ กษา อาจารย์
ผูส้ อนมีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงในวงการศึ กษา ความทันสมัยของกระบวนการให้บริ การ และการใช้สื่อการเรี ยน
การสอนที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารและถ่ายทอด โดยมีความเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านครอบครัว
กับผูป้ กครอง ด้านเศรษฐกิจกับทุนทรัพย์ที่มีอยู่ และด้านสังคมกับการเป็ นบัณฑิตของสถาบันได้รับการยกย่อง
และยอมรับ จะผลต่อความเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ
ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ านความคาดหวังของนักเรียน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นด้านความคาดหวังของนักเรี ยนมีผลต่อการเลือกศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 นักเรียนมั่นใจว่ าจะจบการศึกษาและไปศึกษาต่ อได้ เป็ นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าสาคัญที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคื อ นักเรี ยนสามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปประกอบอาชี พได้ มีค่าเฉลี่ย 4.00
การศึกษาวิจยั เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ .(2555) เรื่ องวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
เอกชนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรั ง กระบี่ และสุ ราษฎร์ ธานี ผล
การศึ ก ษา พบว่า ด้า นประกอบอาชี พ ได้ต ามตลาดแรงงานหรื อ สถานประกอบการ กับ การเลื อ กศึ ก ษาต่ อ
อาชีวศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา ด้ านปัจจัยด้ านเจตคติต่อวิชาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า ประเด็นด้านเจตคติต่อวิชาชี พมีผลต่อการเลือกศึกษาระดับอาชี วศึกษาในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.01สาขาที่เลือกเรียนเป็ นวิชาชีพทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในวงการศึกษา เป็ นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสาคัญ
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือ สาขาที่เลือกเรียนเป็ นสาขาที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.02 เท่ากัน สาขาที่เลือกเรี ยน
เป็ นสาขาที่สามารถไปประกอบอาชีพได้ และสาขาทีเ่ ลือกเรียนเป็ นสาขาทีเ่ หมาะต่ อการนาไปศึกษาต่ อ มีค่าเฉลี่ย
4.00 ตามลาดับ การศึกษาวิจยั เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงฯ ดังกล่าว มีความ
สอดคล้องกับ จันทร์ เจ้า สุ ภรรุ่ งเจริ ญ(2549)ศึ กษาวิจยั ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อในหลักสู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในด้านต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านชื่อเสี ยง
ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านอาคารสถานที่ ด้านความสะดวกในการ
เดิ นทาง ด้านความมุ่งหวังของตนเอง ด้านอิทธิ พลของบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง และด้านความจาเป็ นในการประกอบ
อาชีพ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านความจาเป็ นในการประกอบอาชีพ เป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ด้านความมุ่งหวังของตนเอง ด้านอาคารสถานที่ ด้านอิทธิ พลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านความสะดวกในการ
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เดิ นทาง ตามลาดับ และเมื่อทาการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อใน
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า นักศึ กษาที่ มีเพศ อายุ
สถานภาพการเป็ นนักศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนแตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาต่อในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ด้านเจตคติ
ต่ อวิชาชีพเป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเลือกศึกษาต่ อระดับอาชีวศึกษา มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.01
การเปรียบเทียบเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่ อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค พบว่ า
นักศึกษา ที่แตกต่ างกันในด้ านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่ างกันในด้ านเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เมื่อทดสอบค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig เท่ากับ0.007
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานวิจยั ที่ วา่ นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมี
ความแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ภายใต้การศึกษาวิจยั
เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดับชันประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรื อสายวิชาชีพของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรื อสายวิชาชีพของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จังหวัด
สมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับปั จจัยด้านรายได้ของผูป้ กครองนักเรี ยน ด้านอาชีพ
ของผูป้ กครองนักเรี ยน และแรงจูงใจของนักเรี ยน ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อสายสามัญหรื อ สาย
วิชาชีพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะห์ ข้อมูล : ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างความคิดเห็นต่อเหตุจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสู งกับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา พบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผู้ที่มี
เกรดเฉลี่ยน้ อยกว่ า 1.00 จะมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่ อระดับประกาศนียบัตรขั้นสู งมากกว่ าผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย
1.01 – 2.00 และ 2.01 – 3.01
-นักศึกษา ทีแ่ ตกต่ างกันในด้ านอาชีพบิดามารดามีความแตกต่ างกันในด้ านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง เมื่อทดสอบค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig เท่ากับ 0.019 น้อย
กว่าระดับนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานวิจยั ที่วา่ นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านอาชีพบิดามารดามีความแตกต่าง
กันในด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ภายใต้การศึกษาวิจยั เหตุจูงใจการ
เลือกศึกษาต่อระดับชันประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสานักงานศึกษาธิ การภาค
10.(2557) การศึกษาวิจยั การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จังหวัดภูเก็ต พบว่ า จากการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของผูป้ กครองมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เลือกศึ กษาต่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงเลือกศึกษาต่อสายอาชี พมากกว่าเพศชาย และ
ผูป้ กครองที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ส่งผลให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพมากที่สุด
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การวิเคราะห์ ข้อมูล : การวิเคราะห์ ข้อมูลผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างความคิดเห็นต่อเหตุจูง
ใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพขั้นสูงกับอาชีพบิดามารดา พบว่ า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผู้ที่
อาชี พบิดามารดาเป็ นรั ฐวิสาหกิจ จะมีเหตุจูงใจในการเลือกศึ กษาต่ อระดับประกาศนียบัตรขั้นสู งมากกว่ าผู้ที่มี
อาชี พ บิ ด ามารดาเป็ นธุ ร กิ จ เอกชน และผู้ ที่ มี อ าชี พ อื่ น ๆ จะมี มู ล เหตุ จู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรขั้นสู งมากกว่ าผู้ทมี่ บี ิดามารดาเป็ นรับราชการและธุรกิจเอกชน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริ มเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ
นักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครื อไทย-เทค มีดงั นี้
1.เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษา ด้านเจตคติต่อวิชาชีพเป็ นด้านที่นกั ศึกษาเห็นว่ามีผลต่อการ
เลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษามากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.01) เป็ นที่น่าสังเกตว่า วิทยาลัยในเครื อไทยเทค ได้จดั วิชาชีพ
สนองตอบตรงความต้องการของผูเ้ รี ยน และนักศึกษาคาดหวังว่า เมื่อจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงสามารถศึกษาต่อได้(ค่าเฉลี่ย 4.13) และสามารถประกอบอาชีพได้(ค่าเฉลี่ย 4.00) ดังนั้น แผนการพัฒนา
การศึกษาของวิทยาลัยในเครื อไทยเทค ที่มงุ่ สร้างคุณภาพในการผลิตกาลังคน ตั้งแต่ระดับกึ่งฝี มือ ระดับฝี มือ และ
ระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี น่าจะยึดเป็ นแนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดหลักสูตรที่สนองตอบตลาดแรงงานในระดับประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
2.ประเด็นทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อนั้น เป็ นผูท้ ี่มีเกรด
เฉลี่ยน้อยกว่า 1.00 ทั้งนี้หากพิจารณาในมิติความคาดหวังในการจบการศึกษาประกอบกัน ทาให้กลุ่มวิทยาลัยใน
เครื อไทย-เทค จาเป็ นต้องส่งเสริ มนโยบายด้านการศึกษา และมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนและเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เพราะจะสามารถส่งเสริ มด้านเจตคติต่อวิชาชีพของวิทยาลัยโดยตรง
3. วิชาชีพที่เป็ นที่ตอ้ งการสาหรับตลาดแรงงาน และเป็ นสาขาววิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ และสาขาการบัญชี เป็ นต้น น่าจะเป็ นสาขาวิชาที่
วิทยาลัยควรต้องขยายการดาเนินการในด้านหลักสูตรและแนวทางการพัฒนา เช่น ควรดาเนินการเพิ่มจานวนรับ
นักศึกษา จัดสื่ ออุปกรณ์ที่ทนั สมัยและเพียงพอ เพื่อมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น รวมถึงการมุ่งเน้น
ไปที่โอกาสในการประกอบอาชีพอีกด้วย
4. นักศึกษามีความเห็นว่าสาขาที่เลือกเรี ยนเป็ นสาขาที่ทนั สมัย (ค่าเฉลี่ย 4.02) แต่นกั ศึกษาก็มีความเห็น
ต่อจานวนครู ผสู ้ อนเพียงพอต่อการเรี ยนการสอน และมีการพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรึ กษาด้านการเรี ยน (ค่าเฉลี่ย
3.64) และ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนไม่สูงมาก(ค่าเฉลี่ย3.72) ซึ่งประเด็นนี้ วิทยาลัยน่าจะต้องให้ความสาคัญ
และศึกษาในรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาว่า มีจานวนผูส้ อนขาดหรื อเกินในสาขาใด เพื่อจัดอัตราครู ผสู ้ อนและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งปริ มาณเท่ านั้น ทาให้ขาดการขยายความในเนื้ อหาความ
ต้องการส่ วนบุคคล สาหรับปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อฯ จึงควรดาเนิ นการด้านงานวิจยั
เชิงคุณภาพร่ วมด้วย จะทาให้การศึกษาวิจยั มีเนื้อหา และขอบเขตที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาวิจยั ควรศึกษาปั จจัยด้านความต้องการของตลาดแรงงาน โดยปั จจัยนี้ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการในการศึกษาต่อ เพราะกลุ่มตัวอย่างมีแนวคิดที่ เมื่อจบการศึกษาจะต้องมีงานทา หรื อ มีตลาดแรงงาน
รอรับทันที
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