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บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์  1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้

บทเรียน อีเลิร์นน่ิง ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  2) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิผลของบทเรียน อีเลิร์นน่ิง ในรายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3) พฒันาโปรแกรมบทเรียนอี
เลิร์นน่ิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหน่ึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้าก
การสุ่มการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็น 1 ชั้นเรียน 
จ านวนทั้งหมด 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยโปรแกรมบทเรียนอีเลิร์นน่ิงในรายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดว้ย 5 บทเรียนดงัน้ี ความเป็นมา ระบบส่ือสารขอ้มูล การโอนถ่ายขอ้มูล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละสารสนเทศในปัจจุบนั และการประเมินก่อนเรียน ระหวา่ง
เรียนและหลงัการเรียนเพ่ือดูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงผลจากการวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพ (E1/E2) ในการใช ้อีเลิร์
นน่ิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดค้่า (83.53/88.4) และผลการผลการวเิคราะห์จากคะแนนท่ีนกัเรียนไดท้ า
แบบทดสอบในรายวชิา รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 14.05 และหลงัเรียน 
มีค่าเฉล่ีย (  ) เท่ากบั 28.09  แสดงถึงนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีกวา่การเรียนแบบปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  งานวจิยัน้ีไดค้น้พบวา่การท่ีมีบทเรียนพร้อมมีตวัอยา่งแสดง มีเน้ือหาสนุกนั้น 
สามารถท าใหน้กัเรียนสนุกและมีความสุขกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนได ้ ดงันั้น ครูอาจารยท่ี์
รับผิดชอบควรมีการพฒันาระบบการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเจริญกา้วหนา้ การใชรู้ปแบบบทเรียน
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ผา่นระบบอีเลิร์นนิงนั้นสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนในปัจจุบนัท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยกีา้วหนา้อีกดว้ย 

  

ค าส าคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา, อีเลิร์นน่ิง, รูปแบบการเรียนการสอน 
 
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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไดพ้ฒันาและเติบโตอยา่งรวดเร็วและไดเ้ป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ดว้ย
เทคโนโลย ี (ศิริภรณ์ โทอ่อน, 2556) ระบบการเรียนการสอนสมยัใหม่ไดใ้หโ้อกาสใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งอ่ืนๆไดอ้ยา่งมากมาย (ภคัจิรา รอดพน้, 2553) บทบาทของครูผูส้อนเร่ิมเปล่ียนแปลง 
กลายเป็นผูช้ี้แนะแนวใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้หาความรู้ ดงันั้นการส่งเสริมการคน้ควา้ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษานั้น
ข้ึนอยูก่บัการน าเอารูปแบบใหม่ ๆ ของการเรียน การสอนเขา้มาเปล่ียนแปลง การจดัการกบัองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึน จึง
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาองคก์รใหข้บัเคล่ือนไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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ปัจจุบนัหน่วยงานต่าง ๆ เร่ิมเลง็เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวจึงไดมี้การจดัท าโครงการเพ่ือบริหาร
จดัการองคค์วามรู้ภายในหน่วยงานของตนเอง และน าไปใชใ้นรูปแบบการสอนนกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ ทั้ง
ในรูปแบบการรวบรวมเอกสาร การจดักิจกรรมหรือแมก้ระทั้งการจดัท าระบบจดัการองคค์วามรู้ผา่นระบบ
ออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์ (ณฐัวี อุตกฤษฏแ์ละจีระศกัด์ิ น าประดิษฐ,์ 2553)  การใชบ้ทเรียนผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เขา้มาเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนก็สามารถเรียนได ้ การเรียนใน
ลกัษณะน้ีจึงเป็นอีกตวัช่วยหน่ึงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนเน้ือหาไดท้นัและสามารถน าไปใชก้บันกัศึกษาท่ี
เรียนภาคสมทบ ท าใหผู้เ้รียนมีความสะดวกเร่ืองของเวลาและสถานท่ี (อญัชลี มัน่คง และ จุฑามาศ กระจ่างศรี, 
2558) ผลจากการศึกษา ดนุภคั เชาวศ์รีกลุ (2553) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลจากการศึกษาพบวา่การใชเ้ทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนสามารถท าใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก ตอบค าถามเสียงดงัชดัเจนดว้ยความมัน่ใจ  

อีเลิร์นน่ิงคือ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารหรือ ICT เขา้มามีส่วนร่วมกบัการจดัระบบ
การเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยกระบวนการจด ั การเรียน
การสอนหรือเป็นบทเรียนออนไลน์โดยผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและเรียนรู้บทเรียนต่างๆไดด้ว้ยตนเองผา่น
อินเทอร์เน็ตซ่ึงสามารถเขา้ถึงบทเรียนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีท่ีสามารถเช่ือมต่อเขา้สู่เครือข่ายได ้และเกิดความรู้สึก
อยากเรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ (สิรินธร วชรัพืชผลและจงกล จนัทร์เรือง, 2558) ทั้งน้ีกลุ่มสาระเทคโนโลยถืีอวา่เป็น
อีกกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติและรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนตั้งใจท างานมากยิง่ข้ึน ในระดบัการศึกษามธัยมเป็นระดบัการศึกษาท่ีอยากรู้อยาก
เห็นในส่ิงใหม่ ๆ มีการเปิดรับเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาในชีวติ เช่นเดียวกนัโรงเรียนตอ้งมีการน าเทคโนโลยท่ีี
เก่ียวขอ้ง นวตักรรมใหม่เขา้มาสู่บทเรียน เขา้มาพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนนั้นสนุกกบัการเรียนและ
เขา้ใจในการเรียนยิง่ข้ึนไป 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ส่ือการสอนนั้นมีบทบาทอยา่งมากในการเรียนการสอนในปัจจุบนัการพฒันาเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนนั้นท าใหมี้ความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึนไม่วา่ส่ือนั้นจะอยูใ่นรูปแบบ
ใดก็ตาม ทั้งน้ีการพฒันา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนอีเลิร์นน่ิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการพฒันารูปแบบในการเรียนการสอนในสมยัปัจจุบนัตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการและความทนัสมยัของเทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นผูว้จิยัมีแนวความคิดในการน าเอาส่ือการเรียนการ
สอนโดยใชบ้ทเรียนอีเลิร์นนิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มาใชใ้นการพฒันาบทเรียนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา 1.ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชบ้ทเรียนอีเลิร์นน่ิงในรายวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ  2. ผลสมัฤทธ์ิของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 3. พฒันา
โปรแกรมบทเรียนอีเลิร์นน่ิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหน่ึง 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  ในการศึกษาวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดมี้การจดัท าและพฒันาบทเรียน ดว้ยการออกแบบและพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในการเรียนและมีการทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ของการเรียน ตามกรอบแนวคิดในแผนภาพท่ี 1 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  4.1 แบบแผนการวจิยั  
 ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการศึกษาทดลองผล
การเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา โดยใชโ้ปรแกรมบทเรียน อีเลิร์นน่ิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดงัน้ี  
 

Q1 ………………………….. X …………………………………… Q2 
 
โดยก าหนดท่ี  
Q1 หมายถึง การประเมินก่อนการเรียน,  X หมายถึง บทเรียน อีเลิร์นน่ิง, Q2 หมายถึง การประเมินก่อนการเรียน 
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัมีดงัน้ี   
   4.1.1 ขั้นเตรียมการ  ผูว้จิยัท าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนเพือ่ขออนุญาตในการท าการทดลอง
และผูว้จิยัน ามาจดัท าแผนการเรียน โดยการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียน การคดัเลือกเน้ือหา การก าหนด
กิจกรรมในการเรียนการสอน การเลือกส่ือในการสอนและการวดัและประเมินผล จากนั้นจ าขอ้มูลปรึกษา

 

น าเขา้สู่บทเรียน 
     บทเรียน  
      แบบฝึกหดั  
     แบบทดสอบ  
พฒันาบทเรียน   
     วเิคราะห์เน้ือหา  
     ออกแบบบทเรียน  
      สร้างบทเรียน  
      ทดลอง 

 

  
ผลการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศึกษา โดยใชโ้ปรแกรมบทเรียนอีเลิร์น 
น่ิงในรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือต่าง ๆในการจดัท าบทเรียน อีเลิร์นน่ิง ส าหรับนกัเรียนและปรับใชใ้หเ้หมาะสม มีการใชก้ราฟิก 
หรือการใชต้วัอยา่งในการประกอบ เพ่ิมเติมภาพประกอบ  
 4.1.2 ขั้นท าการทดลอง ท าการทดลองกบันกัเรียนชั้นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยก าหนด
ระยะเวลาในการเรียนการสอน การประเมินผลก่อนและหลงัเรียน  
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  4.2.1 ประชากรในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนแห่งหน่ึง
ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งหมด 5 หอ้ง มีนกัเรียนทั้งหมด 132 คน  
  4.2.2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็น 1 ชั้นเรียน จ านวนทั้งหมด 30 คน  
          4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชต้วัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
 4.3.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ บทเรียน อีเลิร์นนิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประกอบดว้ย ความเป็นมา (บทน า) ระบบส่ือสารขอ้มูล การโอนถ่ายขอ้มูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ การ
ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละสารสนเทศในปัจจุบนั 
 4.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  ผลการเรียนรู้และสมัฤทธ์ิทางการศึกษาวชิารายวชิา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 4.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัประกอบดว้ย บทเรียน อีเลิร์นนิงในรายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการศึกษาคน้ควา้ต าราแลว้ผูว้จิยัน ามาจดัท าแผนการเรียน โดยการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
เรียน การคดัเลือกเน้ือหา การก าหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน การเลือกส่ือในการสอนและการวดัและ
ประเมินผล ประกอบดว้ย โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วน คือ ความเป็นมา (บทน า) ระบบส่ือสารขอ้มูล 
การโอนถ่ายขอ้มูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละสารสนเทศในปัจจุบนั  
    4.4.2 แบบประเมินผลเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ผล
การเรียนจากแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนจะถูกส่งเก็บรวบรวมไวท่ี้ ฐานขอ้มูลทนัที เม่ืออาจารย์
ผูส้อนตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดเสร็จคะแนนก็จะถูกเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูล  

 4.4.3 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้จิยัมีวธีิการในการด าเนินการดงัน้ี คือท า
การ ศึกษาแนวคิดทฤษีท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างเคร่ืองมือในการวดัผลทางการศึกษา วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ทางการ
งานและเทคโนโลย ีหลงัจากนั้นด าเนินการน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ทั้ง 3 ท่าน ตรวจ 
สอบคุณภาพ พร้อมปรับปรุงโดยขอ้สอบท่ีไดน้ั้นมีค่า ดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC)  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 0.5  ข้ึน
ไป ซ่ึงผลจากการตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) เท่ากบั 0.76 แลว้จึงน าไปหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนกแบบทดสอบ  
         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้บบทดสอบและแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนประเมินก่อนและ
หลกัการเรียนชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ผลการเรียนจากแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละ
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คนจะถูกส่งเก็บรวบรวมไวท่ี้ฐานขอ้มูลทนัที กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็น 1 
ชั้นเรียน จ านวนทั้งหมด 30 คน 
    4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิก่อน ระหวา่งการเรียนและหลงัเรียนโดย
แบบทดสอบในการเรียนและใชก้ารทดสอบแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว (One Group Pretest – Posttest Design) โดยใช้
สถิติแบบ t- test  
 
5. ผลการวจัิย 

ตอนที ่1 ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑ ์80/80  
 ในการศึกษาวจิยัวธีิการน้ี ผูว้จิยัไดท้ดลองกบัของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 30 คนท่ีเป็นกลุ่ม
ทดลองผูว้จิยัไดน้ าผลคะแนนจากแบบฝึกหดัท่ีทดสอบระหวา่งการเรียนและหลงัการเรียนมาวเิคราะห์ผลการเรียน
ตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 ไดผ้ลดงั ตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ตารางแสดงประสิทธิภาพของการเรียนรู้รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบทเรียน อีเลิร์นนิง 

เร่ือง แบบฝึกหดัระหว่างเรียน แบบฝึกหดัหลงัการเรียน ประสิทธิภาพ 

จ านวนข้อ  E1 จ านวนข้อ  E2 E1/E2 

ความเป็นมา 10 8.23 82.30 10 8.99 89.9 82.30/89.9 

ระบบส่ือสาร
ขอ้มูล 

10 8.50 

 

85.00 

 

10 9.01 

 

90.1 

 

85.00/90.1 

 

การโอนถ่ายขอ้มูล 10 8.33 83.30 10 8.63 86.3 83.30/86.3 

ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

10 8.45 

 

84.50 

 

10 8.99 

 

89.9 

 

84.50/89.9 

 

การใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยี
และสารสนเทศใน
ปัจจุบนั 

10 8.33 

 
 
 

83.30 

 
 
 

10 8.58 

 
 
 

85.8 

 
 
 

83.30/85.8 

 
 
 

รวม 50 41.84 83.53 30 44.2 88.4 83.53/88.4 

 
จากผลการวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพ (E1/E2) ในการใช ้ อีเลิร์นนิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดค้่า 

(83.53/88.4) แสดงใหเ้ห็นวา่บทเรียนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มีผลการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ จากตาราง
เป็นรายบทเรียน พบวา่ความเป็นมา (บทน า) มีค่า (E1/E2) ในการใช ้ อีเลิร์นน่ิง เท่ากบั 82.30/89.9 บทเรียน
ระบบส่ือสารขอ้มูล นกัเรียนสามารถท าคะแนนไดดี้หลงัการเรียนการสอน มีค่า(E1/E2) ในการใช ้อีเลิร์นน่ิงเท่ากบั 
85.00/90.1 การโอนถ่ายขอ้มูลมีคา่ (E1/E2) ในการใช ้อีเลิร์นนิง เท่ากบั 83.30/86.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่า 
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(E1/E2) ในการใช ้ อีเลิร์นน่ิง เท่ากบั 84.50/89.9 และ การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละสารสนเทศในปัจจุบนัมี
ค่า (E1/E2) ในการใช ้อีเลิร์นนิง 83.30/85.8 

 
ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน อีเลิร์นน่ิง ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการเรียนรู้ของรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบทเรียนอีเลิร์นน่ิง 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนตม็  SD t p 

การทดสอบก่อนการ
เรียน 

30 60 14.05 4.26  
 

13.33* 

 
 

0.00 

การทดสอบหลงัการ
เรียน 

30 60 28.09 2.30  
 

   
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการวเิคราะห์จากคะแนนท่ีนกัเรียนไดท้ าแบบทดสอบในรายวชิา รายวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 14.05 และหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 28.09 มี
ค่า t เท่ากบั 13.33 มีคา p – value เท่ากบั 0.00 นัน่หมายถึงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีกวา่การเรียนแบบปกติ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สรุปผลการวจัิย 
       1. ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑ ์ 80/80 ใน
กลุ่มทดลองระหวา่งเรียนและหลงัเรียนดว้ยอีเลิร์นนิง 83.30/85.8 หลงัเรียนดีข้ึน 
       2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียนไดค้า่เฉล่ียดีข้ึนจาก 14.05 เป็น 28.09 
 

6. อภิปรายผล  
ผลการศึกษา วจิยัพบวา่ประสิทธิภาพ ในการใช ้ อีเลิร์นนิงในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดค้่า 

(83.53/88.4) แสดงใหเ้ห็นวา่บเรียนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มีผลการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ในเร่ืองของ
การจดัการเรียนการสอนในเร่ือง บทน า ระบบส่ือสารขอ้มูล การโอนถ่ายขอ้มูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การน าประโยชน์ไปใชใ้นปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นวา่ในยคุปัจจุบนัการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลย ีของนกัเรียนปัจจุบนันั้น 
น าสมยั สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมและน าขอ้มูลท่ีใส่ในโปรแกรมการเรียนการสอน อีเลิร์นนิงมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 วา่การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียน อีเลิร์นนิง ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นั้นท าใหน้กัเรียนมีผลการ
เรียนเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภคัจิรา รอดพน้ (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นนิงท่ี
มีฐานความช่วยเหลือทางการเรียนเร่ืองประวติัศาสตร์สุโขทยั หรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงการเรียนการ
สอนดว้ย อีเลิร์นนิง นั้น สามารถช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาของบทเรียนและสามารถกลบัไปยงับทเรียนเร่ิมตน้
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เพ่ือมีการทบทวนในกรณีท่ีไม่เขา้ใจ ท าใหน้กัเรียนมีความสุขและสนุกกบัการเรียนรู้ ดว้ยตนเอง เขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียน มีความรับผิดชอบ ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเช่ือมัน่กลา้คิด กลา้แสดงออก ส่งผลใหน้กัเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนมากท าาใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริภรณ์ โทอ่อน 
(2556) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่าย เร่ืองระบบส่ือสารขอ้มูลส าหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบึงสามพนัวทิยาคม 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลจาการศึกษาพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองระบบส่ือสารขอ้มูล
ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวชิาสาสนเทศ ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลการประเมินดา้นคุณภาพ
ดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยดีา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัดี 86.44/87.11  

ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาพบวา่ จากคะแนนท่ีนกัเรียนไดท้ าแบบทดสอบในรายวชิา รายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 14.05 และหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 28.09 
นัน่หมายถึงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีกวา่การเรียนแบบปกติ อยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอคลอ้งกบั
การศึกษาวจิยัของ สิรินธร วชรัพืชผลและจงกล จนัทร์เรือง (2558) ท่ีศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาบทเรียน
ออนไลน์ เร่ือง การใชง้านอินเทอร์เน็ตโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบปรับเหมาะกบัความสามารถของนกัเรียน
ผลสมัฤทธ์ิการใชแ้บบทดสอบปรับเหมาะหลงั เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เท่ากบั 80.42/81.11 ซ่ึงเกิดจากนกัเรียนไดมี้การเอาใจในการเรียน เม่ือไม่เขา้ใจ
บทเรียนสามารถยอ้นกบัไปศึกษาในบทเรียนเดิมไดก่้อนท าการทดสอบ   

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
     7.1.1 ในการพฒันาบทเรียนผา่นระบบเครือข่าย อีเลิร์นน่ิง ผูศึ้กษาตอ้งมีความรู้ในการเตรียมขอ้มูล 
การออกแบบบทเรียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันกัเรียนท่ีสอน รวมไปถึงบริบทของนกัเรียนตอ้งมีการส ารวจถึงความ
ตอ้งการในการเรียนแบบ อีเลิร์นน่ิง ศกัยภาพของนกัเรียนดว้ยเป็นตน้ 
     7.1.2 เบ้ืองตน้ในการศึกษาวจิยัในการทดลองเพ่ือใหเ้กิดผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยัง่ข้ึนไป ควร
มีการอบรม ครู อาจารยท่ี์มีส่วนเก่ียวขอ้งในการใชโ้ปรแกรรมเพ่ือช่วยในการแกไ้ขปัญหาตอบค าถามในการเรียน  
     7.1.3 ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยั ปรับเปล่ียนรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนัเพ่ือใหเ้กิด
การเรียนรู้ ใหน้กัเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนการสอน 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
     7.2.1 ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันา บทเรียนผา่นระบบเครือข่าย อีเลิร์นน่ิงส าหรับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ   
     7.2.2 ในการใชง้าน บทเรียนผา่นระบบเครือข่าย อีเลิร์นน่ิง ตอ้งใหเ้วลาส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาใน
การเลือกศึกษาตามความถนดัและความตอ้งการ 
     7.2.3 บทเรียนผา่นระบบเครือข่าย อีเลิร์นน่ิง ในบทเรียนและสาขาวชิาอ่ืนๆเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนในปัจจุบนัท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยกีา้วหนา้  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบทดลองมีวตัถุประสงค ์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาการจัดการทางการตลาดก่อนและหลงัเรียนโดยการใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของนักศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 
จงัหวดัชุมพรตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ของนกัศึกษา ในวิชาการจดัการการตลาด รหัส 11607101  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตแขนงบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 ปีการศึกษา 2557 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจ านวน 31 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัเรียนเคร่ืองมือวจิยัท าการหาคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั

mailto:kitti_bob@hotmail.com
mailto:Njr_k@hotmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 
 

 

133 

ไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียน 
ของนกัศึกษาหลงัการเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางเรียนท่ีดีข้ึนจากระดบัออ่นเป็นระดบัดีมาก 

 

ค าส าคญั :ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วชิาการจดัการทางการตลาด 

 
 

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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาตามมาตรฐานส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 2557 
ตามแบบ มคอ.2  ไดก้ าหนด ให้ ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้5 ดา้น ช่ึง ไดแ้ก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2)ความรู้ 3) ทกัษะ
ทางปัญญา 4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ(สจล.วิทยาเขตชุมพร 2557) ดงันั้น ในรายวิชาการจดัการตลาดของ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 
จงัหวดัชุมพร จึงไดจ้ดัการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาไดเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงักล่าวและ น าผลการ
เรียนรู้ มาท าการศึกษาในลกัษณะของการวิจยัในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อนัเป็นความจริงท่ี
เช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบท
ของชั้นเรียนโดยอาศยัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะ การบรรยาย (Lecture) แต่ควรใช้
รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ พิมพพ์นัธ์ุ เดชะคุปต ์ (2554)   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาขา้งตน้การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจึงควรจัดให้มีข้ึนใน
วชิาการจดัการการตลาด รหสั 11607101  ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงบริหารธุรกิจชั้นปี
ท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา2557 สจล. ชุมพรซ่ึงการวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี เนน้วดัดา้นความรู้ (Knowledge) 
โดยมีเป้าหมายส าคญัอยูท่ี่การพฒันาผลการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ก่อนการเรียน และ 
หลงัการเรียนวา่เป็นเช่นไร เมือครูผูส้อนไดใ้ชว้ธีิการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้นการ
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พฒันาการจัดการเรียนการสอนแลว้จะพฒันาขอ้ความรู้ท่ีได้นั้ นต่อไปให้มีความถูกตอ้งเป็นสากลและเป็น
ประโยชน์มากยิ่งข้ึนต่อการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันานกัเรียนของครูใหมี้คุณภาพยิง่ๆ ข้ึนไป (พิมพ์
พนัธ์ุ เดชะคุปต ์ 2557) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียน วิชาการจดัการทางการตลาด ดา้นความรู้โดย

การใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
         ตวัแปรท่ีศึกษา 

 
 
 
 
                                                การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
4. สมมุติฐานการวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี1 สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร วิชาจดัการทางการ
ตลาด หลงัการเรียน โดยการใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 
5.  แนวคิดทฤษฎแีละเอกสาร งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจดัการทางการตลาดของนักศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพร เขตรอุดมศกัด์ิ 
จงัหวดัชุมพร เป็นการวจิยัในชั้นเรียนท่ีมุ่งเนน้พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ โดยการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ (Integrated teaching method) การวจิยัน้ีไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชาห้าดา้น (Curriculum Mapping) ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพร เขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร(2557)และการท าวจิยัในชั้นเรียน ของ สรชยั พิศาล
บุตร (2555) ตลอดจนเน้ือหาวิชา ความรู้ดา้นการจดัการตลาด ของ นันทสารี สุขโต และคณะ (2009), หลกัการ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัการเรียน 
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ตลาดของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2550)นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2009)วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ
(2009)สุวิมล แมน้จริง  (2552) และ Kotler and Keller (2012) การจดัการเรียนรู้แบบต่างๆของ พิมพพ์นัธ์ุ เดชะ
คุปต์(2554)พิมพพ์นัธ์ุ เดชะคุปต์ และพเยาว ์ยินดีสุข (2550)โดยมีรายละเอียดพอสังเขปของ มาตรฐานผลการ
เรียนรู้5 ดา้น จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) และมาตรฐานดา้นการเรียนรู้ ดงัน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้5 ดา้น จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (2557) สจล. ชุมพร วิชาการจดัการตลาด รหัส 11607101 ได้ออกแบบไวใ้นเร่ือง 
การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจะประกอบดว้ย 5 ดา้นโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีดา้นท่ี1. การพฒันาผล
การเรียนรู้ในดา้นคุณธรรมจริยธรรมดา้นท่ี2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้นความรู้ดา้นท่ี3. การพฒันาผลการ
เรียนรู้ในดา้นทกัษะทางปัญญาดา้นท่ี4. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและ ดา้นท่ี 5. ทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการ
วิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยการพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการพฒันาผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
(knowledge) โดยมีการวดัผลก่อนการเรียน(Pre-test)  หลงัจากนั้นครูผูส้อนท าการสอน โดยการใชก้ารจดัการเรียน
การสอนของครู แบบบูรณาการ แลว้วดั ผลหลงัการเรียน(Post-test)ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ การมี
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาท่ีปรึกษากลยุทธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการ
เรียนรู้ดา้นความรู้ไดแ้ก่ การใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบและประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสถานการณ์จริง มีการฝึกฝน
และท าวิจัย ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากน้ีให้มี
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะ ส่วนกลยทุธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา 

 
6. วธีิด าเนินการวจัิย 
 6.1 แบบแผนการวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจดัการทางการตลาดด้านความรู้ ของ
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวดัชุมพรเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการทดลอง 
(Experimental method) 

6.2 ประชากร 
ประชากรท่ีศึกษาคือนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี 1 สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร จ านวน 31 คน ท่ี
เรียนรายวชิาจดัการการตลาด (รหสั 11607101)  ในภาคการศึกษาท่ี1/2557 ปีการศึกษา255 

6.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  
ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาการจดัการการตลาดดา้นความรู้ ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้หา้ดา้นตามแบบมคอ 2 ของนกัศึกษาและ วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของอาจารย ์
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6.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เช่น แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียน (Pre-test) และหลงั

เรียน(Post-test)   เคร่ืองมือวิจยัท าการหาคุณภาพความดา้นการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีเช่ียวชาญดา้นประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ และรองศาสตราจารย ์ดร. 
พิมพพ์นัธ์ุ เดชะคุปต ์   

6.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง กบันกัศึกษา ก่อนและ หลงัการเรียน โดยท าการเก็บรวบรวบ

ขอ้มูลในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558  
6.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีท าการการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics) ท่ีประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             ในส่วนของเกณฑก์ารใหค้ะแนน และ การแปลความหมายของคะแนนท่ีนกัศึกษาสอบไดมี้ดงัน้ี 

100-90  หมายถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดีเลิศ 
89-70  หมายถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 
69- 50 หมายถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัพอใช ้
49-0  หมายถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัอ่อน 

 
7.สรุปผลการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
ผลการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจดัการทางการตลาด ดา้นความรู้ของนกัศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 
จงัหวดัชุมพร ในวชิาการจดัการการตลาด แสดงในตารางท่ี1 
 
ตารางที ่1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียน (Pre -Test ) และหลงัการเรียน (Post- Test)   

   และ ผลพฒันาการเรียน 
 

นกัศึกษาคนท่ี 
ผลก่อนเรียน  
(Pre -Test )  
(100 คะแนน) 

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
อยูใ่นระดบั 

ผลหลงัเรียน 

(Post- Test)  
(100 

คะแนน) 

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
อยูใ่นระดบั 

ผลการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิดา้น

ความรู้ร้อยละ (%) 

1 50 พอใช ้ 86 ดีมาก 36 
2 45 อ่อน 82 ดีมาก 37 
3 57 พอใช ้ 92 ดีเลิศ 35 
4 50 พอใช ้ 78 ดีมาก 28 
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5 27 อ่อน 66 พอใช ้ 39 
6 50 พอใช ้ 90 ดีเลิศ 40 
7 37 อ่อน 76 ดีมาก 39 
8 55 พอใช ้ 94 ดีเลิศ 39 
9 40 อ่อน 80 ดีมาก 40 
10 59 พอใช ้ 70 ดีมาก 11 
11 45 อ่อน 82 ดีมาก 37 
12 30 อ่อน 90 ดีเลิศ 60 
13 45 อ่อน 78 ดีมาก 33 
14 52 พอใช ้ 90 ดีเลิศ 38 
15 37 อ่อน 82 ดีมาก 45 
16 45 อ่อน 58 พอใช ้ 13 

17 25 อ่อน 88 ดีมาก 63 

18 46 อ่อน 80 ดีมาก 34 

19 36 อ่อน 94 ดีเลิศ 58 

20 40 อ่อน 90 ดีเลิศ 50 

21 41 อ่อน 45 อ่อน 4 

22 57 พอใช ้ 68 พอใช ้ 11 

23 45 อ่อน 68 พอใช ้ 23 

24 43 อ่อน 94 ดีเลิศ 51 

25 47 อ่อน 70 ดีมาก 23 

26 47 อ่อน 50 พอใช ้ 3 

27 47 อ่อน 98 ดีเลิศ 51 

28 39 อ่อน 82 ดีมาก 43 

29 27 อ่อน 90 ดีเลิศ 63 

30 39 อ่อน 94 ดีเลิศ 55 

31 47 อ่อน 88 ดีมาก 41 

คะแนนต ่าสุด 
(Minimum) 

25 อ่อน 45 อ่อน 3 

คะแนนสูงสุด 
(Maximum) 

59 พอใช ้ 98 ดีเลิศ 63 

ค่าเฉล่ีย ( ) 43.55 อ่อน 80.42 ดีมาก 36.87 
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ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ) 

8.72  13.22   

ค่าสมัประสิทธ์ิ
การแปรผนั 
(C.V.)% 

20.02  16.44   

 
จากขอ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจดัการทางการตลาด ดา้นความรู้ของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร ในวชิาการจดัการการตลาด ก่อนเรียน (Pre -Test ) และหลงัเรียน (Post -Test ) 
ของนกัศึกษา โดยมีคะแนนเต็มเท่ากบั 100 คะแนนและเปอร์เซ็นต์ของผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ โดย
พบวา่ คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการเรียนมีค่า  = 43.55 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดบัอ่อน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  = 8.72 ค่าสมัประสิทธ์ิการแปรผนั C.V. =  20.02 เปอร์เซ็นต ์และเม่ือได้
ใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการท าให้คน้พบว่า คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียน ของ
ห้องเรียน  = 80.42 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับท่ีดีมากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  = 13.72 ค่า
สัมประสิทธ์ิการแปรผนั C.V. =  16.44 เปอร์เซ็นต ์และผูว้ิจยัยงัพบต่อวา่ ผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ใน
ทุกคนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ถึงร้อย 63 โดยภาพรวมนั้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.87 
 

8. การอภิปรายผล 
การวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้การอภิปรายผลดงัน้ี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ของนักศึกษา ในวิชาการจัดการ

การตลาด รหัส 11607101  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตแขนงบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี1 ปี
การศึกษา2557 ของ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร  ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 
จังหวดัชุมพร พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมก่อนการเรียน อยู่ในระดบัอ่อน และ คน้พบว่า มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมหลังการการเรียน อยู่ในระดับดีมาก และนอกจากน้ี ผลการทดสอบ
สมมุติฐานท่ีกล่าววา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจชั้น
ปีท่ี1 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร วิชา
จดัการทางการตลาด ก่อนการเรียนและหลงัการเรียน โดยการใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีความ
แตกต่างกนันั้น จึงเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน ท่ีใช ้เป็นรูปแบบท่ีใชว้ิธีการสอนแบบบูรณา
การหลายๆวิธีเขา้ดว้ยกนั นอกเหนือจาการบรรยาย แบบบรรยาย (Lecture) ประกอบ เพาเวอร์พอ้ยเช่น สอนแบบ
ใชก้รณีตวัอย่าง  (Case study) สอนแบบใชส่ื้อ VDO Utubeสอนแบบให้ฝึกปฎิบติัจริง (Practicing) อ่ืนๆ ซ่ึงการ
จดัรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือใชส้อนในแต่ละบทของเน้ือหา เช่น การจดัการประกวด (Contest) โดยการ
ใชเ้น้ือหาในบางบทเรียนเช่น การจดัท าแผนการตลาด (Marketing Plan) ท่ีผูส้อนไดอ้อกแบบให้นกัศึกษาไดจ้ดั 
Event marketing นกัศึกษา ท าให ้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนตวั เกิดความไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน การเรียนการสอนท่ีให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของหรรษานิลวิเชียร. (2551)  และ ส านักงาน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 
 

 

139 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นแนวทางการจดัการศึกษา
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายยกระดบัคุณภาพการศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 
2565) ซ่ึงมุ่งสู่เป้าหมายท่ีจะผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศภายใตภ้าวะโลกาภิวตัน์ แต่การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัยอ่มไม่สามารถด าเนินไปภายใต้
กระบวนทศัน์ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนผูส้อนในรูปแบบท่ีอิงอยูก่บัการบรรยายในชั้นเรียนเพียงอยา่งเดียว
สถาบนัการศึกษาจ าเป็นตอ้งสรรหาวิธีการจดัการเรียนการสอนใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถใน
การเรียนรู้และคิดวเิคราะห์อยา่งมีบูรณาการ มีวฒิุภาวะและความรู้เหมาะกบัการด าเนินชีวติตามศกัยภาพของตน 
 

9. ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

        การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นมาตรฐานความรู้เพียงดา้นเดียว ส าหรับการวิจยั ในคร้ัง
ต่อไป ควรมีการศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน ใน เวลาเดียวกันซ่ึงได้แก่ ด้านท่ี 1. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ดา้นท่ี 2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้นความรู้ ดา้นท่ี 3. การพฒันาผลการเรียนรู้ในด้าน
ทกัษะทางปัญญา ดา้นท่ี 4. การพฒันาผลการเรียนรู้ในดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ
และ ดา้นท่ี 5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
10. กติติกรรมประกาศ 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศกัด์ิ จังหวดัชุมพร เป็นอย่างสูงท่ีสนับสนุนเงินทุนวิจยัคร้ังน้ี และ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน รอง
ศาสตราจารย ์ดร. พิมพพ์นัธ์ุ เดชะคุปต ์และ รองศาสตราจารย ์ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ ท่ีกรุณานิเทศการสอน และ 
ตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
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งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นทกัษะภาษาองักฤษดว้ยการใชไ้ลน์
ในชั้นเรียน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชไ้ลน์เพื่อการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ และเพื่อศึกษา
มุมมองของผูเ้รียนต่อการใชไ้ลน์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนจ านวน 109 คน ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แบบทดสอบวดัทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชไ้ลน์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ และแบบสัมภาษณ์
ผูเ้รียนต่อมุมมองการใช้ไลน์เพื่อการพฒันาทักษะภาษาองักฤษ สถิติท่ีใช้ได้แก่ (1) ค่าเฉล่ีย ( x ) (2) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (3) การทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent) ผลการวจิยัพบวา่ การใชไ้ลน์
ในชั้นเรียนภาษาองักฤษช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนโดยการใชไ้ลน์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
การใชไ้ลน์ในชั้นเรียนภาษาองักฤษในระดบัมากท่ีสุด การใชไ้ลน์ในชั้นเรียนภาษาองักฤษท าให้ผูเ้รียนมีความ
มัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และการใชไ้ลน์ช่วยเพ่ิมช่องทาง
เพื่อการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน รวมทั้ง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ช่วย
เพ่ิมบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงทกัษะภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
อยา่งไรก็ตาม ปัญหาของผูเ้รียน คือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ซ่ึงในบางคร้ังอินเทอร์เน็ตไม่ไดเ้ช่ือมต่อเครือข่าย ท า
ใหผู้เ้รียนไม่สามารถส่ือสารกบัผูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

mailto:thavorn.th@spu.ac.th
mailto:%20sutthicha.ph@spu.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

142 

ค าส าคญั: ไลน์ ทกัษะภาษาองักฤษ การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ การใชไ้ลน์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

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 lecturer-
learner 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. บทน า 
กฏบตัรอาเซียนขอ้ 34 ท่ีบญัญติัวา่ “ภาษาท่ีใชใ้นการท างานของอาเซียน คือภาษาองักฤษ (The working 

language of ASEAN shall be English.)” (Kirkpatrick, 2012) ท าใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ท่ีจะตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนักบัสมาชิกในประชาคมอาเซียน ไม่วา่จะเป็นการ
ติดต่อด้านการค้า การลงทุน การศึกษา หรือการท่องเท่ียว การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ก่อให้เกิดความต่ืนตวัในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ท่ีผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้
กระตุน้ใหส้ถาบนัการศึกษาต่างๆ พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ช่วยส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน  นอกจากน้ี นักการศึกษาทางดา้นภาษาหลายท่าน (Aliniya & 
Marjan, 2016; Al-seghayer, 2014) ระบุวา่ นอกจากการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแลว้ การเรียน
การสอนภาษาองักฤษจะตอ้งทนัสมยั โดยตอ้งน าส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาบูรณาการกบัการเรียนการสอน 
และวธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Heafner, 2004) ซ่ึงจะท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืน ตอ้งส่งเสริม
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ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต ตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก ช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ อันจะน าไปสู่การมีชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง รวมถึง ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในแวดวงวิชาการ จากงานวิจัยของ บิงกิมลาส (Bingimlas, 2009) ระบุว่า แม้ว่าอาจารย์ผู ้สอน
ภาษาองักฤษผ่านการเรียนในระดบัสูงมาแลว้ อาจารยผ์ูส้อนภาษาอังกฤษยงัมีแนวทางการเรียนการสอนท่ีจ ากดั 
ขาดเทคนิคดา้นการจดัการเรียนรู้ ไม่เขา้ใจว่าจะใชส่ื้ออะไรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และสอนภาษาองักฤษให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่ือเพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษมีอยูห่ลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส่ือสังคมออนไลน์
ต่างๆ (Thitthongkam, 2011) ไลน์ (Line) นับเป็นส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ส่ือหน่ึง ท่ีมีประสิทธิภาพและท าให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน รวมถึงเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 

 
2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

 ไลน์ (Line) คือ รูปแบบของโปรแกรมสนทนาบนสมาร์ทโฟนท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเพ่ือเป็นช่องทางหน่ึงใน
การส่ือสาร สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาองักฤษได ้เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียน
บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของรายวชิาและการมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบยัง่ยนืเป็นส าคญั (Dunlosky et al., 2013) 
นับเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ผ่านส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี
สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการใชเ้วลาในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไลน์ (Line) 
เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2554 ณ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากท่ีประเทศญ่ีปุ่นเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 
2554 เหตุการณ์ในคร้ังนั้น คนจ านวนมากตอ้งมาเขา้แถวเพื่อรอรับการบริการเป็นแถว จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ ไลน์ 
(Line) ไลน์เป็นส่ือท่ีสมาถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียนไดซ่ึ้งผูเ้รียนสามารถใชส่ื้อสารดว้ยการพิมพข์อ้ความจาก
อุปกรณ์การส่ือสารเคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง โดยได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถหลากหลาย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฮีฟเนอร์ (Heafner, 2004) สามารถใชส้นทนาทางโทรศพัท์โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายได ้มี
วิดีโอคอล และสามารถตั้ งค่าการสนทนาเป็นกลุ่มได้ ท่ีส าคัญคือ ไลน์สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง ไลน์สามารถใชส่ื้อสารไดต้ลอดเวลา โดยไม่จ ากดัช่วงเวลาและระยะเวลาในการส่ือสาร ทั้งน้ี ตอ้งมี
การเช่ือมต่อเครือข่ายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต และคู่ส่ือสารยงัคงมีสถานะเป็นเพ่ือนกนั ลกัษณะอีกประการหน่ึงคือ 
ไลน์สามารถส่งรูปแบบสารไดห้ลากหลายไปยงักลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารได ้เช่น ขอ้ความ รูปภาพ โปสเตอร์ 
การส่งลิงคเ์พ่ือเช่ือมต่อเวบ็ไซตจ์ากภายนอก คลิปวดีิโอ สต๊ิกเกอร์ และขอ้ความเสียง เป็นตน้ ท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึง คือ ไลน์สามารถรองรับไฟล์ข้อมูลได้หลากหลายในกล่องสนทนาของไลน์ ซ่ึงไฟล์ท่ีสามารถใช้งาน
ร่วมกบัไลน์นั้น เช่น .pdf .ppt .doc และ .jpeg เป็นตน้ ไลน์สามารถรองรับแฟ้มงานท่ีหลากหลายนามสกุล การ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะภาษาองักฤษในปัจจุบนัน้ี ส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่มีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมาก การเรียน
การสอนแบบปกติทัว่ไปเพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วตัคินส์ (Watkins, 2012 ) ท่ี
กล่าววา่ การเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากการเรียนรู้ท่ีมีการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย การท าให้ผูเ้รียน
ต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา การเรียนโดยใชไ้ลน์เป็นส่ือ เนน้การเรียนรู้และการใชง้านท่ีมีพ้ืนฐานอยูบ่นแนวคิดของการ
ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในชั้นเรียน เพ่ือแยง่ชิงช่องทางท่ีผูเ้รียนจะใชไ้ลน์ในชั้นเรียนเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ไลน์
สามารถใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดท้ั้ง 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการพูด ทกัษะการฟัง 
ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน เพ่ือวา่ผูเ้รียนจะไดมี้ปฎิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ และผูส้อนในชั้นเรียน ส าหรับการ
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ประเมินผลการเรียนรู้โดยการใชไ้ลน์เป็นส่ือกระท าไดห้ลากหลายลกัษณะ เช่น ผูส้อนสามารถพิจารณาจากการมี
ส่วนร่วมในการตอบค าถามของผูเ้รียน ผูส้อนมอบหมายงานท่ีตรงตามเน้ือหาของบทเรียน และก าหนดให้ผูเ้รียน
ส่งงานทางไลน์ ผูส้อนส่งคลิปวิดีโอคลิปท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการฟังโดยผูส้อนตอ้งโพสตค์ าถามท่ีเตรียม
ไวเ้ขา้ไปยงัไลน์กลุ่มดว้ย เม่ือผูเ้รียนตอบค าถาม ผูส้อนน าไปตรวจเช็คให้คะแนน และ ผูส้อนส่งค าถามเขา้ไลน์
กลุ่มเพ่ือใหผู้เ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็น จากนั้น ผูเ้รียนถ่ายภาพและส่งเขา้ไลน์ ผูส้อนอ่านตรวจเช็คใหค้ะแนน 
 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี วตัถุประสงคห์น่ึงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาคือความพึงพอใจของผูเ้รียนในประเด็น
เหมาะสมส าหรับการฝึกทกัษะภาษาองักฤษดา้นการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ประเด็นความสามารถของ
ไลน์ท่ีใชไ้ดต้ลอดเวลาท่ีไม่จ ากดัช่วงเวลาในการส่ือสาร ประเด็นการท าให้การส่ือสารในชั้นเรียนมีสีสันและมี
ชีวิตชีวามากข้ึน ประเด็นการรองรับไฟล์ขอ้มูลท่ีหลากหลาย รวมทั้ง ประเด็นการมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม
การร่วมแสดงความคิดเห็นกบัผูส้อนและกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนในทุกๆ กิจกรรม ผูว้ิจยัไดท้ดลองใชกิ้จกรรมท่ีมี
ลกัษณะทั้งหมดท่ีกล่าวถึงขา้งตน้กบักลุ่มตวัอยา่ง และน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการเรียนการสอน
ดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นภาษาองักฤษดว้ยการใชไ้ลน์ในชั้นเรียน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชไ้ลน์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  
3. เพื่อศึกษามุมมองของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชไ้ลน์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  

 
3. ค าถามของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาวา่การใชไ้ลน์จะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นภาษาองักฤษท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชไ้ลน์เพ่ือการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษวา่มีอยูใ่นระดบัใด  
3. เพื่อศึกษาวา่ผูเ้รียนมีมุมมองต่อการใชไ้ลน์เพ่ือการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษอยา่งไร  
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 จ านวนทั้งส้ิน 109 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ไดม้าแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 
      2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษ าอังกฤษ  (Pre-Test and Post-Test) จ านวน  100  ข้อ 
แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบบัมีความเช่ือมัน่ 0.91 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอยูใ่นเกณฑสู์ง 
      2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชไ้ลน์เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ มีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั 0.94 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑสู์ง 
      2.3 แบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนเก่ียวกบัการใชไ้ลน์เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ซ่ึงผา่นการพิจารณาโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
      3.1 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษก่อนเรียน (Pre-Test) ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 109 คน ในวนัแรกของการเรียน 
      3.2 ผูว้จิยัด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
      3.3 ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 109 คน หลงัจากผ่านการ
เรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยใชเ้ป็นส่ือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
      3.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชไ้ลน์เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ ไปให้ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งตอบหลงัจากผ่านการเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนเพ่ือพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษโดยใชเ้ป็นส่ือในการท ากิจกรรมต่างๆตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
      3.5 ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ (Se-mi Structure Interview Form) เก่ียวกบัการเรียนโดยใช้ไลน์ในชั้น
เรียนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยใชเ้ป็นส่ือในการท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่ไปใช้
สมัภาษณ์ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากผา่นการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
      3.6 ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จาก แบบทดสอบวดัทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-Test) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้
ไลน์ในชั้นเรียนโดยใชเ้ป็นส่ือในการท ากิจกรรมต่างๆ มาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน่ 17.0 และ
น าขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนโดยใชเ้ป็นส่ือในการท ากิจกรรมต่างๆ มา
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และในรูปของการพรรณนา 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  คือ  (1) ค่าเฉล่ีย (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent) 
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5. สรุปผลการวจัิย 
1. ผลจากการตอบแบบทดสอบวดัทักษะภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนการเรียน (pre-test) และ

แบบทดสอบหลงัการเรียน (post-test) ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 109 ตวัอยา่ง พบวา่ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงั
เรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 
82.60 จึงสรุปวา่ การเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
พบวา่ ก่อนการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเท่ากบั 9.0 (คะแนนเตม็ 25 คะนน) หลงัการเรียนทกัษะภาษาองักฤษโดยใชไ้ลน์
ในชั้นเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียนมีผลสัมฤธ์ิเท่ากบั 15.2 คะแนน เม่ือความแตกต่างระหวา่งผลสัมฤทธ์ิก่อน
เรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติทดสอบท่ีไดค้่าคะแนนเท่ากบั -3.682 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .001 จึงสรุปไดว้า่ผลสมัฤทธ์ิหลงั
เรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 1 การเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนสามารถ
ช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียน 
 N ก่อนเรียน หลงัเรียน สถิตทิดสอบ t df P-value 

x  S.D. x  S.D. 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 109 9.0 0.86 15.2 0.63 -3.682 109 <.001 

 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรียนเพื่อการพฒันาทักษะ

ภาษาองักฤษวา่มีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.55, SD=0.61) ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนภาษาองักฤษ  
ที่ รายละเอียด ระดับความพงึพอใจ 

(N=109) ( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพงึพอใจ 

1 เหมาะส าหรับการฝึกทกัษะภาษาองักฤษดา้นการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
Appropriate for practicing English skills of speaking, listening, reading and writing. 

4.69 0.62 มากที่สุด 

2 สามารถใชไ้ดต้ลอดเวลาโดยไม่จ ากดัช่วงเวลาในการส่ือสาร 
Can be used at any time without a time limit in communication. 

3.50 0.60 ปานกลาง 

3 ท าให้การส่ือสารในชั้นเรียนมีสีสัน และมีชีวติชีวามากข้ึน 
Helps classroom communication more colorful and lively. 

4.71 0.68 มากที่สุด 

4 รองรับไฟลข์อ้มูลไดห้ลากหลาย 
Supports variety of data files. 

4.61 0.75 มากที่สุด 

5 สามารถมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม ร่วมแสดงความคิดเห็นกบัผูส้อน และกบัเพื่อน
ร่วมชั้นไดใ้นทุกกิจกรรม 
Can participate in answering questions, sharing ideas with lecturers, and classmates 
in all questions. 

4.82 0.63 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 2 พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( x =4.55, SD=0.61) กล่าวคือ ผูเ้รียนระบุว่า สามารถมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น
กบัผูส้อน และกบัเพ่ือนร่วมชั้นไดใ้นทุกกิจกรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.82, SD=0.63) ท าให้การส่ือสารใน
ชั้นเรียนมีสีสัน และมีชีวิตชีวามากข้ึน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.71, SD=0.68) เหมาะส าหรับการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.69, SD=0.62) รองรับ
ไฟล์ข้อมูลได้หลากหลาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.61, SD=0.75) สามารถใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จ ากัด
ช่วงเวลาในการส่ือสาร ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.50, SD=0.60)  

กล่าวโดยสรุป จากการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดต่อการเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้น
เรียนเพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่ง 109 คน เก่ียวกบัการเรียนโดยชไ้ลน์ในชั้นเรียน ผูเ้รียนมี
มุมมองในเร่ืองน้ีวา่ มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 

ขอ้ดี ผูเ้รียนระบุวา่ การเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียน  ผูเ้รียนสามารถตอบค าถามผูส้อนระหวา่งเรียนอยา่ง
อิสระและทัว่ถึง บางคร้ังแมไ้ม่อยูใ่นชั้นเรียนก็สามารถส่ือสารกบัผูส้อนได ้โดยใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่า
มากท่ีสุด เป็นการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีเวลาในการคิดก่อนการตอบ ท าให้ผูเ้รียน
สามารถวิเคราะห์ก่อนการตอบค าถามไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยส่งเสริมความแม่นย  า ถ่ายโอนความรู้จากผูเ้รียนไปยงั
ผูส้อน สามารถทราบผลปฏิบติัยอ้นกลบัไดร้วดเร็ว สร้างแรงจูงใจในบทเรียนให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน มีแนวทางใน
การท ากิจกรรม และสืบคน้ความรู้ใหม่ไดต้ลอดเวลา สามารถหลีกเล่ียงส่ิงท่ีรบกวนภายในห้องเรียนได ้ท าให้มี
สมาธิในการเรียน มีช่องทางในการเรียนมากข้ึน สามารถเขา้ถึงผูส้อนได ้เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีค่อนขา้งขาดความ
มัน่ใจในตวัเอง และท่ีส าคญัช่วยลดตน้ทุนในการเรียนได ้ 

ขอ้เสีย ผูเ้รียนระบุวา่ การเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียน ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือถ่ายทอดความ
คิดเห็นอยา่งรวดเร็ว บางคร้ังมีความล่าชา้ในการปฏิสมัพนัธ์ ความไม่พร้อมดา้นการเช่ือมต่อเครือข่าย ผูเ้รียนตอ้งมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง นอกจากน้ี ความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนยงัเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนโดย
ใชไ้ลน์ในชั้นเรียน อีกทั้ง บางคร้ังสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมในการใชเ้ครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา
ดา้นสญัญาณ และหากเนน้ส่วนการใชไ้ลน์ชั้นเรียนมากเกินไปจะท าใหข้าดการปฏิสมัพนัธ์แบบเผชิญหนา้  

กล่าวโดยสรุป ผูเ้รียนมีมุมมองต่อการเรียนโดยใชไ้ลน์เพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษวา่มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสียในแง่มุมท่ีวา่การเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนท าให้ผูเ้รียนมีความยืดหยุ่นในเร่ืองการตอบค าถามมากข้ึน 
เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ค าตอบอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนส่งค าตอบหรือก่อนการตอบ
ค าถามและมีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน การเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนช่วยสร้างโอกาสท่ีดีข้ึนส าหรับการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงทุกคน เพ่ิมความยืดหยุ่นในสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ รวมถึง มีโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน อย่างไรก็ตาม ปัญหาของผูเ้รียน คือการ
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แมว้่ามหาวิทยาลยัมีบริการ Wi-Fi ฟรีก็ตามท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถส่ือสารกับ
ผูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การใชไ้ลน์เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 ผลการศึกษา พบว่า การเรียนโดยใช้ไลน์ในชั้นเรียนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการด้านทักษะ
ภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมากกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนมีลกัษณะเอ้ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน 
และมีความคล่องตัว กับกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของฮีฟเนอร์ 
(Heafner, 2004) ท่ีว่าการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมี
ความต่ืนตัวในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงทรรศนะดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นของ 
วตัคินส์ (Watkins, 2012 ) ท่ีระบุวา่ การเรียนโดยใชไ้ลน์มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการวางผูเ้รียนของผูส้อนอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีบงัคบัให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึง ส าหรับ
ประเด็นปัญหาเร่ืองการเช่ือมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูเ้รียนนั้น นบัเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี การเรียนโดย
ใชไ้ลน์ในชั้นเรียนนั้นเป็นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสของการเรียนรู้ ใหแ้ก่ผูเ้รียนให้
มีความหลากหลายตามแนวความคิดของวตัคินส์ (Watkins, 2012) และดนัลอสก้ีและคนอ่ืนๆ (Dunlosky et. al., 
2013) อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่และตั้งใจจริง และผูเ้รียนสามารถสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตส่วนตวัของตนเอง ผูส้อนไดพิ้จารณาปัญหาบางประการท่ีอาจข้ึนพิจารณากิจกรรมท่ีมอบหมายใหท้ า 
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ไม่ให้เกิดความตึงเครียดเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผูเ้รียน ก็จะช่วยให้
ปัญหาต่างๆ ลดลง 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน พบวา่ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
( x =4.55, SD=0.61) ต่อการเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษนั้น อาจเป็นเพราะการเรียน
โดยการประยกุตใ์ชไ้ลน์ในชั้นเรียนเป็นรูปแบการเรียนท่ีแปลก ซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบการเรียนทัว่ๆ ไป ท่ีอาจท า
ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย รู้สึกไม่ทา้ทาย ขาดแรงจูงใจ กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัยคุสมยั การเรียนท่ี
ใช้ไลน์ในชั้ นเรียนท าให้ผู ้เรียนต่ืนตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลาท่ีมีการบูรณาการให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
องคป์ระกอบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีมีทั้งมนุษยแ์ละเทคโนโลยี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮีฟเนอร์ (Heafner, 
2004) ท่ีวา่การเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่วยท าใหผู้เ้รียนต่ืนตวั กระตุน้
และเป็นแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ ผูเ้รียนไม่รู้สึกวา่ถูกทอดท้ิง หรือดูแลจากผูส้อนไม่ทัว่ถึง ท าใหผู้เ้รียน
รู้สึกถึงความท้าทายในส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้ดว้ยวิธการท่ีผูส้อนไดน้ าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาบูรณาการใชใ้นชั้น
เรียน อยา่งไรก็ตามปัญหาอยูท่ี่วา่ แมจ้ะสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลาโดยไม่จ ากดัช่วงเวลาในการส่ือสาร แต่มีปัญหา
ติดขดัดา้นการส่ือสารในบางคร้ัง กล่าวคือ ในบางคร้ังอินเทอร์เน็ตไม่ไดเ้ช่ือมต่อเครือข่ายเป็นสาเหตุใหผู้เ้รียนไม่
สามารถส่ือสารกบัผูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลของความพึงพอใจในประเด็นน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ( 
=3.50, SD=0.60) ทั้ งน้ี เพ่ือให้การใชไ้ลน์ในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาทักษะภาษาองักฤษเป็นไปอย่างราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนถือว่าเป็นเร่ืองปกติในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตามทรรศนะของ วตัคินส์ 
(Watkins, 2012) 
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 ส าหรับผลการศึกษาท่ีผูเ้รียนมีมุมมองต่อการเรียนโดยใชไ้ลน์ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
วา่มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนมีทศันคติ มุมมองต่อการใชไ้ลน์ในเชิงบวก เขา้ใจขอ้เท็จจริงและ
สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนโดยการใช้ไลน์ในชั้ นเรียนได้ ผู ้เรียนเกิดความต่ืนตัว เป็นรูปแบบท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึนระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบับุคคลอ่ืนๆ เพ่ิมโอกาสในการ
เรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน สอดคลอ้งกบัทรรศนะของ ดนัลอสก้ี
และคนอ่ืนๆ (Dunlosky et al., 2013) อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

  7.1.1 จากการวิจัยท่ีพบว่า การใช้ไลน์ในชั้นเรียนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการด้านทักษะ
ภาษาองักฤษนั้น ผูส้อนจึงควรน าไลน์ไปประยุกต์ใชก้บัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในชั้นเรียน เช่น เพ่ือให้
ผูเ้รียนตอบค าถาม ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นตอ้ขอ้ค าถามของผูส้อนในการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ใชเ้ป็น
ช่องทางในการส่งค าตอบในการท าแบบฝึกหัดต่างๆ การสนทนาคู่ สนทนากลุ่ม รวมถึงการ น าเสนอวิดีโอคลิป
การแสดงบทบาทสมมุติต่างๆ ทั้งน้ี ผูส้อนจะตอ้งทุ่มเท เขา้ใจ มีวิธีการจดัการ มีการเตรียมการ และวางแผนเป็น
อยา่งดี 
  7.1.2 ผูเ้รียนและผูส้อนตอ้งมีอปุกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็ปเลต็ หากผูเ้รียนไม่มีอุปกรณ์ดงักล่าว 
ผูส้อนควรอนุญาตใหผู้เ้รียนเขียนใส่กระดาษ หรือตอบค าถามผูส้อนโดยตรง 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังตอ่ไป 
  7.2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชไ้ลน์ในชั้นเรียนจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความ
หลากหลาย หรือส่ือสงัคมอ่ืนๆ 
  7.2.2 ควรมีการศึกษามุมมองของผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชไ้ลน์
ในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษวา่แต่ละกลุ่มมีมุมมองอยา่งไร เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แผนท่ีความคิดต่อการพัฒนาการด้านทักษะการอ่าน

ภาษาองักฤษแบบจบัใจความ และเพื่อศึกษามุมมองของผูเ้รียนต่อการใชแ้ผนท่ีความคิดเพ่ือการพฒันาทกัษะการ
อ่านจบัใจความภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนจ านวน 115 คน จากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้
ประกอบด้วย แบบทดสอบวดัทักษะการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการฝึกใช้แผนท่ีความคิด และแบบ
สัมภาษณ์ผูเ้รียนต่อการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบจบัใจความ  ผลการวิจยั
แสดงวา่หลงัการฝึกผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบจบัใจความจากแบบสอบถาม พบวา่
การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดอยา่งเป็นระบบ ช่วยให้มีการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดัของการฝึกน้ีคือ ความรู้ดา้นค าศพัท์  การใชแ้ผนท่ีความคิด
เพื่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบจบัใจความท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงั
การฝึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั:  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ แผนท่ีความคิด, การเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรคนิยม, การอ่านจบัใจความ,  
 ทกัษะการอ่าน 
 

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 
 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
แผนท่ีความคิด (Mind Map) เป็นวิธีการจดัองคค์วามรู้ท่ีลอกเลียนแบบกระบวนการเรียนรู้ของสมอง มี

ลกัษณะส าคญัคือ มีการเช่ือมโยงจากไอเดียหลกัตรงกลาง แตกก่ิงออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยค าส าคญั
และรูปภาพ โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีมีการเช่ือมโยงถึงกนัดว้ยเสน้ และมีการกระตุน้ดว้ยการใชสี้ ผูเ้รียนจะเห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเรียนไปทั้งหมด และการมีแนวทางในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ รวมถึงการอ่าน
ภาษาองักฤษอยา่งมีเป้าหมาย การใชแ้ผนท่ีความคิด (Using a Mind Map) นบัเป็นเทคนิคหน่ึงเพื่อใชพ้ฒันาทกัษะ
การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษ นักทฤษฎีและนักการศึกษาหลายท่าน 
(Mento, Martinelli, & Jones, 1999; Kim & Kim, 2012; Fiktorius, 2013) ระบุว่า การใช้แผนท่ีความคิดท าให้
ผู ้เรียนมีเป้าหมายในการอ่านซ่ึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ฝึกฝน
กระบวนการคิด และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ช่วยในการจดบนัทึก และการน าเสนอ และท าให้การเรียนรู้มีความ
สนุกสนานและมีชีวิตชีวามากข้ึน เนมาตี จาฮาดาร์ และ โคดาแบนเดลู (Nemati, Jahandar, & Khodabandehlou, 
2014) เนน้วา่การใชแ้ผนท่ีความคิดยงัเป็นการเรียนรู้ท่ีกระตุน้กระบวนการคิดของผูเ้รียนและสามารถพฒันาสมอง
ทั้งสองซีกไปพร้อมๆ กนั เน่ืองจากผูเ้รียนจะตอ้งสร้างภาพเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ อยา่งเป็นระบบในสมอง ท าให้
มองเห็นภาพรวมของส่ิงท่ีเรียนรู้ และถ่ายทอดด้วยการใช้ขอ้ความ เส้น สี และรูปภาพ ซ่ึงลกัษณะการเรียนรู้
ดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ ตรงกบัวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมศกัยภาพทกัษะการอ่านให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลยิ่งข้ึน จากการส ารวจและสัมภาษณ์ผูเ้รียนท่ีเรียนรายวิชาทกัษะการอ่านจ านวน 115 
ตวัอยา่งโดยผูเ้ขียนบทความโดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กบัผูเ้รียนภายหลงัจากเสร็จส้ินการใชแ้ผนท่ี
ความคิดเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ พบวา่ ผูเ้รียนร้อยละ 80 ระบุวา่การเรียนรู้ทกัษะการ
อ่านโดยไม่มีเทคนิคจะไม่ทา้ทาย ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ทกัษะการอ่าน เกิดการเรียนรู้ต ่า ไม่มีเป้าหมายในการ
อ่าน จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Albeckay, 2014) พบว่า การเรียนรู้
ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านจบัใจความ (Reading for Comprehension) ให้ประสบผลส าเร็จ
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ มากมาย เช่น ความรู้หรือประสบการณ์เดิม แรงจูงใจในการอ่าน ความเขา้ใจค าศพัท์ เป็นตน้ 
แผนท่ีความคิด (Mind Map) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียน ภาษาอังกฤษพฒันาทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าวน้ี ผูเ้ขียนพิจารณาแลว้เห็นว่าการใช้แผนท่ี
ความคิดนั้นมีความน่าสนใจมาก ผูเ้รียนมีมุมมองในเชิงบวก กล่าวคือ การใชแ้ผนท่ีความคิดมีขอ้ดีอยูห่ลากหลาย 
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ผูเ้ขียนจึงใคร่ขอน าเสนอบทความเก่ียวกบัการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ
ให้เป็นทางเลือกหน่ึงในการฝึกทกัษะการอ่านของผูเ้รียน ดงันั้น บทความน้ีน าเสนอ (1) ลกัษณะและจุดเด่น-จุด
ดอ้ยของการใชแ้ผนท่ีความคิด (2) ขั้นตอนการใชแ้ผนท่ีความคิดเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัใน
การเรียนภาษาอังกฤษ  (3) การใช้แผน ท่ีความคิด  (Mind Map) กับการเรียน รู้ตามทฤษ ฎีสรรคนิยม 
(Constructivism) (4) วตัถุประสงคข์องการวิจยั (5) ค าถามของการวิจยั (6) วิธีด าเนินการวิจยั (7) สรุปผลการวิจยั 
ซ่ึงผูเ้ขียนน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลบางส่วนจากการส ารวจ ซ่ึงประกอบดว้ยการใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน – 
หลงัเรียน และแบบสอบสมัภาษณ์กบัผูเ้รียนจ านวน 115 ตวัอยา่ง  (8) การอภิปรายผล และ (9) ขอ้เสนอแนะ  
 

1. ลกัษณะและจุดเด่น-จุดด้อยของการใช้แผนทีค่วามคิด 
การใช้แผนท่ีความคิดเน้นการเรียนรู้ท่ีกระตุ ้นกระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยการน าความรู้เดิมมา

ปฏิสัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ ผูเ้รียนจะสร้างภาพข้ึนในใจเพ่ือให้มองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และก่อใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ ดงัแสดงในภาพ 1 
 

การใช้แผนทีค่วามคดิ 

(M
ind M

ap Using) 

การส ารวจความรู้เดิมของผูเ้รียน 
(Explore background knowledge of the learners) 

 ประสิทธิภาพในการอ่านจับใจความภาษาองักฤษ 

(Effectiveness of reading for the M
ain Ideas) 

สร้างกระบวนการการคิด 
(Create thinking process) 

มีภาพในใจในขณะท่ีอ่าน 
(Have graphic in mind while reading) 

สมองไดรั้บการพฒันา 
(Brain developed) 

ภาพ 1 แสดงรูปแบบการใชแ้ผนท่ีความคิด 
แหล่งข้อมูล: ประยกุตจ์าก 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. 
 
ส าหรับขอ้จ ากดัของการใชแ้ผนท่ีความคิด นั้น ผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลากบับทเรียนมากข้ึน และบางกรณีหาก

ผู ้เรียนไม่มีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนรู้และขาดแรงจูงใจในการอ่าน ก็อาจท าให้
ประสิทธิภาพของการอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัในการเรียนภาษาองักฤษลดนอ้ยลง 
 

2. ขั้นตอนการใช้แผนทีค่วามคิดเพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจับใจความส าคัญในการเรียน
ภาษาองักฤษและการประเมินผล 

ส าหรับขั้ นตอนการใช้แผนท่ีความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญในการเรียน
ภาษาองักฤษประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมดว้ยการเขียนประเด็นไวก้ลางหนา้กระดาษ 

ขั้นตอนท่ี 2 วาดเส้นก่ิงกา้นส าหรับหัวขอ้หลกัแต่ละขอ้ โดยเส้นท่ีเช่ือมโยงไปยงัก่ิงกา้นอ่ืนๆ ให้ใช ้

 ปากกาเสน้เลก็ เพื่อท่ีจะลงรายละเอียดไดม้าก ใชป้ากกาสี และปากกาเนน้ขอ้ความเพื่อใหส้ะดุดตา 

ขั้นตอนท่ี 3 เขียนตวัหนงัสือใหช้ดัเจน อ่านง่าย ใชป้ากกาสีและปากกาเนน้ขอ้ความเพื่อใหส้ะดุดตา 

ขั้นตอนท่ี 4 ใช้สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย การระบายสี และการวาดภาพง่ายๆ พยามท าให้ท าให้แผนท่ี 

 ความคิดมีเอกลกัษณ์ มีอารมรณ์ขนั แปลกตา และน่าสนใจ 

 ส าหรับการประเมินผลผูเ้รียนในการใชแ้ผนท่ีความคิด ผูส้อนสามารถน าบทอ่านเพ่ือทดสอบความเขา้ใจ
พร้อมใบงานให้ผูเ้รียนทดสอบทักษะการอ่านและเขียนประเด็นส าคญัของบทอ่านลงไปในแผนท่ีความคิดท่ี
ก าหนดให้ จากนั้น ผูส้อนตรวจเช็คความถูกตอ้ง หากพบวา่ ผูเ้รียนสามารกเขียนประเด็นต่างๆ ท่ีก าหนดให้ได้
อยา่งถูกตอ้ง ก็สามารถสรุปไดว้า่ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีตอ้งการทดสอบ ทั้งน้ี ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาความอยากง่าย
และระดบัของผูเ้รียนดว้ย จากงานวจิยัของ ฟิกทอเรียส (Fiktorius, 2013) และ อลัเบ็คเค่ (Albeckay, 2014) พบวา่ 
การใชแ้ผนท่ีความคิดช่วยพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัในการเรียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. การใช้แผนทีค่วามคิด (Mind Map) กบัการเรียนรู้ตามทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) 
การใช้แผนท่ีความคิด  (Mind Map) เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจช่วยความส าคัญในการเรียน

ภาษาองักฤษเกิดจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ซ่ึงผูเ้รียนจะแสวงหาความรู้ และสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจข้ึนดว้ยตนเอง โดยการเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนกบัการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
(Johnson, 2004)  ผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้กระบวนการคิด ฝึกวเิคราะห์ อภิปราย ทดลองและปฎิบติัจริง ผูส้อน
จะมีบทบาทในการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ และเน้นความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด ผูเ้รียนจะไดรั้บการ
พฒันาการคิดท่ีดีไดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมและใกลเ้คียงกบัสภาพการณ์จริง ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดท่ีจะ
เช่ือมโยงท่ีใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้กบัความความรู้และประสบการณ์เดิม และจะตอ้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้
ท างานร่วมกนักบับุคคลอ่ืน และมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดรวบยอดของส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้นั้นไดดี้ 

 

4. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาวา่การใชแ้ผนท่ีความคิดของผูเ้รียนเพื่อพฒันาการดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความ
ภาษาองักฤษ 

2. เพื่อศึกษามุมมองของผูเ้รียนตอ่การใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ
ภาษาองักฤษ 
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5. ค าถามของการวจัิย 
1. การใช้แผนท่ีความคิดจะสามารถช่วยให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านจับใจความ

ภาษาองักฤษท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
2. ผูเ้รียนมีมุมมองต่อการใช้แผนท่ีความคิดเพ่ือการพฒันาทักษะการอ่านจับใจความภาษาองักฤษ

อยา่งไร 

 
6. วธีิด าเนินการวจัิย 
 6.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนรายวิชาทกัษะการอ่าน สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร
ธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 จ านวนทั้งส้ิน 115 คน ไดม้าแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 
  6.2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการ อ่ านภาษาอังกฤษ  (Pre-Test and Post-Test) จ านวน  100 ข้อ 
แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบบั เป็นชุดเดียวกนั มีความเช่ือมัน่ 0.91 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอยูใ่นเกณฑสู์ง 
  6.2.2 แบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนเก่ียวกับการใช้แผนท่ีความคิดเพ่ือการพฒันาทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาองักฤษ ซ่ึงผา่นการพิจารณาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 6.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  6.3.1 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียน (Pre-Test) ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 115 คน ในวนัแรกของการเรียน 
  6.3.2 ผูว้จิยัด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
  6.3.3 ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ไปใชก้บัผูเ้รียนในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 115 คน หลงัจากผ่านการ
เรียนรู้โดยใชแ้ผนท่ีความคิดเพ่ือการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 
  6.3.4 ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ (Se-mi Structure Interview Form) เก่ียวกบัการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อการ
พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่ ไปใชส้ัมภาษณ์ผูเ้รียนในกลุ่ม
ตวัอยา่งหลงัจากผา่นการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
  6.3.5 ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จาก แบบทดสอบวดัทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-Test) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน (Post-Test) มาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน่ 
17.0 และน าขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการใช้แผนท่ีความคิดเพ่ือการพฒันาทักษะการอ่านจบัใจความ
ภาษาองักฤษมาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และในรูปของการพรรณนา 
 6.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ค่าเฉล่ีย (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช ้t-test (pair) 
 นอกจากวิธีการด าเนินการวิจยัดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัยงัมีการเพ่ิมเติมโดยการศึกษาจากบทความวิชาการ 
วารสารวชิาการ หนงัส่ือ และแหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต อีกดว้ย 
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7. สรุปผลการวจัิย 
การน าเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ขอ้มูลบางส่วนจากการส ารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 115 ตวัอยา่ง ภายหลงัจากการเรียนโดยใชว้ธีิการใชแ้ผนท่ีความคิดโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาการใชแ้ผนท่ีความคิดจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการอ่านจบั

ใจความภาษาองักฤษภาษาองักฤษท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
ส่วนท่ี 2 บทสรุปผลการศึกษาวา่ผูเ้รียนมีมุมมองต่อการใชแ้ผนท่ีความคิดเพ่ือการพฒันาทกัษะการอ่าน

จบัใจความภาษาองักฤษอยา่งไร 
 
ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาการใชแ้ผนท่ีความคิดจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการอ่านจบั

ใจความภาษาองักฤษภาษาองักฤษท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
ผลจากการตอบแบบทดสอบวดัทักษะภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียน (pre-test) และ

แบบทดสอบหลงัการเรียน (post-test) ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 115 ตวัอยา่ง พบวา่ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงั
เรียนรู้แบบผสมผสานมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 81.50 จึงสรุปวา่ การใชแ้ผนท่ีความคิด
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนรู้โดยการใชแ้ผนท่ีความคิดเพ่ือการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ 
ก่อนการเรียนมีผลสมัฤทธ์ิเท่ากบั 45 (คะแนนเตม็ 100 คะนน) หลงัการเรียนทกัษะภาษาองักฤษโดยวธีิการใชแ้ผน
ท่ีความคิดกลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียนมีผลสมัฤธ์ิเท่ากบั 60.4 คะแนน เม่ือความแตกต่างระหวา่งผลสมัฤธ์ิก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใชส้ถิติทดสอบท่ีไดค้่าคะแนนเท่ากบั -4.552 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .001 จึงสรุปไดว้า่ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน
มากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 การใชแ้ผนท่ีความคิดสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมี
พฒันาการดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนทกัษะภาษาองักฤษโดยการใชแ้ผนท่ี
ความคิดเพ่ือการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 

 N ก่อนเรียน หลงัเรียน สถิตทิดสอบ t df P-value 

x  S.D. x  S.D. 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 115 45 3.92 60.4 0.62 -4.552 115 <.001 

 
ส่วนท่ี 2  บทสรุปผลการศึกษาว่าผู ้เรียนมีมุมมองต่อการใช้แผนท่ีความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษอยา่งไร  
 จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียน เก่ียวกบัการใชแ้ผนท่ีความคิด ผูเ้รียนแสดงทรรศนะในเร่ืองน้ีวา่ มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้จ ากดั 
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ตารางที ่3 ทรรศนะ ของผูเ้รียน เก่ียวกบัการใชแ้ผนท่ีความคิด 

ที ่ ข้อค าถาม N=115 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. ท่านคิดวา่แผนท่ีความคิดเหมาะสมเพื่อใชใ้นการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบจบัใจความ 98 17 
85.20 14.80 

2. การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดอยา่งเป็นระบบ 102 13 
88.70 11.30 

3. การใชแ้ผนท่ีความคิดช่วยให้มีการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 104 11 
90.40 9.60 

4. การใชแ้ผนท่ีความคิดช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 95 20 
82.60 17.40 

5. การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้ผูเ้รียนไดมี้การส ารวจความรู้เดิมของผูเ้รียน 107 8 
93.00 7.00 

6. การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้ผูเ้รียนไดส้ร้างกระบวนการการคิด 97 18 
84.30 15.70 

7. การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้ผูเ้รียนเกิดภาพในใจในขณะท่ีอ่าน 103 12 
89.60 10.40 

8. การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้สมองของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา 99 16 
86.10 13.90 

9. การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้ผูเ้รียนใส่ใจกบัเน้ือหาท่ีฝึกอ่านมากข้ึน 94 21 
81.10 18.90 

10. การฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบจบัใจความดว้ยแผนท่ีความคิดผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ดา้นค าศพัท ์ 79 36 
68.70 31.10 

เฉล่ีย 978 172 
85.00 15.00 

  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4 โดยเฉล่ีย พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.00) เห็นว่า แผนท่ี

ความคิดเหมาะสมเพ่ือการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบจบัใจความ ท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดอย่างเป็น
ระบบ ช่วยใหมี้การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยผูเ้รียนใหมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ท าใหผู้เ้รียนไดมี้การ
ส ารวจความรู้เดิมของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนไดส้ร้างกระบวนการการคิด ผูเ้รียนเกิดภาพในใจในขณะท่ีอ่าน ท าให้
สมองของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา ผูเ้รียนใส่ใจกบัเน้ือหาท่ีฝึกอ่านมากข้ึน และการฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
แบบจบัใจความดว้ยแผนท่ีความคิดผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ดา้นค าศพัท์ 

ขอ้ดีของแผนท่ีความคิดตามทรรศนะของผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่ง สรุปไดว้า่ ผูเ้รียนมีระบบในการส ารวจ
ความรู้เดิม ผูเ้รียนไดส้ร้างกระบวนการคิด มองเห็นภาพในใจในขณะท่ีอ่าน สมองของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
อยา่งแทจ้ริง ผูเ้รียนจะเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ การใชแ้ผนท่ีความคิดเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในการอ่านภาษาองักฤษ จดจ าขอ้มูลต่างๆไดง่้ายเน่ืองจากขอ้มูลเช่ือมโยงกนัอยา่งเห็นไดช้ดั การใชแ้นท่ีความคิด
จะช่วยให้สามารถอ่านและเขียนไดร้วดเร็ว ดูง่าย เส้นทุกเส้นจะเช่ือมต่ออย่างเป็นระบบ มีลกัษณะเหมือนก่ิงไม ้
หากฝึกจนช านาญ จะสามารถน าไปเขียนในขณะเรียนไดเ้ลย เร็วกวา่การจดบนัทึกแบบเดิม 

ส าหรับ ขอ้จ ากดั ในการใชแ้ผนท่ีความคิดเพ่ือความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษนั้น สามารถสรุปได้
วา่ ผูเ้รียนจะตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ค าศพัท์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการอ่านระดบัยาก  อ่านแลว้เติมต่อไม่ไดเ้น่ืองจาก
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เน้ือหาท่ีอ่านจ ากดั เม่ือใส่ขอ้มูลเยอะๆ ท าให้ดูยาก ยุง่เหยิง ไม่รู้วา่เส้นไหนเป็นเส้นไหน ตอ้งใชเ้วลาในการเขียน
นาน และท าให้สวยยาก เวลาดูแผนท่ีความคิดอีกคร้ังก็ไม่เขา้ใจ บางคร้ังขอ้มูลไม่ไดเ้ช่ือมต่อกนัอยา่งเป็นระบบ 
อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดัในส่วนของผูเ้รียน คือความรู้ดา้นค าศพัท์ 

กล่าวโดยสรุป การใชแ้ผนท่ีความคิดท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลการเรียนรู้ท่ีดี
ข้ึน การใชแ้ผนท่ีความคิดช่วยสร้างโอกาสท่ีดีข้ึนส าหรับการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึน พิจารณาแลว้พบวา่ขอ้ดีมีมากกวา่ขอ้จ ากดั 
 

8. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่า การใชแ้ผนท่ีความคิดสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการด้านภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 
กล่าวคือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมากกวา่ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการใช้
แผนท่ีความคิดมีลกัษณะเอ้ือให้ผูเ้รียนมีระบบในการส ารวจความรู้เดิมของผูเ้รียน สร้างกระบวนการคิด มีภาพใน
ใจขณะท่ีอ่าน และสมองได้รับการพฒันาซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของเนมาตี จาฮาดาร์ และ โคดาแบนเดลู 
(Nemati, Jahandar, & Khodabandehlou, 2014) ท่ีวา่การใชแ้ผนท่ีความคิดท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูเ้รียนมีความยดืหยุน่ในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงทรรศนะดงักล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความคิดเห็นของฟิก
ทอเรียส (Fiktorius, 2013) ท่ีระบุว่า การใชแ้ผนท่ีความคิดมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูเ้รียนอยู่ในสถานการณ์ท่ี
บงัคบัใหอ่้าน และคิดวเิคราะห์อยา่งลึกซ้ึง ท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น หากผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่และตั้งใจจริง
ในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยศึกษาค าศพัท์ก่อนการเรียนล่วงหน้า ก็จะช่วยให้ขอ้จ ากดัดา้นค าศพัท์
ลดลง 
 จากการศึกษาวา่ผูเ้รียนมีมุมมองอยา่งไรต่อการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
พบวา่ผูเ้รียนมีทศันคติต่อการเรียนรู้แบบน้ีในเชิงบวก เขา้ใจขอ้เท็จจริงและสามารถปรับตวัเขา้กบัการใชแ้ผนท่ี
ความคิดได ้ท าให้ผูเ้รียนมีระบบในการส ารวจความรู้เดิมของตน สร้างกระบวนการคิด เห็นภาพในใจในขณะท่ี
อ่าน ผูเ้รียนในกลุ่มตวัอย่างยงัระบุอีกว่า เป็นการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี เป้าหมายท่ี
ชดัเจนในการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัทรรศนะของ  
เมนโต้ มาร์ไตน์ล่ี โจนส์ คิมและ คิม และ ฟิกทอเรียส(Mento, Martinelli, & Jones, 1999; Kim & Kim, 2012; 
Fiktorius, 2013)  อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 

9.ข้อเสนอแนะ  
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

       (1) การใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษนั้นผูส้อนจะตอ้งสอนให้ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัแผนท่ีความคิดง่ายๆ สั้นๆ เป็นภาษาไทยก่อนการน าแผนท่ีความคิดไปใชส้อนภาษาองักฤษ เพราะ
ผูเ้รียนจะไดค้วามคิดรวบยอดเร่ืองแผนท่ีความคิดในภาษาแม่เป็นอยา่งดีเพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายโอนความรู้ไปใชใ้น
การเรียน ผูส้อนตอ้งมีวธีิการจดัการ มีการเตรียมการ และวางแผนเป็นอยา่งดี 
       (2) ผูเ้รียนตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ดา้นเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต ่าควรไดฝึ้กอ่านเร่ืองท่ีมีค  าศพัท์และเน้ือหาคลา้ยคลึงกนัให้มากข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็น
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ค าศพัท์และโครงสร้างประโยคท่ีส าคญับ่อยๆ จนจ าไดแ้ละเพ่ือเปิดโอกาสในการฝึกสร้างแผนท่ีความคิดให้มาก
ท่ีสุดในการเรียนแต่ละคร้ัง ซ่ึงจะเป็นการจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบค่อยๆ เสริมต่อความรู 

     (3) การใชค้  าถามน าในการสอนจะช่วยให้ผูเ้รียนมีแนวทางในการคิด และการฝึกให้ผูเ้รียนอ่านและ
เขา้ใจค าถามเป็นส่ิงจ าเป็นดว้ยเพราะการใชค้  าถามช่วยให้ผูเ้รียนไดอ่้านเร่ืองอยา่งมีทิศทาง และจะช่วยให้เขา้ใจ
เร่ืองท่ีอ่านไดเ้ร็วและง่ายข้ึน 

     (4) ฝึกให้ผูเ้รียนเล่าเร่ืองปากเปล่าและเขียนเล่าเร่ืองทุกคร้ังหลงัการอ่านเพื่อให้ผูเ้รียนไดต้รวจสอบ
ความเขา้ใจเร่ือง โดยการเล่าสู่ให้ ผูอ่ื้นฟังก่อนเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนเล่าเร่ืองซ่ึงเป็นทกัษะท่ียากกวา่การพูด
เล่าเร่ือง 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
      (1) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อการพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลาย 
       (2) ควรมีการศึกษามุมมองของผูเ้รียน ผูส้อน เก่ียวกบัการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษวา่แต่ละกลุ่มมีมุมมองอยา่งไร เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 

     (3) ควรมีการวจิยัเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชแ้ผนท่ีความคิดเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในทกัษะอ่ืนๆ 
ดว้ย 

     (4) ควรทดลองใชแ้ผนท่ีความคิดในหลายๆ รูปแบบกบัเน้ือหาท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนักบัผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถในระดบัสูง หรือปานกลาง เพราะแผนท่ีความคิดมีรูปแบบหลากหลาย 

 
10. เอกสารอ้างองิ 
Albeckay, E. M. 2014. “Developing reading skills through critical reading program amongst undergraduate  

EFL students in Libya,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 123(20 March 2014): 
175-181. 

Fiktorius, T. 2013. “The use of mind-mapping technique in the EFL classroom,”  
from http://www.academia.edu/3823093/The_use_of_mind-mapping_technique_in_the_EFL_ 
classroom (accessed 29 August 2016). 

Johnson, G. M. (2004). “Constructivist Remediation: Correction in Context,” International Journal of Special  
Education, 19(1): 72-88. 

Kim, S. Y. & Kim, M. R. 2012. “Kolb's learning styles and educational outcome: Using digital mind map as a  
 study tool in elementary English class,” International Journal for Educational Media and  
 Technology, 6(1): 4-13. 
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. 
 
 

http://www.academia.edu/3823093/The_use_of_mind-mapping_technique_in_the_EFL_


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

160 

Nemati, A., Jahandar, S., & Khodabandehlou, M. 2014. “The effect of mind mapping technique on the  
enhancement of advanced Iranian EFL learners’ essay writing ability through organizing information  
and thoughts,” Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (1):  
96-104. 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

161 

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ E-Learning  
วชิา ID291พืน้ฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   

THE CONSTRUCTION AND EFFICIENCY OF COURSEWARE FOR  
E-LEARNING ID291 FUNDAMENTALS OF INTERIOR DESIGN 1 ON 

CURRICULUM OF FACULTY OF FINE ART  
 

พงศพศั บัวแก้ว 
ภาควชิาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

E-mail: pongsapat.bua@dpu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนส าหรับการเรียนแบบ  E-Learning 
วิชาID291พ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัการเรียน โดยใชบ้ทเรียนส าหรับการเรียน
แบบ E-Learning ท่ีสร้างข้ึน จากผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ชั้นปีท่ี1ห้องท่ี1หลกัสูตรวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 30 คนเป็นกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยบทเรียนท่ีสร้างข้ึนโดยก่อนเรียนไดท้ าแบบทดสอบก่อนเรียน และ
ระหวา่งเรียนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัจากท่ีเรียนจบบทเรียนแลว้ท าการทดสอบดว้ยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนทันทีเพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนส าหรับการเรียนแบบE-Learningท่ีสร้างข้ึน และท าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนE-Learningท่ีสร้างข้ึน โดยไดผ้ล
การวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่บทเรียน E-Learning ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 88.67/86.78 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้
ตามสมมติฐานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  
 
ค าส าคญั : E-Learning : โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบผา่นระบบออนไลน ์
 พ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน : การใชสี้ เสน้ การเขียนทศันียภาพและการจดัวางพ้ืนท่ีเบ้ืองตน้ 
 

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. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในช่วงศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นของ

เทคโนโลยีการส่ือสาร (Information Technology) เป็นจุดส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้านเช่น 
ระบบเศรษฐกิจไดมี้การคา้แบบE-Commerceการคา้ท่ีมีการท าธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ปัญญา 
เปรมปรีด์, 2544) ระบบE-Officeหรือส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชก้ระบวนการหรือวิธีการในการบริหารงาน
รูปแบบใหม่โดยการน าเอาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยรีะบบเครือข่ายมาใชร่้วมใน
ส านักงาน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริหารงานในองคก์รใน
ลกัษณะท าให้ประหยดังบประมาณ (สยาม สมรรคจันทร, 2556)      ระบบการศึกษาก็ไดพ้ฒันาจากการเรียน
แบบเดิมซ่ึงผูเ้รียนนัง่เรียนในหอ้งเรียนหรือสถานศึกษาพฒันามาเป็นการเรียนแบบE-Learningโดยผูเ้รียนสามารถ
เรียนท่ีไหนก็ไดต้ามความพร้อมและความสามารถของตนเอง โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีมีการ
เช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็สามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัสามารถเลือกรูปแบบการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัตวัผูเ้รียนเองไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่ตอ้งมีเวลามาจ ากดัในการเรียนอีกต่อไป รวมไปถึงยงัเป็นการลด
ตน้ทุนในการเรียนในดา้นต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการขยายการศึกษาของรัฐ จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  ท่ีตอ้งการเปิดโอกาสใหค้นไทยทุกคนมีโอกาสทางการเรียนรู้มากข้ึน สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัการแข่งขนัในการผลิตคน
เพ่ือออกไปต่อสู้บนเวทีโลกต่อไป นับจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่าง ๆ ให้ประเทศไทยตอ้งมีการ
ปฏิรูปต่าง ๆ เพ่ือความอยูร่อด    ดงัท่ีเห็นไดจ้ากการท่ีรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการปฏิรูปการศึกษาโดยจดัให ้
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติในหมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตราท่ี 63 รัฐตอ้งจดัสรรคล่ืนความถ่ี
ส่ือตวัน า และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการส่งวิทยุโทรทศัน์ วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารใน
รูปแบบอ่ืน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เร่งรัดและส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหนังสือ ส่ืออ่ืน ๆ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของคนไทยมากข้ึน (วทิยากร เชียงกลุ, 2542) 
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            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีผลิตบณัฑิตในระดบัอุดมศึกษาไดมี้การพฒันาการเรียน
การสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต ระบบการ E-
Learning จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการขยายโอกาสในการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาผา่นทางเครือข่าย Web 
Based Classroom เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนและท าใหเ้กิดทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์และมีทศันคติต่อ
การเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดดี้ตามทฤษฎี การเรียนเพ่ือรอบรู้ (Mastery-
Learning) เป็นวธีิจดัการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในผลของการศึกษา โดยยดึปรัชญาเก่ียวกบั
การสอนภายใตส้ภาพการสอนท่ีเหมาะสม นกัเรียนทุกคนจะสามารถเรียนในเร่ืองนั้นไดดี้ (เรืองชยั ทรัพยนิ์รันดร์, 
2544)   

ในการจดัการเรียนการสอน วชิา ID291 พ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายในเบ้ืองตน้ 1 เป็นวชิาท่ีมีเน้ือหา
มากและมีความสลบัซบัซอ้น  ท าใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า โดยเฉพาะเร่ืองหลกัการเขียนภาพ
ทศันียภาพ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจหลกัการ และวธีิการเขียนในรูปแบบตา่ง ๆ  ก่อน จึงจะ
สามารถเขียนภาพทศันียภาพได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

1.**การข้ึนรูปภาพทศันียภาพมีเสน้ท่ีสลบัซบัซอ้นทั้งแนวด่ิงแนวนอนหลายขั้นตอน ผูเ้รียนอาจใชเ้วลาใน
การศึกษาท าความเขา้ใจและจดจ าเทคนิคในการเขียนอยูน่าน ผูส้อนตอ้งอธิบายซ ้ าหลายรอบและผูเ้รียนตอ้งศึกษา
เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน เพ่ือเป็นการทบทวนเพ่ือความเขา้ใจเน้ือหา วชิา พ้ืนฐานการออกแบบตกแตง่ภายใน1 เป็น
การศึกษาถึงการจดัวางกลุ่มสี วสัดุเคร่ืองเรือนต่าง ๆ ตอ้งมีการแสดงออกทางภาพมาก ควบคู่ไปกบัการอธิบาย
ทฤษฎีเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นและเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นแนวความคิดต่าง ๆ จึงจะไดผ้ลดี     

2.**ภาพและส่ือประกอบการเรียนท่ีเป็นภาพสีท่ีสมบูรณ์หรือภาพวีดิทศัน์ทางการศึกษาดา้นศิลปค่อนขา้ง
จะหารวบรวมไดย้ากและมีราคาแพง แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยีท าให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถน ามาใชไ้ดง่้ายมาก
ข้ึนและมีราคาถูกลงดว้ยระบบDigitalเก็บอยูใ่นรูปของฐานขอ้มูล(Database)และใชง้านโดยผา่นรูปแบบ WWW. 
ทางระบบE-Learningท าใหผู้เ้รียนหาความรู้เพ่ิมเติมไดง่้ายข้ึน 

จากปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาพฒันาการเรียนแบบ E-Learning ในวิชา 
ID291 พ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนและบุคคลทัว่ไปผูส้นใจในการ
พฒันาการเรียนแบบE-Learningต่อไปในรายวิชาอ่ืนๆตลอดจนพฒันาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมการ
เรียนรู้แบบใหม่และแผนการพฒันาการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนัและอนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 (1)**เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนส าหรับการเรียนแบบ E-Learning วชิาพ้ืนฐานการออกแบบตกแต่ง
ภายใน1 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  (2)**เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาพ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1  ของผูเ้รียนก่อนและ
หลงัการเรียน โดยใชบ้ทเรียนส าหรับการเรียนแบบ     E-Learning ท่ีสร้างข้ึน 
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3. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองคือแบบกลุ่มเดียว

สอบก่อน-สอบหลงั   (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีจุดประสงคท่ี์จะวดัอิทธิพลของการทดลองต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบ E-Learning วชิา พ้ืนฐานการออกแบบตกแตง่ภายใน1 มีวธีิ การทดลองดงัต่อไปน้ี 
(วญัญา, 2540 : 177) 

(1)**ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 1 กลุ่มใชเ้ป็นกลุ่มทดลอง  
(2)**ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (O1) แลว้หาค่าเฉล่ีย 
(3)**ท าการทดลองดว้ยบทเรียน E-Learning   (X) 
(4)**ท าการทดสอบหลงัการทดลอง (O2) แลว้หาค่าเฉล่ีย 
(5)**เปรียบเทียบผลการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง 
แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลงั มีรูปแบบดงัน้ี 

 
O1         X          O2 

ภาพที ่2-1**แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลงั 
     

4.วธีิการด าเนินการวจัิย 
การวจิยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนแบบ E-Learning คร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 

โดยมีการสร้างบทเรียนบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนท่ีสร้าง
ข้ึนตามเกณฑ ์ 80/80 ผูว้จิยัไดส้ร้างบทเรียนส าหรับการเรียนแบบ E-Learning วชิาID291 พ้ืนฐานการออกแบบ
ตกแต่งภายใน1 เพ่ือน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี1 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิาฯ และสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนไดจ้ากผลคะแนนจากแบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียน 
และแบบทดสอบทา้ยบทเรียนน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 โดยน าบทเรียนดงักล่าวมาใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ศึกษาดว้ยตนเอง นอกจากน้ีผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งภายหลงัจากการ  
ใชบ้ทเรียน ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัและรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1**การก าหนดกลุ่มประชากร และการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาID291  พ้ืนฐานการ
ออกแบบตกแต่งภายใน1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 40 คน 
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัฉลากจาก
ผูเ้รียนลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองเรียนดว้ยบทเรียน E-Learning 

4.2**การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี คือ บทเรียนส าหรับการเรียนแบบ E-Learning วชิา พ้ืนฐานการออกแบบ
ตกแต่งภายใน1โดยมีการน าเสนอเน้ือหา แบบฝึกหดั และแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนอา้งอิงจาก 
กมลพรรณ เครือวลัย ์(2543) ดงัน้ี  
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 4.2.1**บทเรียนส าหรับการเรียนแบบ E-Learning 
   4.2.1.1**ศึกษาวชิาID291พ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายในเบ้ืองตน้1  

     4.2.3.2**วเิคราะห์เน้ือหาแยกเป็นวตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
     4.2.1.3**น าเน้ือหาท่ีจดัล าดบัแลว้มาเขียนเป็นสคริปตแ์ละผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อท าการแกไ้ข 
     4.2.1.4**น าสคริปตท่ี์ผา่นการตรวจสอบแลว้มาสร้างบทเรียน ส าหรับการเรียนแบบ E-Learning  

4.2.1.5**น าบทเรียนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญไปท าการทดลองเป็นรายบุคคลเพื่อ
หาขอ้บกพร่องต่างๆโดยผูว้จิยัเป็นผูค้วบคุมดูแลการเรียนการสอนในระหวา่งท าการทดลอง  

4.2.1.6**ปรับปรุงแกไ้ขบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอนจริง 
4.2.1.7**ท าการทดลองดว้ยกลุ่มตวัอยา่งเหมือนจริง (Try Out) โดยใชน้กัศึกษา  
4.2.1.8**ท าการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 คน คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วชิาID291

การออกแบบตกแต่งภายในเบ้ืองตน้1 หลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2558  

4.2.1.9**ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารจดัเก็บฐานขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
4.2.1.10**น าผลคะแนนท่ีไดม้าตรวจสอบและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามหลกัสถิติต่อไป 

 4.2.2**แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนอา้งอิงจาก กมลพรรณ เครือวลัย ์(2543) ดงัน้ี 
  4.2.2.1**ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จาก หนงัสือวธีิวจิยัทางการศึกษา เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2530) แบบแผนและเคร่ืองมือวจิยัทางการศึกษา (ทศันา แขมมณี
, สร้อยสน สกลรักษ,์ 2540) วธีิวิจยัทางการศึกษา (กานดา พนูลาภทว,ี 2530) 
    4.2.2.2**วเิคราะห์เน้ือหาวตัถุประสงคท์ัว่ไปและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของบทเรียนท่ีสร้าง 
    4.2.2.3**สร้างแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 67 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหาและ
วตัถุประสงคข์องบทเรียนท่ีใชใ้นการทดลอง 
    4.2.2.4**น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรง พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ข 
    4.2.2.5**น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปท าการทดสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน ท่ีผ่านการเรียนวชิาพ้ืนฐานการออกแบบตกแต่ง
ภายในมาแลว้ โดยตรวจใหค้ะแนนขอ้ถูกเป็น 1 และขอ้ผิดเป็น 0 คะแนน 
    4.2.2.6**น าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ไม่ต ่ากวา่ 0.20 โดยวเิคราะห์แบบทดสอบเป็นรายขอ้ดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้สอบ Item Analysis 
คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีความเหมาะสมไดจ้ านวน 38 ขอ้ โดยครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องบทเรียน
ทั้งหมด ซ่ึงถือเกณฑด์งัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2537) 
    4.2.2.7**วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย KR-20 โดย
ขอ้สอบท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95  
    4.2.2.8**คดัเลือกแบบทดสอบท่ีจ านวน 30 ขอ้ จาก 38 ขอ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการค านวณ
สดัส่วนดว้ย Test Blue Print ท่ีคงวตัถุประสงคข์องบทเรียนทั้งหมดไปทดลองกบันกัศึกษา30คน 
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4.3**วธีิการด าเนนิการวจิยัและเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
4 .3.1**ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง30คนโดยการจับฉลากนักศึกษา(Random sampling)ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาพ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากกลุ่มประชากร 40 คน 

4.3.2**ก าหนดวนั   เวลา  และสถานท่ีท าการทดลองเรียนดว้ยบทเรียน E-Learning   แจง้ใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทราบ และใชเ้วลา4 ชัว่โมงโดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 8.30-12.30 น. ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ออกแบบ 

4.3.3**ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการทดลอง   ขอบเขตของการทดลอง รวมถึงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ให้
นกัศึกษา 4.3.4**ท าการทดสอบก่อนเรียน(Pretest) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลลงบน Server เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ผล 

4.3.5**ท าการทดลองโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนจากบทเรียนE-Learning ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนโดย
ก าหนด 4 ชม. 

4.3.6**เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนไปจนจบเน้ือหาในแต่ละเร่ืองยอ่ยแลว้ ท าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดว้ยการท าแบบฝึกหดัหลงับทเรียน  

4.3.7**ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาเน้ือหาจนจบบทเรียนแลว้โดย
ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest)  

4.3.8**น าผลคะแนนของผูเ้รียนรายบุคคลทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวมไวไ้ปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน E-Learning และวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยโดยจดัเก็บขอ้มูล 3 ส่วน 
เพื่อท าการหาประสิทธิภาพของบทเรียน คือ 

1.**ผลคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
2.**ผลคะแนนการท าแบบฝึกหดัในแต่ละบทเรียน 
3.**ผลคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลผูว้จิยัไดส้ร้างในรูปแบบของ เวลิด ์ไวด ์เวบ็ เพจ (www.) เก็บขอ้มูลแบบ
ฐานขอ้มูล (Database) บนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของเครือข่าย โดยก าหนด URL เป็น http://www.dpu.ac.th 

4.4**การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้สรุปผล 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ  
 4.4.1**ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) (ประคอง กรรณสูต, 2542) 
 4.4.2**หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ประคอง กรรณสูต, 2542) 
 4.4.3**วเิคราะห์แบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียนและแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 

     4.4.3.1**วเิคราะห์ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (ลว้น สายยศ และ 
องัคณา สายยศ, 2536 ) 

 4.4.3.2**หาค่าความเช่ือมัน่ ใชสู้ตร 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder – Richardson) (ลว้น 
สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2536 ) 

4.4.4**การทดสอบนยัส าคญัโดยการทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระ ต่อ
กนั ใชสู้ตรการค านวณหาค่าทีแบบจบัคู่ (Matched-paired t-Test)  (วญัญา วศิาลาภรณ์, 2540 ) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

167 

    4.4.5**การหาประสิทธิภาพของบทเรียน  (มนตช์ยั เทียนทอง, 2539 ) 
 

5.สรุปผลการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจัย เ พื ่อสร้ า ง แ ล ะห าป ระ สิทธิ ภ าพ บทเรียนแบบ    E-

Learning  วิชาพ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัการเรียนไปวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
วธีิการทางสถิติ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

5.1**ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน E-Learning  
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ในการวจิยัคร้ังน้ีคือบทเรียนส าหรับการเรียนแบบ E-Learning วชิาพ้ืนฐานการ

ออกแบบตกแต่งภายใน1 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์ 80/80 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าหรับการเรียนแบบ E-Learning ไดท้ าการ
ทดลอง ซ่ึงไดผ้ลปรากฏใน ตารางท่ี 5-1 

 
ตารางที ่5-1**ตารางแสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน E-Learning 

คะแนน 
คะแนนรวมของผู้เรียน 

(30 คน) 
คะแนนเตม็ ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียนบทท่ี 1-8 665 25 88.67 
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน  781 30 86.78 

 
จากตารางท่ี 5-1 แสดงใหเ้ห็นวา่บทเรียน E-Learning ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน พบวา่มีประสิทธิภาพจากการท า

แบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 88.67 และมีประสิทธิภาพจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียน (E2) มี
ค่ากบั 86.78   ดงันั้นบทเรียน E-Learning ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.67/86.78 ซ่ึงผลการทดลองถือวา่ 
บทเรียน E-Learning น้ี มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  

5.2**ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อน และหลังเรียนดว้ยบทเรียน E-
Learning จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน1 หลกัสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยใชบ้ทเรียนส าหรับ   การเรียนแบบ E-Learning ท่ีสร้าง
ข้ึน จะปรากฏผลการทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนโดยการทดสอบค่าที (t-test) ดงัตารางท่ี 5-2  
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ตารางที ่5-2**ตารางเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียน  

คะแนน 
จ านวน
ผู้เรียน 

(n) 

คะแนน
เฉลีย่ 
( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 (S.D.) 

 
df 

 
t - test Sig. 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) 

30 13.43 5.01 
29 26.07** .01 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) 

30 26.03 3.41 

**P < .01  t .01 (29)  =     2.462 
จากตารางท่ี 5-2 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01  
 

6.อภิปรายผลการวจัิย 
6.1**ประสิทธิภาพของบทเรียนE-Learningที่สร้างขึ้นนี้เม่ือคิดจากคะแนนร้อยละของแบบฝึกหัด

ระหวา่งบทเรียนและแบบทดสอบทา้ยบทเรียนท่ีผูเ้รียนท าได ้มีค่าเท่ากบั 88.67/86.78 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 
80/80 ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

บทเรียน E-Learning วชิาID291พ้ืนฐานการออกแบบตกแตง่ภายในเบ้ืองตน้1 หลกัสูตร ศิลปกรรม-
ศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีสร้างข้ึนน้ีไดพ้ฒันาข้ึนตามคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
กล่าวคือ เป็นบทเรียนท่ีรวมเอาเน้ือหา ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เขา้ไวด้ว้ยกนั และมีการเช่ือมโยงแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดลึ้กซ้ึงและดีข้ึน นอกจากน้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรียนอยา่งมีขั้นตอน
ตามล าดบั มีการศึกษาหลกัสูตรรายวชิา วเิคราะห์เน้ือหา ก าหนดวตัถุประสงค ์ แลว้จึงน าเน้ือหามาเขียนสริปต ์
ความต่อเน่ืองของเน้ือหา และการเลือกเรียนเน้ือหาตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน การน าเสนอ ส่ือหลายชนิด
ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือท่ีเรียกวา่ ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) มาใชใ้นบทเรียน ท าใหผู้เ้รียน
มีความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนมากข้ึน การน าภาพประกอบจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้บทเรียนและ
เขา้ใจเน้ือหาท่ียาก ไดอ้ยา่งรวดเร็วและผูเ้รียนสามารถประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนไดท้นัที ท าใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้บทเรียน และบรรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       ดงัท่ีกมลพรรณ เครือวลัย(์ 
2543)  กล่าววา่การน าส่ือการเรียนต่าง ๆ  ท่ีสมัพนัธ์กบัเน้ือหามาใชใ้นการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้น
เทคนิคการผลิตส่ือเป็นผูป้ระเมินคุณภาพบทเรียนก่อนน าบทเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบและใหค้ าแนะน า      ในการ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและจุดบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากนั้นจึงสร้างบทเรียน
มาทดลองรายบุคคลกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีวชิาID291พ้ืนฐานการออกแบบตกแต่งภายใน หลกัสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เพ่ือหาขอ้ผิดพลาดของระบบ ทั้งทางดา้นกราฟิกและดา้น
การประมวลผล รวมถึงการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  พบวา่ขอ้บกพร่องเก่ียวกบั
การบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลยงัไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ความไม่เสถียรของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  รวมถึง
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ภาพกราฟิกบางภาพยงัไม่ชดัเจน ดงันั้นจึงน ามาแกไ้ขปรับปรุงก่อนท่ีจะน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งเหมือนจริง 
จ านวน 3 คน เพ่ือหาขอ้ผิดพลาดอีกคร้ัง       โดยก่อนท าการทดลองคร้ังท่ี 2 น้ี ไดมี้การตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และความสมบูรณ์ของระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อขจดัความล่าชา้ในการเรียน เม่ือไม่พบขอ้บกพร่องในการเรียนจาก
การทดลองคร้ังน้ี จึงจะน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 คน ก่อนเร่ิมทดลองเรียนไดมี้การช้ีแจงการใช้
งานบทเรียน E-Learning  แนะน าการใชง้านบทเรียน ตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
การตั้งค่าหนา้จอต่าง ๆ ของผูเ้รียนใหต้รงกนั โดยใชเ้วลาในการเรียนทั้งหมด 4 คาบเรียน วนัท่ี 17  พฤศจิกายน 
2558 ภาคเรียนท่ี 1 เร่ิมตั้งแตเ่วลา 8.30-12.30 น. 

จากผลการวจิยั เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียนมีค่าเท่ากบั 88.67 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัแบบทดสอบทา้ยบทเรียนซ่ึงมีค่าเท่ากบั 86.78 พบวา่แบบฝึกหดั
ระหวา่งบทเรียนมีค่าสูงกวา่แบบทดสอบทา้ยบทเรียน อาจมีสาเหตุมาจาก ช่วงเวลาในการท าขอ้สอบ เพราะการท า
แบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียนนั้น ผูเ้รียนจะท าขอ้สอบทนัทีหลงัจากท่ีไดเ้รียนจบในแต่ละบทเรียนเหมือนกบัการ
ทบทวนบทเรียนท่ีเพ่ิงเรียนจบไปโดยขอบข่ายของขอ้สอบนั้นก็อยูใ่นเน้ือหาท่ีไดเ้รียนจบไปซ่ึงมีนอ้ยกวา่
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน จึงท าใหส้ามารถจดจ าเน้ือหาในบทเรียนนั้นได ้ และสามารถตอบค าถามไดถู้กจึงท าให้
ไดค้ะแนนมากกวา่ แต่ส าหรับแบบทดสอบทา้ยบทเรียนนั้นเป็นการรวมเน้ือหาทั้งหมดทุกบทเรียนท่ีไดเ้รียนมา 
ดงันั้นผูเ้รียนอาจลืมเน้ือหาบางส่วนท่ีไดเ้รียนมาแลว้ เป็นสาเหตุใหเ้กิดการสบัสนในขอ้สอบขอ้ทา้ย ๆ จึงท าให ้
คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหดัระหวา่งบทเรียน จึงมีค่าสูงกวา่คะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเรียน  

6.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนทีส่ร้างขึน้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี ่.01  บทเรียน E-Learning ท่ีสร้างข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ณฐัพล จีนุพงศ(์2540)       ซ่ึง
ไดท้ าวจิยัเร่ือง    การพฒันาบทเรียนวชิาการถ่ายภาพเบ้ืองตน้โดยใชรู้ปแบบไฮเปอร์เท็กซ์บนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงท าการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยบทเรียนวชิาการถ่ายภาพเบ้ืองตน้โดยใช้
รูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช ้t-test แบบ Dependent Samples วเิคราะห์ขอ้มูล ผลปรากฏวา่
คะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ ณฐัวี อุตกฤษฎ(์2543) 
ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาบทเรียนวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล โดยใชรู้ปแบบของเวลิดไ์วดเ์วบ็เพจบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต” เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียนสูง
กวา่คะแนนการทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ในการเรียนการสอนเร่ืองการเขียนทศันียภาพ ผูส้อนสามารถเลือกใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมและความพร้อมของผูเ้รียนและผูส้อน นอกจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรุณ สุทธิวิไล( 2546 ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การ
พฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเสมือนจริง วิชา ทฤษฎีออกแบบตกแต่ง เร่ืองการ
เขียนทศันียภาพ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กรมอาชีวศึกษา ” พบวา่บทเรียนมีประสิทธิภาพ 89.00/86.67  และ
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่วิธีการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 บทเรียน 
E-Learning จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูส้อนสามารถพิจารณามาใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการเรียนการสอนแบบเดิม เพราะเป็นส่ือท่ีมีคุณสมบติัต่าง ๆ  มากมาย ท่ีจะดึงดูดความ
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สนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น มีเสียง สี รูปภาพ ทั้งภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว สามารถน ามาสร้างเป็นแรง
เสริมบทเรียนไดดี้และมีความยดืหยุน่สูง  
 

7.ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  
 (1)**ผูพ้ฒันาบทเรียน E-Learning จะตอ้งศึกษาหลกัสูตร จุดประสงคร์ายวชิาใหล้ะเอียดและเขา้ใจ

ก่อนท่ีจะวางแผนการพฒันาอยา่งเป็นระบบ  
 (2)**ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์   รวมถึงความเสถียรของระบบ การ

เช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ก่อนการใชง้านจริงหรือก่อนการทดลอง เพ่ือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด
และเสียเวลาในการทดลอง 

 (3)**เพื่อใหก้ารเรียนการสอนสามารถเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ก่อนเรียนควรมีการ
ช้ีแจงการเรียน รวมถึงมีการฝึกทกัษะพ้ืนฐานการใชอิ้นเตอร์เน็ตก่อนการเรียน เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้เลก็ ๆ นอ้ยๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเรียนดว้ยตนเองได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  (1)**ควรมีการพฒันารูปแบบบทเรียน E-Learning ท่ีเหมาะสมกบัสาขาวชิาท่ีมีเน้ือหาต่างๆมากข้ึน  
  (2)**ควรมีการสร้างบทเรียน E-Learning โดยเพ่ิมการโตต้อบ (Interactive) กบับทเรียนในรูปแบบ
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์มี 3 ขอ้คือเพื่อ (1)ศึกษารูปแบบการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ
กบัแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน (2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษา และ (3) เปรียบเทียบ
วิธีการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมุมมองของนักศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน และ
เสนอแนะรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนดา้นการออกแบบ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษา 
หลกัสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคบั ในภาคการศึกษา 2/2558 กับ 1/2559 
จ านวน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มี 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือทดลอง และ เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 1 ปีการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นลกัษณะเชิง
พรรณนา  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นท่ีดีต่อผลการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือการไดรั้บ
โจทยจ์ริงและลงพ้ืนท่ีภาคสนาม มากกว่าการเรียนแบบบทบาทสมมุติ  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน                
ท าใหน้กัศึกษามีประสบการณ์และเขา้ใจสภาพปัญหาและสถานการณ์จริงของผูใ้ชง้าน ทั้งการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
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การสงัเคราะห์เป็นรูปแบบงานสร้างสรรค ์ในทางออกแบบตกแต่งภายใน  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาในดา้นของประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเขา้ใจโจทยม์ากกว่า 
สามารถซกัถามและเห็นประเด็นอ่ืนๆมากกว่าการเรียนแบบบทบาทสมมุติ ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้
ควรใชเ้ทคนิคจากรูปแบบการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) กบัรายวิชาเอกบงัคบัทุกรายวิชาในหลกัสูตร 
และสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ในสาขาการออกแบบอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้าน หรือผูบ้ริโภค  
 

ค าส าคญั :  ผลสมัฤทธ์ิ ผูเ้รียน การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมุติ  
 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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 “ความรู้ในวชิาการ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะท าใหส้ามารถฟันฝ่าอุปสรรคได ้และท าใหเ้ป็นคนท่ีมีเกียรติ เป็นคน
ท่ีสามารถ เป็นคนท่ีมีความพอใจไดใ้นตวัวา่ ท าประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวชิาความรู้ ก็จะตอ้ง
ฝึกฝนในส่ิงท่ีตวัตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัสงัคม สอดคลอ้งกบัสมยัและสอดคลอ้งกบัศีลธรรมท่ีดีงาม ถา้ไดท้ั้ง
วิชาการ ทั้งความรู้รอบตวั และความรู้ในชีวิต ก็จะท าให้เป็นคนท่ีครบคน ท่ีจะภูมิใจได”้ พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (อา้งใน http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html) 
           ปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารรวดเร็ว  เปล่ียนแปลงการติดต่อส่ือสารขอ้มูลกับคนทั่ว
โลก  ทั้งจากเร่ืองการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม  เช้ือชาติ  ศาสนา  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วรรณกรรม 
ศิลปะการแสดง ดนตรีและงานสถาปัตยกรรม  น ามาสู่การเปิดมุมมองใหม่ๆ  ดงันั้นจากผลพวงของการส่ือสารไร้
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พรมแดน   ก่อเกิดการปฏิวติัสังคมทางดา้นการศึกษา   การพฒันาคนและการถ่ายทอดความรู้ ส าหรับผูท่ี้มีโอกาส
เรียนในระดบัอุดมศึกษา  ผูท่ี้ถึงพร้อมดว้ย การเป็นผูรู้้จกัคิด วเิคราะห์  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทั้งมี ความ
วริิยะอุตสาหะ ในการเรียนสาขาการออกแบบภายใน ในศตวรรษท่ี21   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีว่าดว้ย คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการ
พฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   
           ดงันั้นผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นกระบวนการสอน  ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนของ
นิสิต  ท่ีมีความแตกต่างดา้นรูปแบบการเรียน โดยท าการศึกษารูปแบบการสอน 2 แบบ คือ การสอนแบบใชก้าร
แสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) และ การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning –PBL) ใน
ขอบเขตของการวิจยัมุ่งเน้นเปรียบเทียบรูปแบบการสอนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียนหลกัสูตรออกแบบตกแต่ง
ภายใน ในศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบมาตราฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาปริญญาตรี ทั้ง 6 ดา้น 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและทักษะพิสัย เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับ วางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อยคุสมยัในปัจจุบนั ผนวกกบังานออกแบบสร้างสรรค ์ท่ี
เขา้ใจบริบทของสังคม-ชุมชน และศิลปวฒันธรรมไทยให้มากยิ่งข้ึน ก่อเกิดระบบความคิดผลงานสร้างสรรค์
ใหม่ๆทา้ทายสงัคมโลก 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติกบัแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน  
(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
(3) เพ่ือเปรียบเทียบวธีิการสอนท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมุมมองของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วน

บุคคลแตกต่างกนั และเสนอแนะรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนดา้นการออกแบบ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 

 

การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
Problem – based learning (PBL) 

 

ผู้เรียนด้านการออกแบบ 
- ภูมิหลงัของผูเ้รียน 
- กระบวนการและทกัษะต่อการ
เรียนรู้ 
- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 

รูปแบบการสอน 2 แบบ 
 

 
 

แนวคดิและทฤษฎี
เกีย่วกบัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

เปรียบเทียบรูปแบบการสอน 
ท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกบัผู้เรียน
ด้านการออกแบบ 

 
(PBL) 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้การ
แสดงบทบาทสมมติกับแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน, ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนักศึกษา, 
เปรียบเทียบวิธีการสอนท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมุมมองของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
และเสนอแนะรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนด้านการออกแบบ ผูว้ิจัยได้ก าหนดกระบวนการวิจัย 
ตามล าดบั คือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี คือ 
        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง คือ มีเป้าหมายความเป็นตวัแทน มีเกณฑใ์นการคดัเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูล ดงัน้ี คือ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาตั้งแต่ปี 2557 ของหลกัสูตรการออกแบบ
ตกแต่งภายใน เป็นหลกัสูตร 4 ปี ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จ านวน 14 คน จาก 43 
คน ท่ีเป็นนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์เรียนรู้ทั้ ง 2 รูปแบบ คือ การสอนแบบใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing) การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning (PBL) และสามารถอธิบายประสบการณ์
การเรียนรู้ได ้
 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
 ผูเ้รียนดา้นออกแบบ 
- การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
Problem – Based Learning (PBL) 

 
- การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 

- ผลคะแนนเฉล่ียสะสม 
- ผลคะแนนในรายวชิา  
- ผลคะแนนผลงาน  
- ความถ่ีในการส่งผลงาน  
- ภูมิหลงัของนกัศึกษา 
- กระบวนการและทกัษะการเรียนรู้ 
- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 
 

        4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  (1) เคร่ืองมอืทดลอง แผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียน เอกสารโปรแกรมโครงงาน
ทั้ง 2 รูปแบบการสอน 
  (2) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ส ารวจความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป คะแนนเฉล่ียสะสม คะแนนในรายวิชา คะแนนผลงาน ความถ่ี
ในการส่งผลงาน และภูมิหลงัของนกัศึกษา 
  ตอนท่ี 2 ศึกษากระบวนการและทกัษะเรียนรู้ของนกัศึกษา  
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   ตอนท่ี 3 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการสอน   
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรม ภายใตก้รอบแนวความคิดท่ีจะศึกษาน ามาสร้าง
เคร่ืองมือทดลอง และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขั้นตอนที ่2 ก าหนดขอบเขตของงานวจิยั โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนกัศึกษา
ท่ีเรียนดา้นการออกแบบ หลกัสูตร 4 ปี สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ขั้นตอนที ่3 การใชเ้คร่ืองมือทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งในคร้ังท่ี 1 โดยการใชรู้ปแบบการสอนในแบบ
การสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ  (Role Playing) และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด
ไว ้ดว้ยแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และท าการวเิคราะห์ขอ้มลู 

 

  
ภาพที ่1 มอบหมายโครงงานในรูปแบบการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ  (Role Playing) 

 
ขั้นตอนที ่4 การใชเ้คร่ืองมือทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งในคร้ังท่ี 2 โดยการใชรู้ปแบบการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ดว้ย
แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

  

  

ภาพที ่2 มอบหมายโครงงานในรูปแบบการสอนใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) 
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ขั้นตอนที ่4 ศึกษาเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของ
นกัศึกษาในเร่ืองการสอนทั้ง 2 รูปแบบ และน ามาสรุปรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนดา้นการออกแบบ 
และมุมมองของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

ขั้นตอนที ่5 น าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและน าเสนอขอ้แกไ้ขในหลกัสูตรใหม่ของ
สาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การเรียนการสอนโดยใช ้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  
 

ตารางที ่1 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง 
ประเดน็ Role Playing Problem – Based Learning -PBL 

ภูมิหลงัของ
นกัศึกษา 

นกัศึกษาท่ีจบจากสายอาชีพและสาย
สามญั มีทกัษะการท างานเทียบเท่ากนั 

นกัศึกษาจบสายอาชีพเขา้ใจในกระบวนการของ
ขั้นตอนการท างานไดดี้กวา่นกัศึกษาจบสายสามญั 

สถิติการส่งงาน สถิติการส่งงานของนกัศึกษาทั้งท่ีมา
จากสายอาชีพและมาจากสายสามญัมี
การส่งงานท่ีสม ่าเสมอไม่แตกต่างกนั 

การส่งงานของนกัศึกษาทั้งท่ีมาจากสายอาชีพและมา
จากสายสามญัมีการส่งงานท่ีสม ่าเสมอไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่2 แสดงการวเิคราะห์ทกัษะการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ประเดน็ Role Playing Problem – Based Learning -PBL 

ความรู้สึกของ
นกัศึกษาเม่ือ
ไดรั้บโจทย ์

นักศึกษาต่ืนเตน้เม่ือไดรั้บโจทย ์ซ่ึงมีกรอบให้
นักศึกษาในการท างาน  มีการก าหนดขั้นตอน
การท างานชัดเจน สามารถอ่านและท าความ
เขา้ใจได ้ท าให้การท างานไม่มีความแปลกใหม่
เพราะตอ้งท าตามขอ้มูลท่ีมีเท่านั้น 

นกัศึกษาต่ืนเตน้ เม่ือไดรั้บโจทย ์มีความสนใจ
และอยากเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ซ่ึงท าให้
นักศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยตัวเองเพ่ือน ามา
ท างาน และสามารถน าข้อมูลมาต่อยอดการ
ท างานได ้

ค าถามหลงัจาก 
การรับโจทย ์

นักศึกษาเกิดค าถามกับโจทยท่ี์ได้รับเน่ืองจาก
โจทย์ไ ม่ ได้แสดงถึ ง ปัญหา ท่ี จะน าไปสู่
กระบวนการแกไ้ขปัญหาไดเ้พียงพอ 

นักศึกษาเกิดค าถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน ซ่ึงไดค้  าตอบจากการลงพ้ืนท่ีการท างาน
จริง 

วธีิตีความจาก
โจทย ์

นกัศึกษาตอ้งจินตนาการตามโจทยท่ี์ไดรั้บ หรือ
การสอบถามอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาเป็น
ขอ้มูลในการท างาน 

นกัศึกษาไดข้อ้มูลจริง ปัญหาและความตอ้งการ
ต่างๆ โดยท่ีไม่ตอ้งจินตนาการเพ่ือเป็นขอ้มูล
ในการท างาน  

กระบวนการ
ท างาน 

นกัศึกษาท าตามกระบวนการท่ีโจทยไ์ดก้ าหนด
ไวใ้ห ้และท าใหน้กัศึกษาไม่เกิดการเรียนรู้ ท่ีเกิด
จากการแกปั้ญหาท่ีดี 

นกัศึกษาไดป้รับกระบวนการในการท างานให้
สอดคลองกับปัญหา ได้อย่างเป็นระบบ และ
น าไปออกแบบไดดี้ข้ึน 

การเรียนรู้จาก
รูปแบบของโจทย ์ 

ไม่มีการลงพ้ืนท่ีจริงในการท างานท าให้ไม่พบ
เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

มีการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ปัญหาจริง ท่ีเกิด
จากพฤติกรรมและการใชง้าน 

วจิารยผ์ลงาน ผลงานยงัไม่ดีเพราะขอ้มูลในการท างานนอ้ย ผลงานดีข้ึนเพราะมีขอ้มูลมากเพียงพอ 
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ตารางที ่3 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ประเดน็ Role Playing Problem – Based Learning -PBL 

การอธิบายจากผูส้อน ท าให้นักศึกษาเข้าใจคลาดเคล่ือนจาก
ผู ้สอนเพราะไม่ เ ห็นปัญหาประกอบ
ค าอธิบาย 

นกัศึกษามีความเขา้ใจในการอธิบายและความ
เขา้ใจตรงกนั กบัท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดแ้นะน า 

เจตคติความคาดหวงัต่อ
การส าเร็จการศึกษา 

นกัศึกษาคาดหวงัจะส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี 

นกัศึกษาคาดหวงัจะส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี 

เจตคติความคาดหวงัต่อ
อาชีพหลงัส าเร็จ

การศึกษา 

ประกอบอาชีพตามสาขาท่ีไดเ้รียน 
เป็นเจา้ของบริษทัออกแบบภายในและ 
ออกแบบบา้นของตวัเอง 

ประกอบอาชีพตามสาขาท่ีไดเ้รียน 
เป็นเจา้ของบริษทัออกแบบภายในและ 
ออกแบบบา้นของตวัเอง 

แรงจูงใจของผูเ้รียน ตวัอาจารยผ์ูส้อน หลกัสูตรและครอบครัวของนกัศึกษา 
 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
เพ่ือวดัการเรียนรู้ของนกัศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชา ID 303 การออกแบบตกแต่งภายใน 2 และ ID 304 การออกแบบตกแต่งภายใน 3 ผูว้ิจยัใช้
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซ่ึงเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษาดงัน้ี 

1. เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน นกัศึกษาใหค้วามคิดเห็นวา่ (1) อยากให้มีการเรียนการสอนปฏิบติั
มากกวา่ทฤษฏี โดยการลงพ้ืนท่ีภาคสนามชุมชนนั้น สอนให้เห็นถึงปัญหา มากกวา่ไดรั้บโจทยส์มมุติ เพราะได้
เห็นถึงความตอ้งการท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อความเขา้ใจของนกัศึกษา (2)การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบมี
โจทยจ์ริงมีความเหมาะสม เพราะนกัศึกษาสามารถน าเน้ือหาไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง และสามารถน าไปใชใ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพน์ได ้ (3)หากมีระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึน นกัศึกษาคิดวา่จะท าผลงานไดดี้มากกวา่น้ี  ทั้งส่วน
การวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานออกแบบตกแต่งภายใน 

2. เกี่ยวกับการวัดและประเมิณผลการเรียน นกัศึกษาให้ความคิดเห็นวา่ (1) การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นไปตามมาตราฐานของมหาวิทยาลยั และเป็นไปตามเน้ือหาท่ีอยูใ่นประมวลรายวิชา (2) อยากให้มีการ
เพ่ิมชัว่โมง Discuss กนัภายในหอ้งเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

3. เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) อาจารยผ์ูส้อนตั้งใจสอนอย่างมาก เพราะ
อาจารยผ์ูส้อนเป็น “สถาปนิกชุมชน” จึงมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัชุมชน ส่งผลให้การเรียน-สอนมี
ประสิทธ์ิภาพ นักศึกษามีความเขา้ใจสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจริงๆ ก่อนท าการสรุปและเสนอแนะ
ปรับปรุงงานออกแบบตกแต่งภายใน (2) มีการใชส่ื้อการเรียนท่ีเขา้ใจง่าย เพราะลงพ้ืนท่ีจริง เห็นปัญหาจริง เห็น
สภาพความเป็นอยู่จริงๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีตอ้งประหยดัมธัยสัถ์ ดงันั้นการเลือกใช้
วสัดุในงานตกแต่งจึงตอ้งตอบโจทยท์ั้งความงามและประโยชน์ใชส้อย โดยตอ้งมีราคาถูกและหาซ้ือง่าย 

4. เกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
มหาวทิยาลยัไม่เพียงพอ เก่า และช ารุดเสียหาย ไม่มีหอ้งปฎิบติังาน ท่ีสามารถท างานคา้งคืนได ้เพราะเป็นงานกลุ่ม 
มีเน้ือหารายละเอียดค่อนขา้งมาก  อีกทั้งเพ่ือนบางคนมีบา้นพกัอาศยัอยู่ไกล ดงันั้นการท างานจึงไม่ต่อเน่ือง (2) 
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อาจารยจ์ดัท าเอกสารประกอบการเรียนเขา้ใจง่าย อีกทั้งยงัเพ่ิมช่องทางการปรึกษาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น เช่น กลุ่ม 
Line และกลุ่ม Facebook ท าใหไ้ดข้อ้มูลและความรู้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยตรง 

5. เสนอแนะ  นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า (1) อยากให้อาจารย์พาไปลงพ้ืนท่ีอีก เพราะอยากมี
ประสบการณ์จริง เพราะชุมชนมีแนวโนม้จะน าแบบก่อสร้างของนกัศึกษาไปท าจริง ซ่ึงสร้างความภาคภูมิใจต่อ
ผูเ้รียน (2) ควรเพ่ิมกรณีศึกษา พร้อมการยกตวัอยา่ง ขอ้ดี-ขอ้เสีย เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ขอ้มูลน าไปปรับใชใ้นการ
ท าวิทยานิพนธ์ต่อไป ตลอดจนไดเ้ห็นแนวทางในการท างานออกแบบสร้างสรรค ์  ท่ีตอบโจทยส์ังคมในชุมชน 
มิใช่ตอบโจทยส์งัคมกลุ่มทุนนิยม  

 

6. อภิปรายผล  
 ผลการวจิยัพบวา่  แนวทางในการประเมินผลการท างานรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเหมาะสม
จากการทดสอบ  การสอนแบบใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ท  าใหน้กัศึกษามีจินตนาการ   ความคิดสร้างสรรค ์   

แต่รูปแบบการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning -PBL) ท าให้นักศึกษารู้จกัการคิด  วิเคราะห์ 
ขอ้มูลต่างๆจากการลงพ้ืนท่ีสอบถาม   สัมภาษณ์คนภายในสังคมชุมชนนั้นๆ  ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน   ส่วนเจตคติและความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีนักศึกษาไดรั้บ  การลงพ้ืนท่ีภาคสนามนั้น สอนให้เห็นถึง
ปัญหาในปัจจุบนั  มากกว่าการไดรั้บโจทยส์มมุติ  เน่ืองจากนักศึกษาจะไดเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
สังคม  เห็นปัญหาสภาพความเป็นอยูจ่ริง  เพื่อเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต  ตอบโจทยก์ลุ่มคนในชุมชน มากกว่าตอบ
โจทยก์ลุ่มคนในสงัคมทุนนิยม  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)  ควรใชเ้ทคนิคจากรูปแบบการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) กบัรายวิชาเอกบงัคบัทุกรายวิชา
ในหลกัสูตร เพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีมีอยูจ่ริง และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีพบจาก
การลงพ้ืนท่ีภาคสนามน าไปสู่การออกแบบเพ่ือตอบสนองผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) ในสาขาการออกแบบอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับผูใ้ช้งาน หรือผูบ้ริโภคสามารถน าเทคนิคจาก
รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะท าให้กระตุน้ทักษะการเรียนรู้ได้ดีกว่า
รูปแบบการสอนแบบบทบาทสมมุติ (RP) 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1)  ควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน เพ่ือความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย 
(2)  ควรท าการศึกษาในเชิงปริมาณเพ่ิมเติมในบางประเดน็ ท าการวเิคราะห์ผลวจิยัดว้ยสถิติ ใน

แง่มุมของความพึงพอใจ   
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดบัคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพในทั้ง 6 ดา้น ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 2. เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 จ าแนกตามอาย ุเพศ วฒิุการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน 

กลุ่มตวัอย่าง  ครูผูส้อน  จ านวน 346  คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย
(Simple random sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3  ตอน ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูบ้ริหาร  
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  มีข้อค าถาม  5 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ  และ
ประสบการณ์ในการท างาน ตอนท่ี  2  แบบสอบถามคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพในทั้ง 6 ดา้น ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 3  จ านวน  45 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
scale) ของลิเคริท ์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง ฉบบัรวมเท่ากบั 0.98  ตอนท่ี  3  แบบสอบถามปลายเปิด  
เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉล่ีย ( X )ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test 
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ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพในทั้ง 6 ดา้น ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1  อยูใ่นระดบัมาก 
 2.  คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต อยู่ในระดบัมาก โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นมือ
อาชีพของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ประสบการณ์ในการบริหารกบัคุณลกัษณะความ
เป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นวิชาการ ดา้นการจดัระบบท่ีดีและดา้นคุณธรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคญั :  คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา,  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
                   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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัอยูใ่นยคุของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาล
จะมุ่งเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลกัสามประการ คือ พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคมในการบริหารการศึกษา(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2552)  
 สาระส าคญั ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ”นั้น ไดเ้สนอแนวคิด และ วธีิการจดัการศึกษา ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายดา้น จึงเป็นเสมือน
กฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดงัจะเห็นไดว้า่ ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติน้ี ใหค้วามส าคญักบัการปฎิรูป ใน
ดา้นต่างๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ( ส านกังานปฏิรูปการศึกษา .2550)   
 ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยท าใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อยเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงของการปฏิรูปในระบบการศึกษานั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะ
สามารถน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายไดน้ั้นจะตอ้งมีความรู้ มีทกัษะ มีความสามารถในการปฏิบติังาน จึงจะท า
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ภารกิจดา้นการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทั้ งศาสตร์และศิลป์ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานอนัไดแ้ก่ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
มีจิตวิญญาณนักบริหาร เป็นผูน้ าทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีผลงานท่ีแสดงถึงความ
ช านาญการในการบริหารสถานศึกษา สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร( ธนสาร บลัลงัก์ปัท
มา, 2552)  
 สถานศึกษาในสงักดัสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
จึงตอ้งมีการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นผูน้ าองค์กรก็ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ประกอบไปดว้ยโรงเรียนท่ีอยูใ่นสังกดัทั้งหมด 5 อ าเภอดว้ยกนั คือ อ าเภอเมือง อ าเภอเข่ืองใน อ าเภอม่วงสามสิบ 
อ าเภอดอนมดแดงอ าเภอเหล่าเสือโกก้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีทั้ ง
โรงเรียนท่ีอยูใ่นชุมชนเมือง และชุมชนชนบท อีกทั้งมีผูบ้ริหารแต่ละโรงเรียนท่ีมีคุณลกัษณะส่วนตวัท่ีแตกต่าง
กันอาทิ เช่น เพศ วยั คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ด้านการท างาน เป็นต้น (แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,2559) 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสงักดัสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ทั้งน้ีจะไดน้ าขอ้มูลท่ีได ้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 และผูบ้ริหารสถานศึกษา ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา และ
ปรับปรุงคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถบริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

184 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.   เพ่ือศึกษาระดบัคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ทั้ง 6 ดา้น  
 2.   เพ่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 จ าแนกตามอาย ุเพศ วฒิุการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ใน
การท างานท่ีต่างกนั  
 

3. สมมติฐานการวจัิย  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ท่ีมีเพศ 
อาย ุวฒิุการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั  
 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากการ
สงัเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษาและนกัวชิาการ โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น และลกัษณะส่วนบุคคลทั้ง 5 ดา้น มาใช้
เป็นแนวทาง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพ 1.1 
 

      ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
 

  

 

 
 
    
 
 

 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 

5.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงสหสมัพนัธ์ (Correlation research)   ผูว้จิยัท า
การเก็บขอ้มูลจาก ครูผูส้อน ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1  
การศึกษา 2559 จ านวน 3,514  คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) 
โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดับความเช่ือมัน่  95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น
ครูผูส้อนจ านวน 346  คน   

คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

1. ดา้นวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารจดัการ 
3. ดา้นการจดัระบบท่ีดี 
4. ดา้นการพฒันาวชิาชีพผูบ้ริหาร 
5. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
6. ดา้นการประสานสงัคมและชุมชน 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. วฒิุการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
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5.2 ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตวัแปรตน้ คือ ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ 
ประสบการณ์ในการท างาน 2. ตวัแปรตาม คือ คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัระบบท่ีดี ดา้นการพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหาร ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และดา้นประสานสงัคมและชุมชน 
 5.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 8 เดือน (มกราคม 2559 – สิงหาคม 2559)                    

5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1   สอบถามเก่ียวกบั
สถานภาพของผูบ้ริหาร  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  มีขอ้ค าถาม  5  ขอ้  ได้แก่ อายุ   เพศ  วุฒิ
การศึกษา  สถานภาพ  และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที ่ 2  สอบถามคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพในทั้ง 6 
ดา้น ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตอนที ่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1  การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหา ใช้วิธีการ
ค านวณหาค่า IOC มากกว่า 0.67 ทุกขอ้ส่วนการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal consistency reliability) ใชว้ิธีการค านวนหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) จากการน าเคร่ืองมือวจิยัไปทดลองใช ้(Try out) กบัครูจ านวน 30 คนพบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่0.94 
              5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
(1) น าหนงัสือขออนุญาตจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล (2) ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองจ านวน 346 ชุด (3) จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเองใช้เวลา 30 วนั (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ได้ 330 ชุดคิดเป็นร้อยละ95.38 (5) 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม (6) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูล
ไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
                การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู
ในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. สถานภาพของผูบ้ริหารของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นชายคิดเป็นร้อยละ 92.42  เป็นหญิง ร้อยละ 7.58  
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี  และมากกวา่ 51  ปี คิดเป็นร้อยละ 46.97 รองลงมามีอายมีุอายุ 41 – 50  ปี คิด
เป็นร้อยละ 6.06 ผูบ้ริหารของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละคิดเป็น 46.97 
รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.03 เม่ือพิจารณาจากสถานภาพของผูบ้ริหารของ
ผูต้อบแบบสอบถามพบวา่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 84.85และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 15.15ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.97 รองลงมา มีประสบการณ์ในการบริหาร  
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ระหวา่ง 11 – 15  ปี คิดเป็นร้อยละ 43.94 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์ในการบริหาร ระหวา่ง 5 – 10 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 โดยพิจารณา ภาพรวม 
 

ปัจจยัด้านคุณลกัษณะความเป็นมอือาชีพ 
ของผู้บริหาร 

X  
 

S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. ดา้นวชิาการ 
2. ดา้นบริหารจดัการ 
3. ดา้นการจดัระบบท่ีดี 
4. ดา้นพฒันาวชิาชีพผูบ้ริหาร 
5. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
6. ดา้นประสานสงัคมและชุมชน 

4.28 
4.13 
3.89 
4.24 
4.18 
4.67 

0.30 
0.58 
0.48 
0.42 
0.25 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.34 0.27 มาก 

  
 จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของ

ผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร

ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือดา้นการประสานสงัคมและชุมชน ( X  = 4.67) รองลงมาคือดา้นวชิาการ          

( X  = 4.28) ดา้นพฒันาวชิาชีพผูบ้ริหาร( X = 4.24) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม( X  = 4.18)ดา้นบริหารจดัการ                     

( X = 4.13) และคุณลกัษณะดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ คุณลกัษณะดา้นการจดัระบบท่ีดี (X  = 3.89) 
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ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ระหวา่งประสบการณ์ในการบริหารท่ีต่างกนัโดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : 
ANOVA) 

ตวัแปร ค่าของตวัแปร 

คุณลักษณะความ เ ป็นมือ
อาชีพ 

ANOVA 

N X  S.D. F P- 
Value 

1. ดา้นวชิาการ 5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
 มากกวา่ 15 ปี 

30 
145 
155 

4.11 
4.28 
4.30 

0.26 
0.28 
0.32 

5.137* 0.006 

2. ดา้นบริหารจดัการ 5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
 มากกวา่ 15 ปี 

30 
145 
155 

4.00 
4.15 
4.14 

0.41 
0.56 
0.58 

0.802 0.449 

3. ดา้นการจดัระบบท่ีดี 5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
 มากกวา่ 15 ปี 

30 
145 
155 

3.67 
3.91 
3.92 

0.49 
0.45 
0.89 

3.817* 0.023 

4. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
ผูบ้ริหาร 

5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
 มากกวา่ 15 ปี 

30 
145 
155 

4.14 
4.27 
4.23 

0.47 
0.40 
0.43 

1.269 0.3282 

        5. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
 มากกวา่ 15 ปี 

30 
145 
155 

4.09 
4.17 
4.21 

0.20 
0.24 
0.25 

3.424* 0.040 

         6. ดา้นประสานสงัคมและ 
        ชุมชน 

5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
 มากกวา่ 15 ปี 

30 
145 
155 

3.99 
4.06 
4.02 

0.32 
0.39 
0.55 

0.367 0.693 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
 จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของของคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารท่ีต่างกนัของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1  ในภาพรวม พบวา่มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงและมีค่าใกลเ้คียงกนั โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียน พบวา่ ระดบัความแปรปรวน
ของคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนระหวา่งประสบการณ์ในการบริหารท่ีต่างกนัไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารของ
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โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารท่ีต่างกนัมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น
ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นวิชาการ 2)  ดา้นการบริหารจดัการ 3)  ดา้นการจดัระบบท่ีดี 4) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ
ผูบ้ริหาร 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 6) ด้านประสานสังคมและชุมชน พบว่ามีค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงและ
ใกลเ้คียงกนั คือมีค่าอยูใ่นช่วง 3.67 – 4.30  ผูว้ิจยัทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณลกัษณะความเป็นมือ
อาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนพบวา่ระดบัความแปรปรวนของ คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียน
ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารท่ีต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 .ในดา้น การ
วชิาการ ดา้นการจดัระบบท่ีดี และดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคา่เฉล่ีย
ของการปฏิบติังานดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการบริหารในดา้นแตกต่างกนั  
 
ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบรายคู่ (post  Hoc) การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ในการบริหารและคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพดา้นวชิาการ 

ประสบการณ์ 
ในการบริหาร 

ค่าเฉลีย่ ประสบการณ์ในการบริหาร 

5 – 10 ปี 11 – 15 ปี มากกว่า 15 ปี 
5 – 10 ปี 
11-15  ปี 
มากกวา่ 15  ปี 

4.110 
4.283 
4.299 

 
 
 

0.17* 
 
 

0.19* 
0.01 

  
 จากตารางท่ี 3 เม่ือท าการทดสอบความแตกตางระหวา่งคาเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบว่า   ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหว่าง  5 - 10  ปี  มีคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพดา้นวิชาการ
แตกต่างจากผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง 11 – 15 ปี และมากกวา่  15  ปี  
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบรายคู่ (post  Hoc) การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ในการบริหารและคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพดา้นการจดัระบบท่ีดี 

ประสบการณ์ 
ในการบริหาร 

ค่าเฉลีย่ ประสบการณ์ในการบริหาร 

5 – 10 ปี 11 – 15 ปี มากกว่า 15 ปี 
5 – 10 ปี 
11-15  ปี 
มากกวา่ 15  ปี 

3.67 
3.91 
3.92 

 
 
 

0.24* 
 
 

0.25* 
0.01 

  
 จากตารางท่ี4  เม่ือท าการทดสอบความแตกตางระหวา่งคาเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบวา่   ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง  5 - 10  ปี  มีคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพดา้นการจดัระบบ
ท่ีดีแตกต่างจากผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง 11 – 15 ปี และมากกวา่  15  ปี  
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบรายคู่ (post  Hoc) การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ในการบริหารและคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ประสบการณ์ 
ในการบริหาร 

ค่าเฉลีย่ ประสบการณ์ในการบริหาร 

5 – 10 ปี 11 – 15 ปี มากกว่า 15 ปี 
5 – 10 ปี 
11-15  ปี 
มากกวา่ 15  ปี 

4.09 
4.17 
4.21 

 
 
 

0.08 
 
 

0.12 
0.04 

  
 จากตารางท่ี 5  เม่ือท าการทดสอบความแตกตางระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบวา่   ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง  5 - 10  ปี  มีคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพดา้นการจดัระบบ
ท่ีดีไม่แตกต่างกนั 
 

7. อภิปรายผล   
  1.  คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษา อุบลราชธานี เขต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากวา่  ปัจจุบนัการจดัการศึกษาของไทยไดด้ าเนินการปรับเปล่ียนจากการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการบริหารงานภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการปฏิรูป

การศึกษา  ซ่ึงตอ้งมีคุณลกัษณะของความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพใหม้ากข้ึนสอดคลอ้งกบั  รุ่งทิพย ์ ปินะสา   (2557  

หนา้  145)  ไดท้ าการวจิยัเร่ือง   คุณลกัษณะผูบ้ริหารมืออาชีพ ในทรรศนะของครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียน  

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเขต  2  ไดต้ระหนกัในหนา้ท่ีและมีการแสดงพฤติกรรมการบริหารงาน  การด าเนินการ

พฒันาสถานศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม    

  2. คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายเุพศวฒิุการศึกษาสถานภาพท่ีต่างกนั

โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ทุก

ดา้นและพบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ  เพศ 

วฒิุการศึกษาและสถานภาพแตกต่างกนัมีความรู้และไดรั้บการอบรมพฒันาดา้นการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ

สอดคลอ้งกบัประเสริฐ  อินทมนต ์(2557  หนา้  136  )  ท่ีไดเ้ปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหาร

มืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  25  จ าแนกตาม

เพศ  วฒิุ  อาย ุ  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05     

  3. คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารท่ีต่างกนัโดย

วเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
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และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นวชิาการและดา้นการ

จดัระบบท่ีดีมีประสบการณ์ในการบริหารท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่  

ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารต่างกนัมีคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพดา้นวชิาการและดา้นการจดัระบบ

ท่ีดีต่างกนั  ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารมากกวา่  5  ปี  และประสบการณ์ระหวา่ง  11 – 15  ปี  จะ

ไดรั้บการยอมรับจากครูมากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหวา่ง 5-10  ปี เพราะผูบ้ริหารท่ีประสบการณ์มากกวา่

จะมีแนวคิด  วสิยัทศัน์  การก าหนดนโยบาย  การวางแผนการด าเนินงานในดา้นวชิาการและการจดัระบบท่ีดีใน

องคก์รไดร้อบคอบ  ครอบคลุมและบรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของสถานศึกษาไดม้ากกวา่ สอดคลอ้งกบั ประ

ยทุธ  ชูสอน ( 2548 หนา้  98 )  ไดท้ าการวจิยั  เร่ือง  พฤติกรรมภาวะผูน้ าและแนวทางการพฒันาสู่ความเป็น

ผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉล่ียพฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์การด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร

โรงเรียนแตกต่างกนัเป็นรายคู่  โดยวธีิ  Dummett C โดยรวมจ าแนกตามประสบการณ์  พบวา่ พฤติกรรมภาวะผูน้ า

ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์บริหารโรงเรียน  11  ปี  มากกวา่ กบั 3-5 ปี  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารประสบการณ์  11  ปี มีค่าเฉล่ียมากกวา่ผูบ้ริหารประสบการณ์  3-5 ปี  แสดงวา่

พฤติกรรมภาวะผูน้ าโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์บริหารโรงเรียน 11ปี มีมาก กวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์บริหารโรงเรียน 3-5 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 จากการวิจัยคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1  คร้ังน้ีแมโ้ดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น แต่เม่ือพิจารณา

รายดา้นผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้ผูบ้ริหารน าผลการวิจยัไปใชใ้นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการจดัระบบท่ีดี 
ดงัน้ี  ผูบ้ริหารควรสอดส่องดูแลอาคารสถานท่ี  ความเพียงพอของสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  จดัซ่อมบ ารุง
อาคารให้อยู่ในสภาพท่ีแข็งแรง  วางแผนการใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า  และพฒันาห้องสมุดให้ทันสมยัมี
มาตรฐาน  สร้างขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1   จากการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1  กบั เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  และสถานภาพของผูบ้ริหาร
ไม่แตกต่างกนั  จึงควรท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษาใน
สงักดัอ่ืน ๆ 
 2  ควรท าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษากบัอายรุาชการ
และขนาดของโรงเรียน   
 3  ควรศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารในสถานศึกษาในดา้นคุณลกัษณะ
เฉพาะตวั  ดา้นทกัษะความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานและดา้นผลส าเร็จของงานเป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจดัการหลกัสูตรการสอนท่ีเน้น

ภาษาองักฤษในสถานศึกษาเอกชนในระดบัประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสากล 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การบริหารจดัการหลกัสูตรท่ีเน้นภาษาองักฤษของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาตามความคาดหวงัของ
ผู ้บริหาร ครู และผู ้ปกครอง และ3)เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาท่ีเน้นภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิผล การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูบ้ริหารท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสากล จ านวนทั้งส้ิน 2 โรงเรียน และสอบถามจากผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง 
จ านวน 928 คน จากจ านวน 32 โรงเรียน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยั พบวา่  1) การบริหารจดัการหลกัสูตรการสอนท่ีเนน้ภาษาองักฤษในสถานศึกษาเอกชนใน
ระดบัประถมศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานสากลมีความส าเร็จมาจากผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง การเป็น
ผูมี้ความเช่ียวชาญในหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีความพร้อมดา้นการจดัอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน การเลือกหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนพร้อมส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม การนิเทศท่ีเป็น
ระบบและการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานท่ีดี  2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัของ ผูบ้ริหาร ครู
และผูป้กครองต่อการบริหารจดัการหลกัสูตรการสอนท่ีเน้นภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา มีแตกต่างกัน โดย
ผูป้กครองมีค่าความคาดหวงัสูงกว่า ผูบ้ริหารและครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01  3) แนวทางในการบริหาร
จดัการของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาท่ีเนน้ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิผล มีดงัน้ี ควรมีกระบวนการให้ครู
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรมากยิ่งข้ึน มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคคลากรท่ีชัดเจน การ
ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ียอมรับ ทั้งน้ีตอ้งมีการปรับใหผู้บ้ริหารมีวสิยัทศัน์และมีความเป็นผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง มีความ
เช่ียวชาญทั้งดา้นหลกัสูตรและภาษาองักฤษอยา่งลึกซ้ึง มีสภาพความพร้อมของอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียน
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การสอน ปลูกฝังให้ครูมีความคาดหวงัต่อผูเ้รียนให้มีระดบัสูงข้ึนและมีกระบวนการติดตามผลการใชท้กัษะทาง
ภาษาของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
 

ค าส าคญั :   ประสิทธิผล การบริหารสถานศึกษาเอกชน หลกัสูตรท่ีเนน้การสอนภาษาองักฤษ 
 

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 

 
บทน า 

เน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์  กอปรกบัความทนัสมยัของเทคโนโลยกีารส่ือสารและการคมนาคมขนส่ง 
ท าให้พลเมืองจากทัว่ทุกมุมโลกสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดง่้ายยิ่งข้ึนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล การ
เปล่ียนแปลงน้ีท าให้ภาษาองักฤษทวีความส าคญัยิ่งข้ึนในการติดต่อส่ือสาร เม่ือตระหนักถึงความส าคญัของ
ภาษาองักฤษเช่นน้ี  เพ่ือสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัประถมศึกษาจึง
ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะและสอดคลอ้งกับสภาวะท่ีเป็นจริง การปรับตวัของโรงเรียนเอกชนให้เน้น
หลกัสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษจึงเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย โดยในระยะเวลาท่ีผา่นมาหลายๆโรงเรียน
ไดผ้่านกระบวนการทดลองในหลากหลายแนวทางเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงแนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิผลโดยท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีดีท่ีสุด  
 ทวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนจ านวนมากประสบปัญหาในดา้นต่างๆหลงัจากด าเนินการน าหลกัสูตร
ท่ีเนน้การสอนภาษาองักฤษมาใช ้โดยเกิดปัญหาในดา้นต่างๆมากมาย เช่นดา้นครูชาวต่างชาติ การจดัการการดา้น
อาคารสถานท่ี การพฒันาครูผูส้อน ส่ือการสอน การนิเทศการจดัการทรัพยาการท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั ศกัยภาพของ
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โรงเรียน อาคารสถานท่ี ส่ือการสอน ศักยภาพ ความพร้อมของผูเ้รียน ทัศนคติของผูเ้รียนและผูส้อน และ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครองรวมถึงชุมชนยงัมีความคิดความเขา้ใจและความคาดหวงั
ท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีแนวทางในการบริหารสถานศึกษาท่ีใช้หลักสูตรท่ีเน้นการสอนด้วย
ภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ในการจดัแนวทางในการบริหารสถานศึกษาท่ีเนน้ภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิผลจึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบนัส าหรับโรงเรียนเอกชน ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงท าการศึกษาหาแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเนน้การสอนภาษาองักฤษ พร้อมทั้งมุ่งเนน้การหาแนวทางในการศึกษาวิจยัหาแนวทางเป็น
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล (Effective School) มาเป็นแนวคิดในกระบวนการบริหารโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียน
ประสบความส าเร็จในการบริหารและการพฒันารูปแบบโรงเรียนจนเป็นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  
 

กรอบแนวคิดการวจัิย  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพื่อศึกษาการบริหารจดัการหลกัสูตรการสอนท่ีเน้นภาษาองักฤษในสถานศึกษาเอกชนในระดบั

ประถมศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานสากล 
2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีเน้นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศึกษาตามความคาดหวงัของผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง  
3) เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาท่ีเนน้ภาษาองักฤษท่ี

มีประสิทธิผล 
 

การบริหารหลกัสูตร 
1.การวิเคราะห์หลกัสูตร 
2.การเตรียมบุคคลากรในโรงเรียน 
3.ด าเนินการพฒันาบุคคลากรผูส้อน 
4.การจดัตารางสอน 
5.การจดัส่ือการสอน เทคโนโลยี 
6.การจัดการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้
หลกัสูตร 
7. การนิเทศติดตามผล 
8.การประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร 

แนวทางบริหารจดัการสถานศึกษาเอกชนทีเ่น้นการสอนภาษาองักฤษ 

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
1.ภาวะผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง 
2.ความเป็นผูน้ าท่ีเช่ียวชาญ 
3.สภาพท่ีโรงเรียนเรียบร้อย สะอาด 
ปลอดภยั 
4.ความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนกัเรียนสูง 
5.การติดตามประเมินความส าเร็จของ
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มโรงเรียนผูใ้ชห้ลกัสูตรภาษาองักฤษ My First English Adventure ทั้ง

ประเทศไทยมีทั้งส้ิน 53โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนและครูท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวชิาภาษาองักฤษ และผูป้กครอง โดยมีประชากรเป้าหมายดงัน้ี ผูบ้ริหาร 265 คน ครู 954 
คน ผูป้กครอง 14,310 คน รวมทั้งส้ิน 15,529 คน 

กลุ่มตวัอย่าง สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นสัดส่วนมาจ านวน 60 % จากโรงเรียนในกลุ่มประชากรได้ 32 
โรงเรียน จึงสุ่มผูบ้ริหาร 5 คน ครู 9 คน ผูป้กครอง 15 คน ต่อ 1 โรงเรียน ดงันั้นจึงได ้ผูบ้ริหาร 160 คน ครู 288 คน 
ผูป้กครอง 480 คน รวมทั้งส้ิน 928 คน  
 

เคร่ืองมือในการวจัิย 
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
รูปแบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นระบบท่ีผูว้ิจยัสร้างจากการท าตารางการวางแผนโดยก าหนดแนว

ค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเน้นการสอนด้วยภาษาองักฤษท่ี
ประสบความส าเร็จซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานสากลท่ีเป็นตน้แบบ จ านวน 2 โรงเรียน โดยการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
                 แบบสอบถาม 
 ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและสร้างแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและปรับปรุงร่างแบบสอบถามผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทั้งในดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การใชภ้าษา (Wording) 
และดา้นอ่ืนๆ ท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นควรให้แกไ้ขโดยมีเกณฑใ์นการตดัสินคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: IOC) ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.67 จากนั้นผูว้จิยัไดป้รับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และน า ไปทดลองใช้  (Try-Out) กบัผูบ้ริห ารและครูในโรงเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 30  คนเพื่อหาหาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
เท่ากบั .986 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์ากกวา่ 0.70 (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลเองตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ประสานขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรเน้นการสอนด้วย
ภาษาองักฤษทัว่ประเทศ 
 2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามถึงผูป้กครอง ผูบ้ริหาร
และครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยผู ้วิจ ัยได้จัด ส่ง  พร้อมทั้งช้ีแจงวิธีการตอบแบบสอบถามตามเกณฑป์ระเมินแก่ผู ้
ประสานงานในการเก็บขอ้มูล 
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 3. ผูว้จิยัเดินทางไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง และรับคืนทางไปรษณีย ์กรณีอยูต่่างจงัหวดั 
 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

 

ขั้นตอนด าเนินการวจัิย  
 

ตารางที ่1 แสดงขั้นตอนการวจิยั 
ขั้นตอนด าเนินการวจิัย การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

1. ศึกษาแนวคิด และกระบวนการ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรการ
สอนท่ีเนน้ภาษาองักฤษ 

ติดต่อประสานงานกบัผูบ้ริหารโรงเรียน
ท่ีใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ My First 
English Adventure  และได้ รับรางวัล
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
เคร่ืองมือ แบบสมัภาษณ์  
ผูใ้ห้ขอ้มูล ผูบ้ริหารโรงเรียน 2 โรงเรียน 

1.  แนวคิด และกระบวนการในการ
ด าเนินการบริหารโรงเรียนสองภาษา ท่ี
เขา้สู่รางวลัโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.เปรียบเทียบการบริหารจดัการ
ห ลัก สู ต ร ท่ี เ น้ นภ าษ า อั ง ก ฤษ ท่ี มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาตามความคาดหวังของ
ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง 

น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาพฒันาเป็น
แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการสอบถาม
การบ ริหารจัดการหลัก สูตร ท่ี เน้น
ภาษาองักฤษ  
เคร่ืองมือ แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง  เ ป็นผู ้บ ริหาร ครู  และ
ผูป้กครอง  928 คน สุ่มมาจากโรงเรียนท่ี
ใชห้ลกัสูตร My First English Adventure   

1. น าข้อมูลจากการสอบถาม ผูบ้ริหาร 
ครู และผู ้ปกครอง มาลงรหัสบันทึก
ขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พ้ืนฐาน และท าการเปรียบเทียบระดับ
ปฏิบติักบั ระดบัความคาดหวงั 
4.  วิ เคราะห์เปรียบเทียบระดับความ
คาดหวัง  ระหว่างผู ้บ ริหาร ครู  และ
ผูป้กครอง  

3. ก าหนดแนวทางก าหนดแนวทางใน
การบริหารจดัการของโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ท่ี เน้นการสอน
ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิผล 

น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนท่ี 
1  และข้อมูลจากการสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างในขั้นตอนท่ี 2 มาก าหนดเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียน
เอกชน ระดบัประถมศึกษาท่ีเนการสอน
ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิผล  
วิธีด าเนินการ –จดัการสังเคราะห์เน้ือหา 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการบริหาร
จั ด ก า ร โ ร ง เ รี ย น ท่ี เ น้ น ก า ร ส อน
ภาษาองักฤษ  

แนวทางในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาท่ี
เ น้ น ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ท่ี มี
ประสิทธิผล เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
เอกชนน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของโรงเรียนต่อไป 

สถิตทิีใ่ช้ การวเิคราะห์ขอ้มูล:ความถ่ี ร้อยละ x̄  และ S.D., t-test , F-test  (ANOVA)  โดยวเิคราะห์ PostHoc  แบบ 
Dunnett T3 
 

ผลการวจัิย  
ตอนที ่1 การศึกษาวธีิปฏบิัตทิีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ีจากโรงเรียนทีผ่่านการประเมนิมาตรฐานสากล 

 1. การบริหารจดัการหลกัสูตรการสอนท่ีเนน้ภาษาองักฤษในสถานศึกษาเอกชนในระดบัประถมศึกษาท่ี
ผา่นการประเมินมาตรฐานสากลมีความส าเร็จมาจากผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง การเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญใน
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หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีวิสัยทศัน์ท่ีจะสร้างคุณสมบติัอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 ใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือท่ีทุกคนจะไดร่้วมแรงร่วมใจและมีความเป็นเจา้ของ 
 2. ผูบ้ริหารจะพยายามให้กระทบโครงสร้างการบริหารให้น้อยท่ีสุดเพ่ือลดแรงต่อตา้นและความตึง
เครียดท่ีอาจเกิดจากการปรับตวั 
 3. ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของทั้ ง 2 โรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อโครงการ ดังการท่ีก าหนดให้มีความ
สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนโรงเรียนใหมุ่้งเนน้การเป็นสากลจากการเนน้เร่ืองวชิาการการเรียนท่ีดีเด่น ซ่ึงผูบ้ริหาร
ใหส้มาชิกในองคก์รมีส่วนร่วมในการก าหนดและร่วมขบัเคล่ือน 
 4. โรงเรียนมีเป้าหมาย  วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ภาษาองักฤษท าให้เป้าหมายวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ประสบความส าเร็จในการน าสู่การปฏิบติัไดโ้ดยก าหนด
แผนพฒันาการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิผลอยา่งชดัเจน 
 5. การเตรียมครูและการอบรมครูทางโรงเรียนไดมี้กรอบแนวท่ีชดัเจนในการฝึกอบรมครูเพื่อใหส้ามารถ
สอนไดต้รงตามแนวทางท่ีหลกัสูตรวางไว ้ทั้งน้ีโดยพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของครู และพฒันาเทคนิควธีิในการ
จดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือใหค้รูมีสมรรถนะในการสอนและความมัน่ใจมากยิง่ข้ึน 
 6. ผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งวดัประเมินผลนกัเรียนตามศกัยภาพและพฒันาสมรรถนะของนักเรียนมีการ
ติดตามผลอยา่งใกลชิ้ดในทกัษะทางภาษาของนกัเรียนในทั้ง 4 ดา้น คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน 
 7. ทางโรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้ชุมชนขา้งเคียงไดเ้ขา้ใจลกัษณะพิเศษของหลกัสูตรวา่มีความแตกต่าง
จากหลกัสูตรเดิมอยา่งไร และแสดงใหเ้ห็นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย มี
การเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (relationship)   มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากนั มีปฏิสมัพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียน เสริมสร้าง
โอกาสใหห้ลกัสูตรน้ีส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 8. ทางโรงเรียนปรับการเรียนการสอนให้ความแตกต่างจากหลกัสูตรเดิมโดยเน้นความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนเป็นหลกั การใหก้ าลงัใจต่อผูเ้รียน การสนบัสนุนและยอมรับศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั การใชส่ื้อและเร่ืองราว
ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมในคาบเรียน และเพ่ิมจ านวนคาบสอนให้มากข้ึน
ในสปัดาห์ 
 9. โรงเรียนมีการบริหารการจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนโดยให้มีการพฒันาหลกัสูตร
เพื่อยกระดบัองคค์วามรู้ใหไ้ดม้าตรฐานสากล ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดบั และส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศให้รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในการปรับตวัสูงประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 10. การท่ีโรงเรียนประสบความส าเร็จจากการใช้หลักสูตรน้ีมาจากการท่ี นักเรียนและผูป้กครอง
ตระหนกัเห็นความส าคญัของภาษาองักฤษ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรของโรงเรียน พร้อมท่ีจะใหก้าร
สนบัสนุนและส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 11. ปัจจัยท่ีท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จส่วนหน่ึงมาจากการเลือกหลักสูตร ภาวะผูน้ า การท่ี
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ครู ผูป้กครอง ชุมชน นกัเรียนร่วมมืออนัเป็นอยา่งดี มีการพฒันา
ครูและส่ือการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ การติดตามและการนิเทศท่ีชัดเจนมีหลกัฐานและมี
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ขั้นตอน การจดักิจกรรมต่างๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนลว้นสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและส่งผลดีต่อการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนทั้งส้ิน 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาตามความคาดหวงั 
ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัระหวา่ง ผูบ้ริหาร  ครู และผูป้กครอง 
 SS Df MS F Sig. 

การบริหารหลกัสูตร 
ระหวา่งกลุ่ม 19.528 2 9.764 23.440 .000 
ภายในกลุ่ม 312.821 751 .417   
รวม 332.348 753    

ระบบการบริหาร
สถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 13.447 2 6.724 27.180 .000 
ภายในกลุ่ม 185.773 751 .247   
รวม 199.220 753    

สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล 

ระหวา่งกลุ่ม 6.280 2 3.140 17.958 .000 
ภายในกลุ่ม 131.307 751 .175   
รวม 137.587 753    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 12.432 2 6.216 25.954 .000 
ภายในกลุ่ม 179.869 751 .240   
รวม 192.302 753    

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัของ ผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครองต่อการบริหารจัดการ
หลกัสูตรการสอนท่ีเน้นภาษาองักฤษ ในสถานศึกษา มีแตกต่างกัน โดยผูป้กครองมีค่าความคาดหวงัสูงกว่า 
ผูบ้ริหารและครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  (ตารางท่ี 2) 

2. แนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาท่ีเน้นภาษาอังกฤษท่ีมี
ประสิทธิผล มีดงัน้ี ควรมีกระบวนการใหค้รูมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์หลกัสูตรมากยิง่ข้ึน มีกระบวนการสรรหา
และพฒันาบุคคลากรท่ีชดัเจน การประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ียอมรับ ทั้งน้ีตอ้งมีการปรับใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์และ
มีความเป็นผูน้ าท่ีแข็งแกร่ง มีความเช่ียวชาญทั้งดา้นหลกัสูตรและภาษาองักฤษอย่างลึกซ้ึง มีสภาพความพร้อม
ของอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ปลูกฝังให้ครูมีความคาดหวงัต่อผูเ้รียนให้มีระดบัสูงข้ึนและมี
กระบวนการติดตามผลการใชท้กัษะทางภาษาของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

 
ตอนที่  3 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรที่เน้นการ

สอนด้วยภาษาองักฤษทีม่ปีระสิทธิผล  
แนวทางการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้โรงเรียนสามารถพฒันาสู่มาตรฐานสากลได้   

ประกอบปัจจยัทั้งหมด 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าท่ีแข็งแกร่ง 2) ความเป็นผูน้ าท่ีเช่ียวชาญ 3) สภาพโรงเรียน
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เรียบร้อย สะอาด ปลอดภยั 4) ความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนกัเรียน 5) การติดตามประเมินความส าเร็จของนกัเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรท่ีเน้นการสอนด้วย

ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิผลความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนเกิดข้ึนจากปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือการท่ี
ผูบ้ริหารทุกท่านมีภาวะผูน้ าสูงมาก มีวสิยัทศัน์ กวา้งไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ามารถเป็นผูน้ าดา้นวชิาการ 
และดา้นเทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นผู ้เสียสละ ทุ่มเทใหก้บังานเหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ี  เน่ืองจากในการบริหาร
องคก์ร ผูน้ าและภาวะผูน้ ามีความส าคญัท่ีสุด ความส าเร็จหรือความลม้เหลวเกิดจากภาวะผูน้ าของผู ้บริหารเป็น
ส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั ของสุรศกัด์ิ สวา่งแสง (2552) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของโรงเรียนท่ีเนน้การ
สอนด้วยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิผล ท่ีได้ให้แนวคิดว่าควรประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ท่ีจะน าพาให้
สถานศึกษาท่ีเน้นภาษาองักฤษมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ซ่ึงจะเห็นไดว้่าภาวะผูน้ าเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัยิ่งโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงองคก์รและการน าพาองคก์รใหพ้ฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ลกัษณะท่ีหลากหลาย
ของผูน้ า ส่วนหน่ึงภาวะผูน้ าทางวิชาการ (จุฑามาศ อินนามเพง็, 2552) คือการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ า
ทางวชิาการยอ่มด าเนินการใหส้ถานศึกษามุ่งสู่คุณภาพและไดม้าตรฐาน  

ผลของการวิจยัเม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืนซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาสงักดั
องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินในภาคตะวนัออก (วนัวิภา เทียนขาว, 2555) พบว่าสภาพปัญหาท่ีพบในมิติด้าน
งบประมาณท่ีขาดความสม ่าเสมอในการสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มอ านวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน แต่ผลการวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีกลบัไม่พบสภาพปัญหา
ดงักล่าว เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีเป็นโรงเรียนเอกชนทั้งหมด ซ่ึงส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆท่ีครบครันทนัสมยันั้นไม่เพียงมีผลต่อความเช่ือมัน่ของผูป้กครองท่ีมีต่อการเรียนการสอน ตลอดจน
หลกัสูตรเท่านั้นแต่ยงัมีผลต่อปัจจยัสนบัสนุนอ่ืนๆท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความส าเร็จดา้นการเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั (พรกมล 
ลีภกัด์ิปรีดา, 2555) แต่กลบัสอดคลอ้งกับงานของ Glickman (1987) ท่ีกล่าวว่าโรงเรียนประสิทธิผลย่อมครบ
พร้อมทุกอย่างรวมถึงการจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภยัจะส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

 แนวทางการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้   
ประกอบปัจจยัทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่  

1. ภาวะผูน้ าท่ีแข็งแกร่งความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาเอกชนในระดับประถมศึกษาท่ีใช้
หลกัสูตรท่ีเนน้การสอนดว้ยภาษาองักฤษจะเป็นไปได ้จ าเป็นตอ้งมีผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง มีความเช่ือมัน่ มี
วสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล  

2. ความเป็นผู ้น าท่ี เ ช่ียวชาญ ผู ้บริหารมีความมั่นใจว่าตนมีความเป็นผู ้น าท่ี เ ช่ียวชาญมีความรู้
ความสามารถท่ีจะพฒันาความรู้ทักษะทางภาษาองักฤษและมีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการจัดการศึกษาและ
หลกัสูตรเนน้ภาษาองักฤษ  
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3. สภาพโรงเรียนเรียบร้อย สะอาด ปลอดภยั ถือเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหก้ารบริหารโรงเรียนเอกชนระดบั
ประถมศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรท่ีเนน้การสอนดว้ยภาษาองักฤษประสบความส าเร็จ 

4.  ความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อนกัเรียน ครูมีความคาดหวงัใหน้กัเรียนพฒันาการเรียนรู้เตม็ศกัยภาพตาม
มาตรฐานการเรียนการสอนในหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุดและในระดบัความคาดหวงัมากท่ีสุด 

5. การติดตามประเมินความส าเร็จของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ของการติดตามความส าเร็จในการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารของนักเรียนในแต่ละระดบัดี การติดตามประเมินผลความส าเร็จของนกัเรียนในช่วง
ชั้นต่างๆโดยแยกการพฒันาทกัษะออกเป็นดา้นต่างๆ คือ การฟัง การพดู การอ่านและการเขียนไดมี้การส่งผา่นจาก
ครูประจ าชั้นในแต่ละชั้นโดยละเอียดจนจบการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
1. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ครู ผูป้กครอง ชุมชน นักเรียนร่วมมืออนัเป็น

อย่างดี จะช่วยให้การบริหารจดัการโรงเรียนไดบ้รรลุประสิทธิผล ดงันั้น จึงควรส่งเสริม และพิจารณาคดัเลือก
ผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว 

2. ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรพร้อมกบัการมีทกัษะภาษา ท าให้ผูน้ าไดน้ าพา
แนวทางการเรียนภาษาในรูปแบบท่ีแตกต่างเพ่ือให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีประสิทธิผลสูงสุด และควรมี
กระบวนการประชาสมัพนัธ์เน้ือหาบทเรียนของหลกัสูตรการสอน ผลงานของนกัเรียน กระบวนการสอน ท่ีท าให้
เป็นท่ีเขา้ใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นรูปธรรม กวา้งขวางและชดัเจนยิง่ข้ึน 

3. ควรมีระบบและกลไกในการคดัสรรครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ของหลกัสูตรท่ีเนน้ภาษาองักฤษ และการพฒันาบุคลากรคุณภาพท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

4. ควรมีการเตรียมครูและมีการก าหนดกรอบแนวท่ีชดัเจนในการฝึกอบรมครูเพ่ือใหส้ามารถสอน
ไดต้รงตามแนวทางท่ีหลกัสูตรวางไว ้ทั้ งน้ี โดยทกัษะภาษาองักฤษของครู และพฒันาเทคนิควิธีในการจดัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพ   

5. ควรมีการพฒันาเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีเน้นการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือร่วมมือกนัและแบ่งปัน ทรัพยากรทางการศึกษา 

6. การวจิยัพบวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองสูงกวา่ครูและผูบ้ริหาร ดงันั้น จึงควรมีการส่ือสารให้
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและส าคญั โดยมีการจดัประชุมร่วมกนั กบัผูป้กครอง และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนการสอนมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยในคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนของ

ผูป้กครองกบัผูบ้ริหาร ครู ในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  

2. ควรน า แนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัประถมศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรท่ีเนน้การสอนด้วย

ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิผล จากผลการวิจยัไปทดลองปฎิบติัใชใ้นโรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรท่ีเนน้ภาษาองักฤษ   
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3. ควรท าการวิจัย เพ่ือพฒันาหลักสูตรการสอนท่ีเน้นภาษาอังกฤษ โดยร่วมกันพฒันาหลักสูตรท่ี

เหมาะสมกบัสภาพและบริบทในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนร่วมกนั เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการจัด

การศึกษาท่ีเนน้ภาษาองักฤษของโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามประเภท  
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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1)เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของบุคลากร(2) เพ่ือศึกษาความรู้และเจตคติของบุคลากรเก่ียวกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และ (3)  เพ่ือศึกษาความรู้และเจตคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทคการวจิยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากประชากรทุกคน (Census)  คือ ผูบ้ริหาร  ครู  และเจา้หน้าท่ีวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย -เทค ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 298 คน ดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย            
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression  Analysis) 

ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก ซ่ึงทุกด้านได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ใน
ระดบัมาก โดยบุคลากรมีความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงาน      การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสูงและมีเจตคติ
เก่ียวกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยรวมในระดบัมาก  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่  ตวัแปรเจตคติเก่ียวกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาสมารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดร้้อยละ34 (R2 = 
0.34)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ขอ้เสนอแนะในการวจิยั คือ (1) ควรมีการจดัการความรู้เก่ียวกบัการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษาในเครือ ไทย- เทคอยา่ง
ต่อเน่ือง (2) เพ่ิมการด าเนินงานวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อท าใหก้ารศึกษามีเน้ือหาท่ีชดัเจนมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 

ค าส าคญั: ความรู้  เจตคติ การมีส่วนร่วม  ประกนัคุณภาพการศึกษา  เครือไทย-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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)2545ท่ีมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มี
จริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข(มาตรา 6 )เพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายใน และระบบประกนัคุณภาพ
ภายนอก (มาตรา 47)สถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางระบบการประเมินท่ีมีฐานการด าเนินงานของวิทยาลยั  
โดยหาแนวทางก ากบั ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงจะตอ้งมี
การวางแผนจดัเตรียมบุคลากร  ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร  ครู-
อาจารย ์ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี  ใหเ้กิดการท างานแบบมีส่วนร่วม (มาตรา 48)  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษา
จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายการประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ให้นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมเกิดความเช่ือมัน่ในการจัด
การศึกษาวา่สามารถท่ีจะพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให ้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด   
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 ดงันั้นทุกสถานศึกษา ตอ้งมีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ เตรียมพร้อมเพ่ือ
รองรับการประเมินการประกนัคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้อาจท าให้
ครูซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาระงานมากข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมี ความรู้ ปฏิกิริยา และ
ความพร้อมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนั  และกระตุน้ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา แสดง
พฤติกรรมออกมาซ่ึงอาจจะมีทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ หากผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้สึกในดา้นบวกต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ก็จะส่งผลให้การด าเนินการสัมฤทธ์ิ ผลตามเป้าหมายท่ีวางไวน้ าไปสู่การ
รับรองมาตรฐานจากองคก์รภายนอก  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2550. ) 

ปัจจุบันวิทยาลัยในเครือไทย-เทคได้เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมี 2 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศกัราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรมและหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) พุทธศกัราช 2557ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มีสาขาทั้งในเขตกรุงเทพมหานครรวมปริมณฑลและ
เมืองใหญ่ ๆในเขตต่างจังหวดั บุคลากรโดยเฉพาะครูจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและความ
รับผิดชอบ รักการสอนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีงดงาม เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ทั้งน้ีวทิยาลยัมีการจดัการท่ีมีระบบ 
ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาและพฒันาครูผูส้อนในดา้นต่าง ๆ เช่น  การพฒันาการสอน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยและพฒันาต่อเน่ือง  ดังนั้นการพฒันาการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพจึงจ าเป็นตอ้ง
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับกับข้อก าหนดใน
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีระบุให้สถานศึกษาพฒันารบบประกันคุณภาพทุกระดับทั้ งภายในและ
ภายนอก  แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพบวา่สถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนจ านวนมากยงัขาดบุคลากรทางการศึกษา 
ครูผูส้อนมีจ านวนนอ้ยลงไม่เพียงพอ เน่ืองจากครูลาออกครูส่วนใหญ่ยงัขาดประสบการณ์ในการจดัการเรียนการ
สอน อีกทั้งครูผูส้อนเป็นผูท่ี้เพ่ิงส าเร็จการศึกษา บางคนยงัขาดวฒิุทางดา้นการศึกษาและครูผูส้อนรุ่นใหม่ๆ ยงัมี
ความอดทนน้อย ประกอบกบัไม่ชอบการจดัท าเอกสารจ านวนมาก ๆ จึงส่งผลให้ครูผูส้อนมองเห็นว่างานการ
สอนของครูนั้นเป็นงานท่ีมีการจดัท าเอกสารค่อนขา้งมาก ในส่วนวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ครูและบุคลากรส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากเพ่ิง
ส าเร็จการศึกษา จึงท าใหข้าดความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพคุณภาพการศึกษาจึงส่งผลให้การจดัท า
ประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควรดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองผลของ
ความรู้ เจตคติของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค เน่ืองจากบุคลากรของวิทยาลยั มีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของวิทยาลยัและเป็นผลผลิตท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนั ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัในการ
ช่วยใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน และผลท่ีไดจ้ากการวจิยัจะสามารถน าไปพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพ และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพคุณภาพการศึกษาของ
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย–เทค ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษา
ในเครือ ไทย- เทค  

2.เพื่อศึกษาความรู้และเจตคติของบุคลากรเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทค 

3.เพื่อศึกษาความรู้และเจตคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทค 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยวิธีเก็บขอ้มูล 

ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ครู และเจา้หนา้ท่ีวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย–เทค จ านวน 298 
คน (วิทยาลยัในเครือไทย-เทค,2558) โดยการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากรทุกคน
(Census) จ านวน 298 คน 

4.2 ตวัแปรท่ีศึกษามี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.  ตวัแปรตน้ประกอบกว้ย ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และเจตคติท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  2.  ตวัแปรตาม  ประกอบดว้ย  การมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง                     
และแกไ้ข 

4.3 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 7เดือน (มกราคม2559–กรกฎาคม2559) 
4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5ตอนคือ ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบั

สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามตอนท่ี2แบบวดัความรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ตัวแปรต้น 
 
1.ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ 
2.เจตคติท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพ 
 

ตัวแปรตาม 
การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา  
แบ่งเป็น 4 ดา้น  
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน      
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแกไ้ข             
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การศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทคตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัเจตคติของบุคลากรท่ีมีต่อ
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทคตอนท่ี 4 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีต่อการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชนในเครือไทย-เทค ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และ ดา้นการปรับปรุงการด าเนินงาน ส าหรับตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)ตอนท่ี 2
มีลกัษณะเป็นแบบวดัความรู้ใชก้ารตรวจสอบคะแนนในขอ้เท็จจริงพิจารณาให้คะแนน ตอนท่ี 3-4มีลกัษณะเป็น
มาตรประมาณค่า (Ratingscale) จ านวน 5 ระดับ) การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหา ใช้วิธีการ
ค านวณหาค่า IOC เท่ากบั 1 

ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงครง แบบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency 
reliability) ใชว้ิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)ผลการน า
เคร่ืองมือวจิยัไปทดลองใช(้Try out) กบัผูบ้ริหาร ครู และเจา้หนา้ท่ี จ านวน 30 คนพบวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.918 

 

ตารางที ่1 แสดงเคร่ืองมือวจิยัจ าแนกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
ท่ี กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประเภทของเคร่ืองมือวจิยั การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

วจิยั 

1 ผูบ้ริหาร 1.แบบวดัความรู้  และ เจตคติ 
2. แบบสอบถามปลายปิด 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ความเหมาะสมของเน้ือหา 

2 ครู เจา้หนา้ท่ี 1.แบบวดัความรู้  และ เจตคติ 
2. แบบสอบถามปลายปิด 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ความเหมาะสมของเน้ือหา 

 
4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (1) น า

หนงัสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
สนบัสนุนการวจิยั (2) ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงักลุ่มประชากร จ านวน298 ชุด (3) จดัเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองกบัวิทยาลยัในเครือไทย-เทคทั้ง 9 แห่ง ใชเ้วลา  2 สัปดาห์ไดค้รบทั้ง 298 ชุด                
(4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม(5)จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพ่ือน าขอ้มูล
ไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

4.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล (1) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่ ความถ่ี (Frequency)                
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เพ่ือพรรณนาการมีส่วนร่วม
ในการประกนัคุณภาพของบุคลากรและเพ่ือพรรณนาความรู้ และทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferentail  Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อศึกษาตวัแปรดา้นความรู้ และเจตคติ ตวัแปรอิสระของการศึกษาท่ีมีระดบัการ
วดัเป็นเชิงปริมาณ และตวัแปรการมีส่วนร่วม ตวัแปรตามท่ีมีการวดัแบบเชิงปริมาณ 
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5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ผลของความรู้และเจตคติ ของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทค  ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
5.1 สรุปผลขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนั

คุณภาพการศึกษา ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ72.5 อายสุ่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วง  20 – 29  ปีคิดเป็นร้อยละ 36.2ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ82.2มี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 3.01– 6.00ปี   คิดเป็นร้อยละ 28.50 และต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์ คิด
เป็นร้อยละ64.80 

5.2 ผลของความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในงานประกนัคุณภาพการศึกษาPDCA พบวา่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (µ= 4.01)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรกคือ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน A : Act(µ =4.90) 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน D : Do (µ=4.08)การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
C : Check(µ =3.95)และการมส่ีวนร่วมในการวางแผนP : Plan (µ =3.93)  ตามล าดบั 

5.3  ความรู้และเจตคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.3.1 ความรู้ของบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย –เทค บุคลากรมีความรู้อยูใ่น

ระดบัสูง จ านวน 218 คน  คิดเป็นร้อยละ73.2  รองลงมา อยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2  
และระดบัต ่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 

5.3.2  เจตคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในเครือไทย-
เทค พบว่า เจตคติของบุคลการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัเจตคติ
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมาก โดยขอ้ท่ีมีเจตคติมากท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก คือ  
การประกนัคุณภาพการศึกษาท าให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดรั้บความเช่ือมัน่จากบุคคลภายนอก 
(µ=4.34)  รองลงมาคือ การติดตามผลการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ ช่วยให้การผลการด าเนินงานของ
สถาบนับรรลุตามเป้าหมาย(µ = 4.31)  และขอ้ท่ีอยูอ่นัดบัสุดทา้ย คือ การประกนัคุณภาพการศึกษาไม่จ าเป็นตอ้ง
ท าอยา่งต่อเน่ืองเพราะมีการเปล่ียนแปลงบ่อย(µ = 3.58) มีเจตคติอยูใ่นระดบัมาก 

5.4   ผลการศึกษาความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทค เม่ือทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) ระหว่างตวัแปรดา้นเจตคติและความรู้กบัการมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ผลเป็นไปในทางเดียวกนั ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) 

 

การมส่ีวนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา r Sig. แปลผล 

1. เจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 0.580 0.000 สูง 

2. ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 0.047 0.208 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
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ตารางที ่ 3 สรุปผลการวเิคราะห์การถดถอยในแต่ละขั้นตอน 

X1=   ดา้นเจตคติR=   ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณR2=ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
 

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา ดว้ยสถิติการถดถอย
พหุคูณ (RegressionAnalysis) แบบ Stepwise แลว้ พบว่ามีเพียงตวัแปรค่าเฉล่ียเจคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ท่ีมีความสัมพนัธ์แบบพหุคูณกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.000 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ุพหุคูณเป็น 0.58 สามารถพยากรณ์ระดบัการมีส่วนร่วม
ในการประกนัคุณภาพการศึกษาไดร้้อยละ 34  

 

ตารางที ่4 การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเพ่ือพยากรณ์ระดบัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
จากปัจจยัค่าเฉล่ียเจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

a =  ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบβ= ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน        b=  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 

จากตาราง พบว่า ปัจจยัท่ีค่าเฉล่ียเจตคติเก่ียวกบัการประกบัคุณภาพการศึกษา มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั ±0.49โดยปัจจยัค่าเฉล่ียเจตคติสามารถพยากรณ์ค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (sig. = 0.000) และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน
รูปคะแนนดิบ (b) ท่ี 0.78 ขณะท่ีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) อยูท่ี่ 0.58โดยมีค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั ±0.42ซ่ึงจากผลดงักล่าว สามารถสร้างสมการพยากรณ์การมีส่วน
ร่วมในการประกนัคุณภาพทางการศึกษาในรูปคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี 

�̂� = 0.86 + 0.78(X1) 
และสร้างเป็นสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
  Z  = 0.58 (X1) 
จากสมการท่ีได ้น ามาทดสอบสมมติฐาน สรุปไดด้งัน้ี 

สมมตฐิาน 
1.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ การศึกษาของบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาในเครือ 

ไทย- เทค อยูใ่นระดบัดี 

ตวัแปร R R2 R 
Change 

F F 
Change 

Sig F Sig F 
Change 

X1 0.58 0.34 0.34 149.68 149.68 0.00 0.00 

ตวัแปร b SEb β t Sig. 

เจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ 0.78 0.06 0.58 12.23 0.000 

R2 = 0.34 SEest= 0.49a= 0.86 
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2.  ความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาในเครือ 
ไทย- เทค อยูใ่นระดบัดี 

3.  ความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลกรวทิยาลยัอาชีวศึกษาในเครือไทย-เทค 

สมมตฐิานย่อย 
1.  บุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษาในเครือไทย-เทค ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพสูงจะท าใหก้าร

มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาสูง 
2.  บุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษาในเครือไทย-เทค ท่ีมีเจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพท่ีดีจะท าใหก้าร

มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาดี 
จากสมการท านายผลท่ีได ้พบวา่ ยอมรับสมมติฐานยอ่ยท่ี 2 บุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษาในเครือไทย-

เทคท่ีมีเจตคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพท่ีดี จะท าให้การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาดีโดยมีค่า 
Sig = 0.0000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05   แต่ปฏิเสธสมมติฐานยอ่ยท่ี 1 บุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษาใน
เครือไทย-เทค ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพสูงจะท าให้การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา
สูงโดยมีค่า Sig = 0.208 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05   
 

6. อภิปรายผล  
 การศึกษาผลของความรู้ เจตคติ ของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนในเครือไทย-เทคผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย
ดงัน้ี  

6.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษาในเครือ 
ไทย- เทค พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมา คือ ระดบัมาก คิดเป็นร้อย
ละ 36.9 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตามล าดับทั้ งน้ีระดับเจตคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคากรฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ =4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้รับความเช่ือมั่นจาก
บุคคลภายนอก (µ = 4.34)การติดตามผลการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ ช่วยให้การผลการด าเนินงาน
ของสถาบนับรรลุตามเป้าหมาย(µ=4.31)สอดคลอ้งกบั ศิริเพญ็ เน่ืองจ านงค ์(2542) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 พบวา่ความร่วมมือของบุคคล
มีอยู่ในระดบัมาก บุคลากรมีความเห็นพอ้งกนัในการร่วมมือกนัจดัท าและด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การมีส่วนร่วมกนัรับผิดชอบ การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาตามล าดบั 

6.2ความรู้และทัศนคติ ของบุคลากรเก่ียวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทค พบวา่ผลของความรู้ของบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือ
ไทย –เทค บุคลากรมีความรู้อยูใ่นระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.2  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผลของความรู้ของบุคลากร ท่ีตอบถูกมากท่ีสุด คือ การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ 97.7 
รองลงมา คือ กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแนวทาง การประเมินคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ย4 
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ขั้นตอน  คือ  PDCA  ( Plan – Do –Check – Action )และคณะผูป้ระเมินภายนอก คือ ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ระเมิน
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะท าการศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษานั้นๆคิดเป็นร้อยละ 
95.6 ทั้งน้ี ผลของความรู้ของบุคลากร ท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ การบริหารสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการประกนั
คุณภาพภายในและเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดัตอ้งด าเนินการ และมาตรฐานท่ีสามารถ
ประเมินไดโ้ดยใชเ้กณฑท่ี์เป็นอตันยัเป็นลกัษณะของการประกนัคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 84.9 รองลงมา คือ ภารกิจ
ดา้นวิชาการเป็นส่วนส าคญัหลกัในการประกนัคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 84.6 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
จรวยพร  ธรณินทร์(2539) ท่ีไดศึ้กษาการประเมินตนเองและการประเมินผลภายในสถานศึกษา ซ่ึงพบว่าการ
ประเมินในปัจจุบนัจะเน้นให้คนในสถานศึกษาไดรู้้จกัตนเองอยูใ่นระดบัมาก โดยงานวิจยัไดเ้นน้ให้เห็นจุดเด่น
และจุดด้อยในการปฏิบัติงานของตนเองนอกจากน้ีความรู้และทัศนคติ ของบุคลากรเก่ียวกับการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาก็เป็นส่วนส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จและไดน้ าผลการประเมินท่ีดีมาเป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติังานของตนเองใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

6.3ความรู้และทศันคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทคซ่ึงไดผ้ลจากปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมี
ส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาในดา้นความรู้และเจตคติของบุคลากรเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
ในเครือไทย-เทคดว้ยสถิติการถดถอยพหุคูณ (RegressionAnalysis) แบบ Stepwiseพบว่ามีเพียงตวัแปรค่าเฉล่ีย
ทศันคติเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีมีความสมัพนัธ์แบบพหุคูณกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000สอดคลอ้งกบั ฉนัทนา  เกิดกลมเกลียว(2554) ไดก้ล่าวถึง
การประกนัคุณภาพการศึกษากบัการมีส่วนร่วมว่า ผูด้  าเนินการจดัการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีความรู้ท่ีดีและทศันคติท่ีดีในการประกนัคุณภาพการศึกษาก่อน เปิดใจรับและตอ้งมีใจเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมและเพ่ือองค์กรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ก็จะท าให้การประกนัคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
1.  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรจ าแนกตามดา้น PDCA 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัสุดทา้ยคือการมีส่วนร่วมในการวางแผนP : 
Plan(µ =3.93)ดงันั้นผูบ้ริหารควรพิจารณาการวางแผนเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดไวเ้ป็นอนัดบัแรก ในส่วนของการ
วางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาจะเป็นส่วนท่ีเร่ิมตน้และท าให้ส่วนอ่ืนๆ สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
ทั้งน้ีผูบ้ริหารสามารถปรับเปล่ียนแผนการด าเนินการไดถ้า้แผนท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัการประกนั
คุณภาพในภาพรวม ก็จะท าให้การประกนัคุณภาพของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ผลการวเิคราะห์เจตคติท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในเครือ
ไทย-เทค พบวา่ ระดบัเจตคติของบุคลการดา้นท่ีอยูอ่นัดบัสุดทา้ยคือ การประกนัคุณภาพการศึกษาไม่จ าเป็นตอ้ง
ท าอยา่งต่อเน่ืองเพราะมีการเปล่ียนแปลงบ่อย(µ = 3.58) ดงันั้นผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตอ้ง
เนน้ย  ้าถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากภารกิจการประกนัคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆใน
สถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะตอ้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเช่น ผูเ้รียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแล เขา้มามีส่วนร่วม ช่วยกนัคิดช่วยกนัท าอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองก็จะช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามี
คุณภาพ  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเท่านั้น ท าให้ขาดการขยายความในเน้ือหาการศึกษา

เชิงคุณภาพ ส าหรับปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบดา้น ผลของความรู้ เจตคติ ของบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในเครือไทย-เทคจึงควรด าเนินการดา้น
งานวจิยัเชิงคุณภาพร่วมดว้ย จะท าใหก้ารศึกษาวจิยัมีเน้ือหา และขอบเขตท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 2. การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน และวทิยาลยัอาชีวศึกษาของรัฐ เพื่อมองหา
ความสอดคลอ้งในองคป์ระกอบ ของปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

3. การศึกษาในมิติความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา วา่ ควรมีความรู้ในลกัษณะใด 
ถึงจะมีความสอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคม
ของนักศึกษาร่วมกันระหว่างชุมชนของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีวตัถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาผลการ
ด าเนินการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่งชุมชนของวิทยาลยัในเครือไทย-เทค 2) ก าหนดกล
ยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่งชุมชนของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค 
3)ประเมินกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่งชุมชนระหวา่งกลุ่มวทิยาลยั
ในเครือไทย-เทค โดยการด าเนินการวธีิวจิยัจดัท าเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ศึกษาผลการด าเนินการจดักิจกรรม
น าความรู้สู่สังคม ระยะท่ี 2  ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคม และระยะท่ี 3 
ประเมินกลยทุธ์ในการจดักิจกรรมการน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่งชุมชน(SSR) ของกลุ่มวิทยาลยัในเครือ
ไทย-เทคโดยแบ่งเป็น 4 ด้านคือ พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็น
ประโยชน์ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมิน มีค่าความเช่ือมัน่ 0.901 สถิติท่ีใช ้
วเิคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวจิยั พบวา่  

1.  ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมSSR ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 2.  การก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัของนกัศึกษาระหวา่ง 
ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นจิตอาสาเพื่อสังคม  ดา้นกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์  ดา้น
การสร้างความเช่ียวชาญแก่นกัศึกษา และดา้นการสร้างงานสร้างอาชีพ 
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 3.   ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจดัการการจัดกิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกันของนักศึกษา
ระหว่างชุมชน ของกลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ด้านความสอดคลอ้ง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก 
 

ค าส าคญั : ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม  กลยทุธ์การบริหารจดัการ กลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-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. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ด้านการศึกษาในยุคโลกาวิวตัน์มีความจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมต่อภาวการณ์การเปล่ียนแปลง 
โดยเฉพาะวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนเร่ิมขยายการบริหารการศึกษาดา้นวิธีการด าเนินธุรกิจการศึกษาท่ีตระหนัก
ถึง ปรัชญา นโยบาย พนัธกิจ โครงสร้างการบริหาร เป้าหมายในการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหส้ถานศึกษา
ได้เน้นในการประกันคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จการด าเนินงาน และตวับ่งช้ีคุณภาพท่ีก าหนด ใน
ลกัษณะของจุดอ่อน จุดแขง็ เป็นการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาการศึกษาใหดี้
ยิ่งข้ึน  และให้ความส าคัญในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงการจัดท าวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษา ถือเป็นการจดัท าแผนระยะยาว เพราะการประกนัคุณภาพมุ่งให้บุคลากรในองค์การสถานศึกษามี
จิตใจท่ีใฝ่คุณภาพ และมุ่งเปล่ียนฐานดา้นความคิดตระหนกัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
หน่วยงานจะตอ้งจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้ งระบุถึงจุดอ่อน จุดแข็ง แนว
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ทางแกไ้ข และแนวทางเสริมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ เป็นเอกสารส าคญัท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ (Audit) ทั้ ง
การตรวจสอบคุณภาพภายใน และการตรวจสอบคุณภาพภายนอก เพื่อตรวจระบบและกลไกการด าเนินงานตาม
ตวับ่งช้ี และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือพฒันาคุณภาพ (ดา้นจุดแข็ง จุดอ่อน และขอ้เสนอแนะ) เป็นส่ิงส าคญัท่ี
หน่วยงานด้านการศึกษาเอกชนต้องท า การจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน-นักศึกษา หรือ โครงการSSR (Student Social Responsibility)
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ท่ีด าเนินธุรกิจทางการศึกษาอาชีวะเอกชน  ท่ีมุ่งเนน้ผลิตนกัเรียน 
นกัศึกษา ตามปรัชญาดา้น คุณภาพ คุณธรรม ใหเ้ป็นท่ียอมรับตอ่หน่วยงานและสถานประกอบการ จบไปมีงานท า   
และไดรั้บการยอมรับต่อประสิทธิภาพท่ีแต่ละวทิยาลยัในเครือไทย-เทค โดยการเรียนรู้จริง ปฏิบติัจริง มีคุณภาพ
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และแต่ละวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ก็ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจทางการศึกษา  และการมีค่านิยม 12 
ประการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามตัวตนท่ีแท้จริงของคนไทยและพฤติกรรมการท างานท่ีดีเหมาะสม
เปรียบเสมือนพลังผลักดันให้วิทยาลัยในเครือไทย -เทค สามารถเดินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงไดก้ าหนดนโยบาย โดยน าคุณค่าหลกั 12 ประการมาใช ้  
               อนัเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานและค่านิยมท่ีทางรัฐบาลให้ความส าคญักบันักเรียน นักศึกษา ทางท่ีวิทยาใน
เครือไทย-เทค ท่ีจะท าใหบุ้คลากรทุกคน รวมทั้งนกัเรียน นกัศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวห้น่ึงในค่านิยมของสถานศึกษาท่ีฝังลึกอยูใ่นสถานศึกษา คือ รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้
เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ ้มกันท่ีดี และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเองเขา้ไปถึงพฒันาดีข้ึนยึดมัน่เสมอในการ
ยกระดบัคุณภาพสังคม และส่งเสริมพฒันา เศรษฐกิจของชาติอย่างย ัง่ยืน บนความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของ
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ชุมชน และสังคมวงกวา้ง โดยสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และสังคมอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน ให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยเีก่ียวกบัการศึกษา กลุ่มวทิยาลยั
ในเครือไทย-เทคไดใ้หค้วามร่วมมือกบัสงัคม ชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม และน าความรู้สู่สงัคม
เร่ิมดว้ยการทอดถ่ายความรู้ จิตอาสา พฒันา ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมชุมชน  
 ดงันั้น เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมช่วยเหลือสังคม น าความรู้สู่สังคม  เป็นรูปธรรมในความร่วมมือ
กัน ของชุมชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุความส าเร็จ และเป็นไปตามความตอ้งการ เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง 
กลยทุธ์การบริหารการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สงัคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน ของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค  
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สงัคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน ของกลุ่ม

วทิยาลยัในเครือไทย-เทค 
2. เพ่ือก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน ของ

กลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค 
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3. เพ่ือประเมินกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่งชุมชน ของ
กลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
1. หลักการและแนวคิด โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

รับผิดชอบต่อสงัคมหรือโครงการ SSR (Student Social Responsibility) 
2. สภาพปัจจุบนัการจดักิจกรรมระหวา่งชุมชน ของกลุ่มวทิยาในเครือไทย-เทค ในการช่วยเหลือสงัคม 
3. ความตอ้งการของชุมชน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีแต่ละแห่ง ของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ใน

รูปแบบการจดักิจกรรม 
4. กลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน ในการช่วยเหลือ

สงัคม 
 จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคิดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
นกัเรียน นกัศึกษา หรือโครงการ 
SSR (Student Social 
Responsibility) 
1.ดา้นการสร้างงานสร้างอาชีพ 
2.ดา้นสุขภาพและอนามยัผูบ้ริโภค 
3.ดา้นสาธารณประโยชน์ 
4.ดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
5.ดา้นกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 
6.ดา้นกีฬา 
 

รูปแบบความร่วมมอื 

-กิจกรรมร่วมกบัชุมชนในการช่วยเหลือสังคม ของ
กลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค  
-ลกัษณะการจดักิจกรรม 

-แนวความคิดในการน าความรู้สู่สงัคม ชุมชน 

-ความตอ้งการของกลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค 

กลยุทธ์การบริหารจดัการ
จดักิจกรรมน าความรู้สู่
สงัคม ร่วมกนัระหวา่ง 
ชุมชน (SSR)  ของกลุ่ม
วิทยาลยัในเครือไทย-เทค 

1.ดา้นกิจกรรมชุมชน
สมัพนัธ ์

2.ดา้นกิจกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพ 

3.ดา้นการสร้างความ
เช่ียวชาญแก่นกัศึกษา 
4.ดา้นจิตอาสาเพื่อ
สงัคม   

ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม(Environmental 
Analysis) 
2.จดัวางทิศทาง (Establishing Organization 
Direction) 
3.ก าหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation) 
4.ปฏิบติังานตามกลยทุธ์ (Strategic 
Implementation) 
5.ควบคุมเชิงกลยทุธ์  (Strategic Control 
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4.วธีิด าเนินการวจัิย 
 แนวทางการจดัท ากลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สงัคมร่วมกนัระหวา่งชุมชนของ
กลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค โดยจดัท าเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาผลการด าเนินการการจัดกิจกรรมน าความรู้สู่สังคม ทบทวนเอกสารรายงาน
โครงการ SSR ของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค รวมรวบขอ้มูลน ามาวเิคราะห์เน้ือหา  
 บันทกึข้อมูล จากเอกสารโครงการน าความรู้สู่สงัคม ของร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน (SSR) ของกลุ่ม
วทิยาลยัในเครือไทย-เทค น ามาทบทวน แลว้สงัเคราะห์ขอ้มูล 
 การรวบรวมข้อมูล ทบทวนรายงานโครงการ SSR  บันทึกข้อมูลให้อยู่ในกรอบประเด็นตาม
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั  รวบรวมขอ้มูลเน้ือหาสาระ จากเอกสารโครงการ SSR เพื่อน าไปสร้างแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผูแ้ทนชุมชน ท่ีเขา้ร่วมโครงการ SSR ในระยะท่ี 2ต่อไปท าการสรุปผลการด าเนินการกิจกรรม 
 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากสรุปผลกิจกรรม SSR  
 
 ระยะที ่2 ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการการจดักจิกรรมน าความรู้สู่สังคม 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นผูแ้ทนชุมชน 9 แห่ง และ กลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ SSR  จ านวน 50 คน  แสดงความคิดเห็นอยา่งไรต่อการจดั
กิจกรรม 
 เคร่ืองมอืวจิยั แบบสัมภาษณ์(ชุมชน) และ แบบสอบถาม ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาหาความสอดคลอ้ง
ของขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไว ้เพ่ือหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา IOC (Index of Item-objective 
Congruence)  มีค่ามากกวา่ 0.5 และน าไปทดลอง (Tryout) บุคลทัว่ไปใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คนแลว้น ามาหา
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวธีิการของครอนบาคไดค้่าความเช่ือมัน่ 
0.901 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล น าแบบสมัภาษณ์มาสรุปเน้ือหา ดว้ยการสงัเคราะห์เน้ือหา และใชป้ระกอบการ
น าไปร่างกลยุทธ์และแบบสอบถามรวมรวบแบบสอบถามท่ีก าหนดน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และเขียน
รายงานมาด าเนินการร่าง กลยทุธ์ ไปด าเนินการในระยะท่ี 3 ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผูแ้ทนชุมชน ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)และ แบบ
สอบถามก น ามาวเิคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  
 
 ระยะที ่3 ประเมนิกลยุทธ์ในการจดักจิกรรมการน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหว่างชุมชน(SSR) ของกลุ่ม
วทิยาลยัในเครือไทย-เทค 
 ผู้ให้ข้อมูล ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 10 คน พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้งและ
ความเป็นประโยชน์ 
 เคร่ืองมือวิจัย แบบประเมินกลยทุธ์โดยการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) น าแบบท่ี
ผูว้จิยัสร้างแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหาและความ
ชดัเจนของภาษา ผูว้จิยัแกไ้ขค าถามในการสมัภาษณ์ตามท่ีไดรั้บการแนะน า ไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล น าผลการประเมินกลยุทธ์กิจกรรม และขอ้เสนอแนะในการปรับแกไ้ขกล
ยุทธ์ฯ จากผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 10 ท่าน มาวิเคราะห์ผลการประเมินกลยุทธ์ จึงไดก้ลยุทธ์ท่ีปรับแกไ้ขตามความ
คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ และน าไปสรุปเขียนรายงาน   
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบ
ประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์เน้ือหา (Content Validity) จากข้อมูลข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขกลยุทธ์จาก
ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 10 ท่าน  

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสรุปแบบสัมภาษณ์การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกันระหว่าง
ชุมชน ของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค 

หัวข้อ รายละเอยีด 

จุดแข็ง 
 
 

1. เน่ืองจากสถาบนัมีช่ือเสียงจึงท าให้เป็นท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่ 
2. นกัศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. ท าให้เกิดความสามคัคีและการท างานร่วมกนัของคนในชุมชน 
4. ท าให้น าความรู้ท่ีไดไ้ปส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายในชุมชน 
5. นกัศึกษามีความรู้ในดา้นวิชาชีพสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ กบัคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. นกัศึกษาท างานเป็นทีมไดดี้และมีภาวะผูน้ า กลา้พดูกลา้ท าและกลา้แสดงออก 
7. นกัศึกษามีการแต่งกายท่ีดีและเคารพสถานท่ี 
8. ในการจดัท าโครงการมีการวางแผนการท างานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

จุดอ่อน 
 

1. การอบรมเก่ียวกบัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษส าหรับการส่ือสารเพ่ือชีวิตประจ าวนั 
2. การติดตามผลสมัฤทธ์ิของบุคคลท่ีเขา้ร่วมโครงการวา่ไดน้ าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้ริงหรือไม่ 
3. การจดัการในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์โครงการให้ทัว่ถึงและต่อเน่ืองเป็นระยะ 
4. การส ารวจความตอ้งการในการจดักิจกรรมก่อนจากชุมชนเพ่ือใชส้ าหรับด าเนินงานจริง 
5. การจดักิจกรรมสนัทนาการในระหวา่งการอบรมเพ่ือดึงดูดคนในชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 
6. การก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมควรให้เหมาะสมกบัโครงการนั้นนั้น 

อุปสรรค 
 

1. การท่ีคนในชุมชนมีทกัษะในการเขา้อบรมต่างกนัท าให้ความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการต่างกนั 
2. งบประมาณในการจดักิจกรรมของชุมชนไม่เพียงพอ 
3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีจ านวนไม่มากและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของบุคคลกลุ่มเดิม 

โอกาส 
 

1.ในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพ่ือซ้ือวสัดุอุปกรณ์
แจกจ่ายให้กบัชุมชน 
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ตอนที ่2 ผลการสรุปแบบสอบถามการบริหารจดัการการจดักจิกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหว่าง
ชุมชน ของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่ง
ชุมชนของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ในภาพรวม 

การด าเนินการจดัท ากจิกรรมโดยรวม   S.D. 
ระดบัผลการ
ด าเนินการ 

 ดา้นจิตอาสาเพื่อสงัคม 4.24 1.18 มาก 

 ดา้นกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 4.12 0.73 มาก 

 ดา้นการสร้างความเช่ียวชาญแก่นกัศึกษา 4.11 1.13 มาก 
 ดา้นการสร้างงานสร้างอาชีพ 4.03 0.98 มาก 

รวม 4.11 0.80 มาก 
จากตารางท่ี  4.2  พบว่า  ระดับผลการด าเนินงานการจัดท ากิจกรรมการน าความรู้สู่สังคมร่วมกัน

ระหวา่งชุมชนและกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทคโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  (S.D. 
= 0.80)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ก็พบวา่ ทุกดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ไดแ้ก่ ดา้นจิตอาสาเพ่ือ
สังคม  ดา้นกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์  ดา้นการสร้างความเช่ียวชาญแก่นักศึกษา และดา้นการสร้างงานสร้างอาชีพ
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.24  4.12  4.11  และ 4.03  (S.D. = 1.18   0.73   1.13  และ  0.98)  ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกัน ระหว่าง

ชุมชน ของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน  
 

ตารางที2่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นกลยทุธ์ในการจดัท ากิจกรรมน าความรู้สู่
สงัคมร่วมกนัระหวา่งชุมชนของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทคในภาพรวม 
ประเดน็กลยุทธ์การจดัท ากจิกรรมน าความรู้สู่สังคม

ภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ S.D. 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

ดา้นความสอดคลอ้ง 4.50 0.78 มากท่ีสุด 
ดา้นความเหมาะสม 4.33 0.74 มาก 
ดา้นความเป็นไปได ้ 4.30 0.74 มาก 
ดา้นความเป็นประโยชน ์ 4.18 0.81 มาก 

รวม 4.33 0.75 มาก 
จากตารางท่ี  4.8  พบวา่  ระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นกลยทุธ์ในการจดัท ากิจกรรมน าความรู้สู่สังคม

ร่วมกนัระหว่างชุมชนของกลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทคในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.33 (S.D. = 0.75)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ก็พบว่า  ดา้นความสอดคลอ้งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.50  (S.D. = 0.78)  โดยดา้นความเหมาะสม  ดา้นความเป็นไปได ้ และดา้นความเป็น
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ประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  4.30  และ 4.18  (S.D. = 0.74,  0.74  และ  
0.81)  ตามล าดบั 

 
ตารางที ่3 กลยทุธ์การจดักิจกรรมน าความรู้สู่สงัคมร่วมกนัระหวา่งชุมชน ของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค 

กลยุทธ์ มาตรการ กลไกสู่การปฏิบัติ  

1. ด้านกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์   

1.1 การประชาสมัพนัธ์
โครงการ SSR อยา่งทัว่ถึง 

1.2 การสร้างความร่วมมือใน
การจดักิจกรรมระหว่างชุมชน 

1. ส่งเสริมช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย 
2. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลยักบัชุมชน 
3. ส่งเสริมการขยายเครือข่ายชุมชน
ในการจดักิจกรรม SSR 

1. จดัการประชาสมัพนัธ์หลายช่องทาง เช่น 
Social Media วิทยชุุมชน ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ตวัแทนชุมชน เป็นตน้  
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ร่วมกนัจดักิจกรรม SSR ไดแ้ก่ การจดัเตรียม
วสัดุ อุปกรณ์ วิทยากร สถานท่ี เป็นตน้  
3. สร้างเครือข่ายตวัแทนชุมชน เพ่ือขยายการ
จดักิจกรรม SSR ไปยงัชุมชนใกลเ้คียงเพ่ิมข้ึน  

  2. ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ   
2.1 การพฒันาอาชีพของคนใน

ชุมชน 
2.2 การประยกุตใ์ชท้รัพยากรใน

ชุมชนสู่การสร้างรายได ้

1. ส่งเสริมการพฒันาความรู้ สร้าง
ความเขม้แขง็ในอาชีพของชุมชน 
 
2. ส่งเสริมการน าทรัพยากรใน
ชุมชนมาต่อยอดธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได ้
 

1.มีการจดัวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน
พร้อมติดตามผลหลงัจากด าเนินงาน SSR 
เสร็จส้ินทุกคร้ัง อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระยะ  
2.น าความรู้ท่ีไดรั้บจากชุมชนหรือชุมชนท่ี
ไดรั้บจากวิทยาลยัฯ โดยใชท้รัพยากรใน
ชุมชนจดัท าธุรกิจเพ่ือสร้างรายได ้

4.  ด้านจิตอาสา   

4.1 การสร้างความตระหนกั เห็น
คุณค่าในการท าประโยชน์แก่ส่วนรวม
ให้มาก 

4.1 การสร้างความตระหนกั เห็น
คุณค่าในการท าประโยชน์แก่
ส่วนรวมให้มาก 
 
 
 
 
4.2 ส่งเสริมให้นกัศึกษา เห็นคุณค่า
ของการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ต่างๆตามความสนใจ และตรงตาม
ความสามารถของนกัศึกษา โดยให้นกัศึกษา
ไดล้งมือปฏิบติั คิด วางแผน และสรุปผลการ
ด าเนินงานดว้ยตนเอง เพื่อสร้างความภูมิใจ
และเป็นส่วนหน่ึงของการบริการแก่สงัคม 
2.  ให้นกัศึกษาเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมดว้ย
ตวัเองและปลูกจิตส านึกให้นกัศึกษาทุกคนมี
ส่วนร่วมมากท่ีสุด 
3.ส่งเสริมให้นกัศึกษาไดจ้ดัท ากิจกรรมโดย
น าความรู้ดา้นวิชาชีพและฝึกอาชีพอิสระแก่
ชุมชน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลกั  
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6.อภิปรายผล   
 การสรุปผลการวจิยัไดแ้ยกออกเป็นขอ้ ดงัน้ี 
 จากการศึกษากลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชนของกลุ่ม
วทิยาลยัในเครือไทย-เทคมีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 1.  การด าเนินการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหว่าง ชุมชน ของกลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-
เทค   จากรายงานโครงการ SSR  พบวา่  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังจะมีภาพรวมของการจดักิจกรรมน าความรู้สู่
สงัคม  ส่วนใหญ่ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมนั้นมีความพึงพอใจในระดบัมาก  
 2.  การก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน ของกลุ่ม
วทิยาลยัในเครือไทย-เทคโดยสามารถแบ่งการอภิปรายออกไดด้งัน้ี 
  2. 1  แบบสัมภาษณ์การบริหารจดัการการจัดกิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกันระหว่างชุมชน ของ
กลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค พบวา่  
                    จุดอ่อน  ในการด าเนินการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สงัคม ไดแ้ก่  การใชภ้าษาองักฤษ  ,การติดตามบุคคล
ท่ีเขา้ร่วมโครงการวา่ไดน้ าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดจ้ริง  , การประชาสมัพนัธ์โครงการ  ,ส ารวจความตอ้งการ
ในการจดักิจกรรมก่อน,จดักิจกรรมสนัทนาการในระหวา่งการอบรม,ก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมควรใหเ้หมาะสม 
                   อุปสรรคในการด าเนินการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคม ไดแ้ก่  การท่ีคนในชุมชนมีทกัษะในการเขา้
อบรมต่างกนั , งบประมาณในการจดักิจกรรม ,ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีจ านวนไม่มาก  
   โดยการก าหนดดงักล่าวจะท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได ้ เน่ืองจากเป็นการ
น าขอ้มูลท่ีมาจากการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั  
 2.2  ผลการด าเนินการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน    ของกลุ่มวิทยาลยัใน
เครือไทย-เทค  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประมวล  บุตรดี (2552)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การด าเนินกิจกรรมดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจกบัการพฒันาชุมชน  :  กรณีศึกษาฝายชะลอน ้ าชุมชนสาสบหก  จงัหวดัล าปาง มี
การศึกษารูปแบบและกระบวนการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ (บริษทัปูนซิเมนต์
ไทย (ล าปาง) จ ากัด ท่ีมีต่อชุมชน และสอดคล้องของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility : CSR) กบัแนวคิดการพฒันาชุมชน  พบวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ก็พบวา่ ทุก
ดา้นไดแ้ก่   ดา้นกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์   ดา้นการสร้างงานสร้างอาชีพ  ด้านการสร้างความเช่ียวชาญแก่นักศึกษา  
และดา้นจิตอาสาเพ่ือสงัคม   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 2.3  การก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สงัคมร่วมกนัระหวา่ง ชุมชน ของ
กลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค  พบวา่  
 กลยทุธ์ดา้นกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์โครงการ SSR อยา่งทัว่ถึง โดยใช้
มาตรการคือ ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย  
 การสร้างความร่วมมือในการจดักิจกรรมระหวา่งชุมชน โดยใชม้าตรการคือ  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งวทิยาลยักบัชุมชนและส่งเสริมการขยายเครือข่ายชุมชนในการจดักิจกรรม SSR  
   การสร้างงานสร้างอาชีพ ก าหนดให้มีการพฒันาอาชีพของคนในชุมชน โดยใชม้าตรการคือ  ส่งเสริม
การพฒันาความรู้ สร้างความเขม้แขง็ในอาชีพของชุมชน  
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 การประยกุตใ์ชท้รัพยากรในชุมชนสู่การสร้างรายได ้โดยใชม้าตรการคือ ส่งเสริมการน าทรัพยากรใน
ชุมชนมาต่อยอดธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละส่งเสริมความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนักลยทุธ์ 
 การสร้างความเช่ียวชาญแก่นักศึกษา ก าหนดให้มีการพฒันาการจดักิจกรรม SSR ให้เกิดความยัง่ยืน 
โดยใชม้าตรการ คือส่งเสริมการพฒันารูปแบบของกิจกรรม SSR ให้หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน   
 การพฒันาศักยภาพ และความเช่ียวชาญแก่นักศึกษา โดยใช้มาตรการคือ ส่งเสริมการพฒันาความ
เช่ียวชาญ ความรู้ ทกัษะในวิชาชีพของนกัศึกษากลยทุธ์ดา้นจิตอาสา  ก าหนดให้มีการสร้างความตระหนกั เห็นคุณค่า
ในการท าประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยใชม้าตรการคือ ส่งเสริมบทบาทความเป็นผูน้ าดา้นการพฒันาชุมชนแก่นกัศึกษา
และส่งเสริมใหน้กัศึกษา เห็นคุณค่าของการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  
 ใชห้ลกัการวิเคราะห์โดยยึดรูปแบบของ SWOT  คือการวิเคราะห์ในส่วนของจุดแข็ง (S)จุดอ่อน
(W)  โอกาส (O) และในส่วนของอุปสรรค์ (T) ซ่ึงในการวิเคราะห์จุดแข็ง (S)  จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อคน้หา
จุดเด่นหรือจุดแขง็ท่ีมีอยูเ่พ่ือแสดงให้เห็นวา่วิทยาลยัมีจุดแขง็ในเร่ืองใดบา้ง  และในส่วนของจุดอ่อน (W) แสดง
ให้เห็นว่าวิทยาลยัมีจุดอ่อนท่ีมกัเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างไร และในการ
วิเคราะห์ตัวโอกาส(O)ก็จะเป็นการวิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์การมีโอกาสในเร่ืองใดบ้าง ซ่ึงในการ
วิเคราะห์เพ่ือคน้หาช่องทางอ่ืนอีกไหมท่ีสามารถท าให้การจดักิจกรรมของวิทยาลยัมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน  
 3.   ผลการประเมินกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนัระหวา่งชุมชน ของ
กลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทคพบวา่ความคิดเห็นต่อประเด็นกลยทุธ์ในการจดัท ากิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนั
ระหวา่งชุมชนของกลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทคในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ก็พบวา่  
ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนด้านความเหมาะสม, ด้านความเป็นไปได้และ ด้านความเป็น
ประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนตรี  เลิศสกลุเจริญ (2547) ซ่ึงไดศึ้กษา แนวทางการ
พฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดันนทบุรี ศึกษาทศันะของผูบ้ริหาร
องคก์รธุรกิจท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และการจดักิจกรรมหรือบริการท่ีสะทอ้นถึงความรับผิดชอบ เป็น
แนวทางการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ   
 

7. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ผูบ้ริหารและคณะครูควรให้ความสนับสนุนแก่นกัศึกษาท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรม SSR   ของวิทยาลยัใน

เครือไทย – เทค อาทิเช่น  การส่งเสริมให้นักเรียนมีการปฏิบติังานจริงและต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญให้นักศึกษา
ก่อนท่ีจะออกไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน และเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของนกัศึกษาพร้อมกบัสร้างช่ือเสียงใหก้บัวทิยาลยัอีกดว้ย 

2. ผูบ้ริหารของวทิยาลยัในเครือไทย – เทค ควรน ากลยทุธ์การจดักิจกรรม SSR ไปวางแผนด าเนินการตามกลยทุธ์ 
และน าผลมาพิจารณาปรับปรุงกลยทุธ์ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. การบริหารจดัการในเร่ืองของการติดตามผลการด าเนินงานหลงัจากด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน  ควรมีการติดตาม
ผลท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระยะ  เพ่ือให้ทราบถึงการน าผลการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและเพ่ือเป็นการสาน
ความสมัพนัธ์กบัคนในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและหากเกิดขอ้สงสยัหลงัจากการอบรมไปแลว้ทางชุมชนจะไดส้อบถามได ้
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8.ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเพ่ือก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมร่วมกนั
ระหวา่งชุมชนของกลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค  เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและปฏิบติัในการจดั
กิจกรรมน าความรู้สู่สังคมของทางวิทยาลยัในเครือไทย-เทคดังนั้นในการท าวิจัยในคร้ังต่อไปควรท าการวิจัย
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการน ากลยทุธ์การการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมระหวา่งวทิยาลยัในครือไทย-เทคไป
ใชจ้ริงเพื่อศึกษาความส าเร็จของการน ากลยทุธ์การการจดักิจกรรมน าความรู้สู่สังคมระหวา่งวิทยาลยัในครือไทย-
เทคไปใช ้
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 การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรช่ันทีม่ต่ีอสมรรถนะการปฏบัิติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 

A STUDY OF DIFFERENT GENERATION EFFECTING TO THE WORK 
COMPETENCY OF TEACHER UNDER PATHUMTHANI PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2  
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1.) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2  (2.) ศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคือ ครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 จ านวนทั้งส้ิน 11 โรงเรียน ครู 274 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ
แบบสอบถามและสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ดว้ยสถิติ  
F-Test 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. สมรรถนะในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา            

จ.ปทุมธานี เขต 2 มีสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
2. ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนั โดยภาพรวมนั้นไม่

พบวา่แตกต่างกนั แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นนั้นพบความต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่สมรรถนะ
ดา้นการมุ่งมัน่ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 

 
ค าส าคญั :   ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่  สมรรถนะ  การปฏิบติังาน 
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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. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การปฏิบติังานในทุกสถานศึกษาลว้นแต่ประกอบไปดว้ยบุคลากรหลากหลายช่วงวยั หลากหลายสาขา 

มารวมตวักนัเพ่ือร่วมกนัท างาน ปัจจุบนัการศึกษามีบทบาทส าคญัในการพฒันาคนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในทุก 
ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะพฒันาการศึกษาใหมี้ความพร้อมส าหรับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงจ าเป็นจะตอ้งพฒันาบุคลากรของ
การศึกษา ซ่ึงครูในแต่ละสถานศึกษานั้นเป็นปัจจยัส าคญั ส าหรับการพฒันาคนและประเทศชาติ จ าเป็นตอ้งคน้หา
ปัญหาของบุคลากรครู เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รวมถึงการวางแผนเพ่ือการพฒันาและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  

จากประสบการณ์ในการท างานในสถานศึกษาของผูท้  าวจิยั ปัญหาท่ีพบเจอส่วนใหญ่ของครู มกัเกิดจาก
ความคิดท่ีแตกต่างกนัและไม่ยอมรับความคิดเห็นของครูท่ีท างานร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นดา้นการท างาน และการ
แนะน าการใชเ้คร่ืองมือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน รวมถึงดา้นการบริหารงานอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
ลว้นแต่มีผลต่อการท างานร่วมกนัของครู จึงเลือกท าวจิยัเร่ืองการศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ท่ีมีต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี 
เขต 2  ผูท้  าวจิยัตอ้งการทราบและศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของความแตกต่างในช่วงวยัของครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปทุมธานี เน่ืองจากผูท้  าวจิยัเองนั้นอาศยัและปฏิบติังานอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ีดว้ย เพ่ือน าผลการวจิยัไป
ปรับปรุงและศึกษาต่อไป 

กล่าวถึงครูในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 3 เจนเนอเรชัน่ ดว้ยกนั คือ  Baby Boomer, Generation X และ 
Generation Y ซ่ึงจะเป็นตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี โดยทั้ง 3 เจนเนอเรชัน่ จะเป็นครูท่ีเกิดในช่วงวยั
ท่ีต่างกนั รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม และลกัษณะนิสยัต่างกนั ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
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สถานศึกษามีอ านาจหน้า ท่ีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของสถานศึกษา โดยเฉพาะกฎหมายมหาชน ได้
สร้างแนวคิดเร่ืองการแยกตวับุคคลของรัฐออกจากตวับุคคลธรรมดาท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้เป็นผูใ้ชอ้  านาจถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเป็นเหมือนกฎกติกาท่ีสังคมสร้างข้ึน 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2550: 13) สถานศึกษาจึงมีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานบุคคลมากข้ึน นบัแต่
การวางแผน การก าหนดต าแหน่ง การสรรหา การคัดเลือก การพฒันา การให้ค่าตอบแทน มีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล ไดเ้องทั้งในดา้นการปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวนิยั รวมถึงอ านาจในการพิจารณาเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การบริหารงานบุคคลโดยตรง ภายใตก้ฎหมายการศึกษา พ.ศ.2542 และฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2545 ตาม
หลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอบข่ายอ านาจหน้าท่ีการบริหารงานบุคคลการ
กระจายอ านาจด้านการบริหารบุคคล โดยท่ีเป้าหมายสูงสุดของการมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ
บริหารงานบุคคลน้ี เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (กระทรวงศึกษาธิการ,2550: 
76) 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเขตบริการการศึกษา 3 อ าเภอ คือ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ  มี
อ านาจหนา้ท่ี จดัท านโยบาย  แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตอ้งการของ  ทอ้งถ่ิน  วเิคราะห์การ
จัดตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจ้งจัดสรร
งบประมาณท่ีไดรั้บใหห้น่วยงานขา้งตน้รับทราบและตรวจร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก ากบั ดูแล 
ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ฯลฯ (พระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 36, 2546 : 20) 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. ศึกษาสมรรถนะการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จ.ปทุมธานี  เขต 2  
2. ศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนั 
 

3. สมติฐานการวจัิย 
1. ครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนัน่าจะมีสมรรถนะในการปฏิบติังานในภาพรวมและรายดา้นท่ีแตกต่างกนั 
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4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
           5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จ.ปทุมธานี  เขต 2 โดยผูว้จิยัหาขนาดของตวัอยา่ง โดยใชต้ารางส าเร็จรูปตาราง เครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) โดยเปิดตารางส าเร็จรูปท่ีขนาด ประชากรเท่ากบั 950 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนทั้งส้ิน 274 คน 
จาก 11 โรงเรียน 
         5.2 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 4 เดือน (มีนาคม 2559– กรกฎาคม 2559) 
           5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามมีทั้ งหมด 4 ขอ้ค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ(เจนเนอเรชั่น) ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั และประสบการณ์ในการท างาน ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 สมรรถนะหลกั โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 หัวขอ้หลกัของสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน คือ 1.) ดา้นการมุ่งมัน่ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน จ านวน 6 ขอ้ 2.) ดา้นการบริการท่ีดี จ านวน 6 ขอ้ 
3.) ด้านการพฒันาตนเอง จ านวน 6 ขอ้ 4.) ด้านการท างานเป็นทีม จ านวน 6 ขอ้ และ5.) ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูจ านวน 6 ขอ้ รวมเป็น 30 ขอ้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือใชว้ิธีการค านวณหาค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ  ไดค้่า IOC มากกวา่ 0.64 ทุกดา้นของค าถาม 
 5     หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม                          
ตวัแปรตาม 

3 Generations                                                                              

Baby   Boomer   ( อายุระหว่าง 52 - 70 ปี) 

Generations   X ( อายุระหว่าง 37 – 51 ปี ) 

Generations   Y  ( อายุระหว่าง 19 – 36 ปี) 

สมรรถนะการปฏบิัตงิานครู ( สมรรถนะหลกั 5 ด้าน ) 

-ด้านการมุ่งมัน่ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงิาน 

-ด้านการบริการด ี

-ด้านการพฒันาตน 

-ด้านการท างานเป็นทมี 

-ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
(1) น าหนงัสือขออนุญาตจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยั (2) ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไป
ยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 274 ชุด(3) จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองใชเ้วลา 25 วนั (4) สามารถรวบรวม
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ 274 ชุด (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม (6) จดั
หมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพ่ือน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงบรรยายวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์ความตวัแปรปรวนทางเดียว 
(One - Way ANOVA) ดว้ยสถิติ F-Test 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ท่ีมีต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของครูใน

สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 ผูว้จิยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
1.ผลการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของครูในสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี  เขต 2 พบวา่ส่วนมากครูเป็นเพศหญิง จ านวน 178 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.69 และเป็นเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.04 เจนเนอเรชัน่ของครูส่วนมากเป็นครูท่ีอยู่
ใน Generation Y มีช่วงอายุระหว่าง 19 – 36 ปี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 รองลงมาเป็นครูท่ีอยู่ใน 
Generation X มีช่วงอายุระหว่าง 37 – 51 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18 และสุดท้ายเป็นครูท่ีอยู่ใน 
Generation Baby Boomer จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.01 การศึกษาส่วนมากอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 
261 คน คิดเป็นร้อยละ 95.26 และปริญญาโท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.74 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ของครูผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานระหว่าง 5 – 10 ปี เป็นจ านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 46.72  รองลงมาคือครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 106 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.69  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 11 – 15 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49 ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน 16 – 20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.55 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 31 – 35 ปี จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 และสุดทา้ยประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 21 – 25 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 

2.ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
ครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2  (n = 274) โดยภาพรวม
และรายดา้นของสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน (Core Competency) ทั้ง 5 ดา้น  
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานของ
ครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

ค่าเฉล่ีย  
(    ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ระดบัความคิดเห็น 

1.ดา้นการมุ่งมัน่ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 4.31 0.53 มาก 

2.ดา้นการบริการท่ีดี 4.44 0.54 มาก 
3.ดา้นการพฒันาตนเอง 4.32 0.51 มาก 

4.ดา้นการท างานเป็นทีม 4.39 0.49 มาก 
5.ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.39 0.51 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าสมรรถนะหลักในการ

ปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้นของครูในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย ( ) = 4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ค่าเฉล่ีย ( ) ดา้นท่ีสูงท่ีสุด คือ 
ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ค่าเฉล่ีย ( ) = 4.53) และดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการมุ่งมัน่ผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย ( ) = 4.31) 

3.การวเิคราะห์ขอ้มูลความแตกตา่งของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนัใน
สถานศึกษาสงักดัส า นกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น โดย
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way   ANOVA ) 
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ตารางที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างโดยภาพรวม รายดา้นของสมรรถนะในการปฏิบติังานาของครูท่ีมีเจน
เนอเรชัน่ต่างกนั โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 

หมายเหตุ *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
     
       จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอ-
เรชัน่ต่างกนัในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way   ANOVA ) ของสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยภาพรวมรายดา้นของ
สมรรถนะหลกัทั้ง 5 ดา้น ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงท าการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเจาะจงพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม โดยท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way   
ANOVA ) ของสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถามทั้งหมดมี 30 ขอ้ จากสมรรถนะหลกั
รายดา้นทั้ง 6 ดา้น พบความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ข้อค าถามท่ี 1. จากสมรรถนะหลักด้านการมุ่งมั่นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน และข้อค าถามข้อท่ี 2. จาก
สมรรถนะหลกัดา้นการบริการท่ีดี 
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ตารางที ่3 การวเิคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนั พิจารณา
เป็นรายขอ้ค าถาม โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way   ANOVA ) ขอ้ค าถามท่ี 1. ค  าถามเก่ียวกบั
การปฏิบติังานตามระบบและขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

หมายเหตุ *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
   
        จากตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอ
เรชัน่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1. ถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามระบบและ
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
 
ตารางที ่4 การวเิคราะห์ (Post Hoc Tests) ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่
ต่างกนักบัขอ้ค าถามท่ี 1. ค  าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามระบบและขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ (Post Hoc Test) พบวา่ครูในเจนเนอเรชัน่ Y (อายรุะหวา่ง 19 – 36 ปี) มี
สมรรถนะในการปฏิบติังานในขอ้ค าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบติังาน มากกวา่ครู
ในเจนเนอเรชัน่ X (อายรุะหวา่ง 37 – 51 ปี) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ กบัเจนเนอเรชัน่ Baby Boomer (อายรุะหวา่ง 52 – 70 ปี) 
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         ตารางที ่5 การวเิคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนั 
พิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way   ANOVA ) ขอ้ค าถามท่ี 2. 
ค  าถามเก่ียวกบัความเตม็ใจในการใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียน 

        หมายเหตุ *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
           จากตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจน
เนอเรชัน่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัความเตม็ใจในการให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียน 
 
ตารางที ่6 การวเิคราะห์ (Post Hoc Tests) ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่
ต่างกนักบัขอ้ค าถามท่ี 2. ค  าถามเก่ียวกบัความเตม็ใจในการใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียน 

   
 จากตารางท่ี  6 ผลการวเิคราะห์ (Post Hoc Test) พบวา่ ครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนั มีสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานในขอ้ค าถามเก่ียวกบัความเตม็ใจในการใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียนไม่พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

7. อภิปรายผล  
          การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชั่นท่ีมีต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของครูใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
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           7.1 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานทั้ง 5 
ดา้นของครูในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 ภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตโ้ครงการไทยเขม้แข็ง ในเร่ืองของการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ท าใหค้รูใน
สถานศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน สอดคล้องกับคู่มือการประเมินสมรรถนะครู ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) “คู่มือประเมิน
สมรรถนะครู”(ฉบบัปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(อดัส าเนาเยบ็เล่ม) 
           7.2 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนัใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ( One – Way   ANOVA ) ของสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยภาพรวมรายดา้นของสมรรถนะหลกัทั้ง 5 
ดา้น ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก สมรรถหลกัภาพรวมรายดา้นทั้ง 
5 ดา้นนั้นเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานในการปฏิบติังานเป็นความสามารถท่ีบุคลากรจะตอ้งมีหรือตอ้งท าเพ่ือใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองสมรรถนะของ David C. McClelland ในปี ค.ศ.1960 กล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัทกัษะความรู้ความสามารถกบัคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเจาะจงพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถามทั้งหมดมี 30 ขอ้ จากสมรรถนะหลกัรายดา้นทั้ง 6 ดา้น พบ
ความแตกต่างเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามท่ี 1. ค  าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามระบบและ
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน พบวา่ครูในเจนเนอเรชัน่ Y (อายรุะหวา่ง 19 – 36 ปี) มีสมรรถนะในการปฏิบติังานใน
ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบติังาน มากกวา่ครูในเจนเนอเรชัน่ X (อายรุะหวา่ง 
37 – 51 ปี) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ กบัเจนเนอเรชัน่ 
Baby Boomer (อายรุะหวา่ง 52 – 70 ปี) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูในเจนเนอเรชัน่ Y มีความตอ้งการความชดัเจนใน
การปฏิบติังานและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานจึงท าให้ ครูในเจนเนอเรชัน่ Y มีสมรรถนะในการปฏิบติังาน
ในขอ้ค าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นพบความแตกต่างมากกวา่ครูในเจน
เนอเรชัน่อ่ืน ๆ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัการศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีผลต่อความ
ตอ้งการคุณลกัษณะงาน  (ฉัตรนภา ติละกุล, พ.ศ. 2555) และค าถามขอ้ท่ี 2. ค  าถามเก่ียวกบัความเต็มใจในการให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ครูท่ีมีเจนเนอเรชัน่ต่างกนั มีสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้นการบริการท่ี
ดีในขอ้ค าถามเก่ียวกบัความเตม็ใจในการใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียนไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขอ้ค าถามเก่ียวกบัความเตม็ใจในการใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียนนั้น เป็นขอ้
ค าถามในสมรรถนะหลกัดา้นการบริการท่ีดี ท าให้สะทอ้นถึงลกัษณะอุปนิสัย ทศันะคติ และความเช่ือของครูใน
สถานศึกษา สอดคลอ้งกบั การจดัแบ่งประเภทของสมรรถนะท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย ณรงค์วิทย ์แสนทอง 
(2547) แสดงใหเ้ห็นวา่ ครูทุกเจนเนอเรชัน่มีความเตม็ใจในการใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียนไม่ต่างกนั  
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 9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใช้ 
           จากการวจิยัความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ท่ีมีต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 คร้ังน้ีในภาพรวมสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังาน
ทั้ง 5 ดา้นนั้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีสูงท่ีสุด คือ ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านท่ีต ่าท่ีสุดคือ ด้านการมุ่งมั่นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ดังนั้ นครูควรเพ่ิมเติมการอบรม
สมรรถนะในด้านการมุ่งมัน่ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพฒันาภาพรวมของสมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั อยา่งสม ่าเสมอ  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
           2.1 การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่ท่ีมีต่อสรรถนะการปฏิบติังานของครู โดยใชก้ารแบ่งกลุ่ม
อ่ืน โดยการแบ่งกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะนิสยั ความคิด ท่ีมีความเหมือนกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั เป็นตน้ 
           2.2 การศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่เฉพาะในกลุ่มของครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.ปทุมธานี เขต 2 ดงันั้นการน าวจิยัไปใชค้วรระมดัระวงั 
           2.3 ควรขยายขอบเขตการวจิยัใหค้รอบคลุมไปยงัองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ีมีบุคลากรท่ีมีเจน
เนอเรชัน่ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือสามารถท าการวเิคราะห์และเปรียบเทียบระหวา่งเจนเนอเรชัน่ต่าง ๆ ไดช้ดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 
 

เอกสารอ้างองิ 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 36, (2546). 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”   
 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545). กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินติง้. 
ส านกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2554) “คูมื่อประเมินสมรรถนะครู” (ฉบบัปรับปรุง) 

กรุงเทพฯ. 
ฉตัรนภา ติละกลุ. (2555) “การศึกษาบุคลิกภาพของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีผลต่อความตอ้งการ

คุณลกัษณะงาน”. 
ณรงคว์ทิย ์แสนทอง. (2547). การจดัแบ่งประเภทของสมรรถนะท่ีแตกต่างกนัออกไป. 
ณรงคว์ทิย ์แสนทอง. (2547). มารู้จกั Competency กนัเถอะ. กรุงเทพมหนาคร: เอชอาร์เซ็นเตอร์. 
พสุ เดชะรินทร์. (2551). ช่องวา่งในการท างานระหวา่ง Gen X กบั Gen Y. ผูจ้ดัการรายสปัดาห์. เขา้ถึงขอ้มูล เม่ือ

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2554, จาก library.acc.chula.ac.th 
ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร. (2557). “สมรรถนะส าคญัของผูบ้ริหารมืออาชีพ” วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร.   
ศรีกญัญา มงคลศิริ. (2548). Power gensbranding. พิฆเณศ พร้ินทติ์ง้ เซ็นเตอร์: กรุงเทพมหานคร. 
นิเวศน์ เหมวชิรวรากร. (2557). VI Gen-X. สืบคน้จากhttp://portal.settrade.com/blog/nivate/2012/11/26/1206. 
 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

235 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการปฏบัิติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของ
โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

THE FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF ART CLUSTER 
SCHOOL TEACHERS’ WORKING PERFORMANCE  

UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 
 

พรพรรณ ประทุมชัย 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

Email:tungmae.pp@gmail.com 
ดร.วราภรณ์ ไทยมา 

วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
Email: waraporn.th@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ 

2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ประชากรของการศึกษาเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling)  จ านวน 181 คน เคร่ืองมือวิจยั  คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.942 
สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวจิยัพบวา่  
1. ประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นผลการปฏิบติังานตามภาระงานอ่ืนๆท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพ่ิมเติม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพ่ือการ
ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียน ด้านการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาเก่ียวกับหลกัสูตร ส่ือ เทคโนโลย ี
นวตักรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และดา้นการพฒันาตนเอง และการพฒันาวชิาชีพ อยู่
ในระดบัมาก ขณะท่ีดา้นการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน
ตามศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง   

2. ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบวา่ ความกา้วหนา้ในงานและความพึงพอใจในงานส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 และสามารถร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ไดร้้อยละ 40. 5 (R2 = 
0.405) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 
ค าส าคญั :   ประสิทธิผล การปฏิบติังาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 
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. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ในดา้นการจ ากดัอตัราก าลงัคนภาครัฐ ผนวกกบัการใชม้าตรการ

จูงใจ ให้ครูออกก่อนเกษียณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2549 มีผลท าให้ประเทศสูญเสียอตัราครู จ านวน 53,948 อตัรา 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และจากรายงานการส ารวจภาวะการท างานของบณัฑิต พ.ศ.2549 พบว่า ผูส้ าเร็จ
การศึกษาครุศาสตรบณัฑิตและศึกษาศาสตรบณัฑิต ไม่ไดป้ระกอบวิชาชีพครู อาจารย ์และยงัพบสภาพครูผูส้อน
ท่ีมีวฒิุไม่ตรงตามเกณฑข์องกระทรวงศึกษา อีกทั้งยงัพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในบางพ้ืนท่ีทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยปัญหาดงักล่าว
ไดส่้งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งมาก การศึกษาท่ีผา่นมาเก่ียวกบัคุณภาพของครู พบวา่ การพฒันาครู
ยงัขาดระบบการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง และขาดการดูแลเอาใจ ใส่อยา่งจริงจงั ท าให้ครูไม่ไดรั้บการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบเพียงพอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) อยา่งไรก็ตาม จากสภาพปัญหาดงักล่าว ท าให้คณะ
รัฐบาลชุดปัจจุบันตระหนักและให้ความส าคญักับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของครูเป็นอย่างมาก จึงได้
ก าหนดร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2560 -2574 เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งน าไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษา โดยมุ่งเนน้การพฒันาการศึกษาในหลากหลายดา้น 
และหน่ึงในนั้นคือ การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ดว้ย ครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อวงการการศึกษาเป็นอยา่งมาก ร่างกรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2560 -2574 จึงให้ความส าคญักบัการการสร้างและการพฒันาครู ตั้งแต่ระบบ
การคดัเลือก การผลิตครู การบรรจุ การพฒันา ฯลฯ ทั้งน้ี โดยร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ดงักล่าว ได้
วางกรอบดา้นการพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไวว้า่ สถาบนัผลิตครูตอ้งผลิตบณัฑิตสาขาวชิาชีพ
ครูตามมาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา (สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา) ระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษาในวชิาชีพครู ตอ้งเป็นไปตามหลกั เกณฑแ์ละคุณสมบติัท่ีก าหนดเพ่ือให้
ได้ผู ้เรียน ท่ี มีศักยภาพและความ  สามารถตรงตามความต้องการ  และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
(กระทรวงศึกษาธิการ : ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 
2559) 

ในปัจจุบนัการบริหารงานวชิาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ต่างไดรั้บการพฒันาตามกรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ทดัเทียมนานา
ประเทศ อย่างไรก็ตาม รายงานการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะในโรงเรียนขยายโอกาสสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ของ กิตติศกัด์ิ 
ปานงาม (2557) กลบัพบวา่ การบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนขยายโอกาส ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร อีกทั้ งยงัมีแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต ่าลง 
เน่ืองจากโรงเรียนขยายโอกาสท่ีสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารงานวิชาการอยู่หลายประเด็น เช่น การขาดแคลนครูผูส้อน การสอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดความส่งเสริม
สนบัสนุนจากชุมชนหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบไปดว้ยแขนง
วชิาต่างๆ อนัไดแ้ก่ ทศันศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ผลิตและบรรจุครูให้ตรงตามทักษะวิชา พร้อมทั้ งการพฒันาครูเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในทุกดา้น จากเหตุผล
ดงักล่าวผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัท่ีจะศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมทั้ง
ศึกษาปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซ่ึงผล



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

238 

การศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2   

(2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2   
 

3. สมมุติฐานการวจัิย 
ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในงาน ความกา้วหนา้ในงาน และ การไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 4.1 แนวคดิประสิทธิผลการกบัปฏิบัตงิานของครู  

ถวิล  อรัญเวส (2553) ประสิทธิผลการท างานของครู หมายถึง ผลการปฏิบัติงานครูทั้ ง 4 งานใน
สถานศึกษา คืองานวิชาการ ไดแ้ก่ งานหลกัสูตร การเรียนการสอน การพฒันาส่ือและกระบวนการเรียนรู้ การ
วดัผลประเมินผล งานบริหารงบประมาณ ไดแ้ก่  งานการเงิน การจัดท าบัญชี งานการพสัดุ งานบริหารบุคคล 
ไดแ้ก่ การพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 20 ชัว่โมงต่อปีตามเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนดความรับผิดชอบงานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ งานบริหารทั่วไป เช่น การอยู่เวรยามรักษาสถานท่ีราชการ การพฒันาส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา งาน
กิจกรรมนกัเรียน งานประชาสมัพนัธ์โรงเรียน เป็นตน้ 

ปิยวรรณ ไกรนรา (2549) ใหค้วามหมายของ ประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู หมายถึง การ
ท่ีขา้ราชการครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตอบสนองความตอ้งการของ
สถานศึกษา ให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  (2549) การปฏิบัติงานเป็นการพฒันาครูอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงแต่ละหน่วยงาน
สามารถจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจ  และความช านาญของครูไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงาน โดยสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง เพ่ือเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยูท่ี่การพฒันาคนไทยทุกคนใหเ้ป็น  
“ คนเก่ง คนดี และมีความสุข ” โดยมีการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัวยั พฒันาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
ตรงตามความตอ้งการ ทั้งในดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทกัษะคุณธรรม และจิตส านึกท่ี
พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซ่ึงผูบ้ริหารนั้ นจะตอ้งมีทักษะในการ พฒันาสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ เช่น การเพ่ิมผลผลิต การส่งเสริมขวญั และก าลงัใจในการท างาน การ
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ก าหนดจุดมุ่งหมาย การวางแผน การจดัองคก์าร การก าหนดหนา้ท่ี  และความรับผิดชอบ การใชท้รัพยากรมนุษย์
ท่ีมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ  แผน/โครงการ เป็นต้น ดังนั้ น การบริหารงานใน
สถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งมีระบบการควบคุมระดบัการปฏิบัติการการควบคุมการปฏิบัติงานของครู 
บุคลากรในหน่วยงาน ซ่ึงแตกต่างจากงานดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากวา่ครูเป็นผูท้รงคุณวฒิุ และเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ จึง
ตอ้งยดึหลกัและแนวทางต่อไปน้ี  
 1. มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนท่ีดี  
 2. มีการผสมผสานความรู้ ความคิด การปฏิบติัฝึกฝน อยา่งเหมาะสม  
 3. มีการจดักิจกรรมท่ีมีประโยชน์ทั้งเน้ืองาน และการสร้างคุณสมบติั เชิงมนุษย ์ใหผู้เ้รียนอยา่งชดัเจน 
 4. มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานในวชิาปฏิบติัเสมอ เพ่ือท่ีเม่ือพน้เวลาฝึกแลว้จะสามารถน าไปใชป้ฏิบติังาน
หรืออาชีพจริงได ้ 
 5. ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อครูอยา่งเพ่ือนร่วมงาน มากกวา่นายกบัลูกนอ้ง  
 6. มีการสร้างวฒันธรรมของการท างานร่วมกนัท่ีดี และสร้างบรรยากาศ การตรวจสอบการท างานของ
ครูอาจารยโ์ดยผูบ้ริหาร โดยเพ่ือนร่วมงาน และโดยนกัเรียนนกัศึกษา โดย ท่ีครูยอมรับท่ีจะปรับปรุงแกไข ้ได ้ 
 7. มีการจดัการให้มาตรฐานการปฏิบติังานของครู ของแต่ละสถานศึกษาได ้มาตรฐานวิชาชีพขององค์
วชิาชีพคือคุรุสภา  
 8. มีการประเมินและควบคุมการบริการวิชาการ และการสนับสนุนดา้นเทคนิค  และเทคโนโลยี ไป
พร้อมๆกบการประเมินและควบคุมการจดัการเรียนรู้ของครูอาจารย ์  
 ซ่ึงถา้หากว่าสถานศึกษาไม่มีการพฒันาครู ก็อาจส่งผลให้การด าเนินงานของ สถานศึกษานั้น ไดรั้บ
ผลผลิตท่ีไม่คุม้ค่า หรือผลเสียหาย เช่น การปฏิบติังานโดยไม่มีการวางแผน นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
มาก ครูมีคาบสอนมากเกินไปใชง้บประมาณท่ีไม่คุม้ค่า ท่ีใน แต่ละปี ไดรั้บงบประมาณจ ากดัขาดแคลน ส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีระบบ การบริหารจดัการท่ีขาดประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
 4.2 แนวคดิปัจจยัจูงใจ  

Herzberg (1959) ไดศึ้กษาทดลองเก่ียวกบั การจูงใจในการท างานของมนุษยพ์บวา่ มีปัจจยัอยู ่2 ประการ 
ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในการท างานของแต่ละบุคคลซ่ึงปัจจยัดงักล่าวคือ ปัจจยัจูงใจ (motivation 
factor) และปัจจยัค ้าจุน (maintenance factor)     มีรายละเอียดดงัน้ี  

ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจใหค้นชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เป็นตวักระตุน้
ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจใหบุ้คคลในองคก์ารปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเพราะปัจจยัท่ีสามารถ
สนองตอบความตอ้งการภายในของบุคคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1.ความส าเร็จในการท างานของบุคคล  หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานได้เสร็จส้ินและประสบ
ความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ การรู้จกัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือผลงานส าเร็จจะท าให้เกิด
ความรู้สึกพอใจและปราบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้นๆ 

2.การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือ ไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน 
จากผูม้าขอรับค าปรึกษา จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปแบบยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี 
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ให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความ สามารถเม่ือไดท้ างานอยา่งหน่ึงอยา่งใด
บรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 

3.ลกัษณะของงานท่ีจะปฏิบติั หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทาย
ท่ีตอ้งใหล้งมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 

4.ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบใหม่ๆ และมี
อ านาจในการรับผิดชอบเตม็ท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

5.ความกา้วหน้า หมายถึง การไดรั้บเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนของบุคคลในองค์การไดมี้โอกาส
ไดศึ้กษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

ปัจจัยค ้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามยั หมายถึง ปัจจัยท่ีจะค ้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมี
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารไม่ชอบงานช้ินน้ี และ
ปัจจยัท่ีมาจากภายนอกไดแ้ก่ 

1.เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็นท่ีพอใจบุคลากรท่ีท างาน 
2.โอกาสท่ีจะได้รับความกา้วหน้าในอนาคต นอกจากการท่ีบุคคลได้รับการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งใน

หน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 
3.ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่วา่ จะเป็นกริยา 

หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
4.สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสงัคมท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี 
5.นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองค์การ การติดต่อ ส่ือสารภายใน

องคก์าร 
6.สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพภายในของงาน เช่น แสง เสียง อากาศชัว่โมง การสอน 

รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่างๆอีกดว้ย 
7.ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึงความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลจากงานท่ีไดรั้บจากหนา้ท่ีของเขา เช่น 

การท่ีบุคคลตอ้งถูกยา้ยไปท างานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าใหเ้ขามีความสุขและไม่พอใจกบัการ
ท างานในท่ีแห่งใหม่ 

8.ความมัน่คงในการงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างานความยัง่ยนืของ
อาชีพหรือความมัน่คงขององคก์าร 

9.วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ังคบับญัชาในการด าเนินงานหรือความ
ยติุธรรมในการบริหาร 
                  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ยึด
กระบวนการศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงสามารถเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดย

วิธีเก็บขอ้มูล ผูว้ิจัยท าการเก็บขอ้มูลจากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน ทั้ งส้ิน 334 คน สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling)  จ านวน 181 คน จ าแนกครูตามขนาดของสถานศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาดเล็กมีครู จ านวน 2 คน 
สถานศึกษาขนาดกลางมีครู จ านวน 24 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่มีครู จ านวน 117 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษมีครู จ านวน 191 คน รวมทั้งส้ิน 334 คน โดยเลือกขนาดตวัอยา่งตามสัดส่วน ไดจ้ านวนครูในสถานศึกษา
ขนาดเลก็ จ านวน 1 คน จ านวนครูในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 13 คน จ านวนครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
จ านวน 64 คน จ านวนครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 103 คน 
               5.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตวัแปรอิสระ ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในงาน 
ความกา้วหนา้ในงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และตวัแปรตาม ประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการจดัระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นการร่วมปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร ส่ือ เทคโนโลยี นวตักรรมทางการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รียนตามศกัยภาพ ดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ดา้นผลการปฏิบติังานตามภาระงานอ่ืน  ๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

5.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 5 เดือน (มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559)                    
5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยั

ส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัจูงใจของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการ

ปัจจยัจูงใจ 
- แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

- ความพึงพอใจในงาน 

- ความกา้วหนา้ในงาน 

- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

 
 

ประสิทธิผลการปฏิบตังิานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. การจดัการเรียนรู้ 
2. การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน 
3. การร่วมปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร 
ส่ือ เทคโนโลย ีนวตักรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน
เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
5. การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชีพ  
6. ผลการปฏิบติังานตามภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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เรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ส าหรับตอนท่ี 1 เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 – 3 มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 5 ระดบั การ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหา ใช้วิธีการค านวณหาค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 หลังจากนั้ น น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) จ านวน 30 ตวัอย่าง แลว้ทดสอบความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal consistency reliability) โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.942  

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี    
(1) น าหนังสือขออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั (2) ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ชุด
(3) จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองใชเ้วลา 30 วนั (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจน
ครบ  181 ชุด  (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน
แบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน( Stepwise Multiple Regression Analysis)   
 

6. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของ

โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 43.10  มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี ในจ านวนน้ีมี 1 ใน 10 ท่ีมี

อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป ในดา้นรายไดต้่อเดือน พบวา่ ร้อยละ 41.40 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 
35,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 39.20 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 46.40 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
มีประสบการณ์ท างาน 5 - 10 ปี รองลงมา ร้อยละ 29.80 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 5 ปี  และ
ร้อยละ 76.20 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีวฒิุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (n=181) 

 ปัจจยัส่วนบุคคล  จ านวน  ร้อยละ 

1 อาย ุ     
 1.1 ต ่ากวา่ 31 ปี  58  32.00 
 1.2 31 – 40 ปี  78  43.10 
 1.3 41 – 50 ปี  26  14.40 
 1.4 มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  19  10.50 
2 รายได(้ต่อเดือน)     
 2.1 ต ่ากวา่ 20,000 บาท  71  39.20 
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 ปัจจยัส่วนบุคคล  จ านวน  ร้อยละ 

 2.2 20,001 – 35,000 บาท  75  41.40 
 2.3 35,001 – 50,000 บาท  35  19.30 
3 ประสบการณ์ท างาน     
 3.1 ต ่ากวา่ 5 ปี  54  29.80 
 3.2 5 – 10 ปี  84  46.40 
 3.3 11 – 20 ปี  17  09.40 
 3.4 21 ปีข้ึนไป  26  14.40 
4 วฒิุการศึกษา     
 4.1 ปริญญาตรี  138  76.20 
 4.2 ปริญญาโท  43  23.80 

 
2. ประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.45) 
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49) ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
0.47) ดา้นการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพ่ือการส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียน ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.94 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.45) ดา้นการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร ส่ือ เทคโนโลย ีนวตักรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.64) ด้านการ
พฒันาตนเอง และการพฒันาวิชาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.75 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.78) ด้านการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกัน
พฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.43 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.78) 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบว่า ความกา้วหน้าในงาน และความพึงพอใจในงาน มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 ซ่ึงตวัแปรทั้งสองสามารถร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ไดร้้อยละ 40.5 (R2 = 
0.405) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression) 

Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F 

Regression 14.49 2 7.25 60.63** 
Residual 21.27 178 0.12  
Total 35.76 180   

หมายเหตุ : **หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
โดยความกา้วหนา้ในงานและความพึงพอใจในงานมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ใน

รูปคะแนนดิบเท่ากับ  0.235 และ 0.314  ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.457  และ 0.336 ตามล าดับ  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.637 (R = 
0.637) มีค่าอ านาจพยากรณ์ไดร้้อยละ  40.50 (R2 = 0.405) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานจากการพยากรณ์เท่ากบั  
0.346  และค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ท่ีอยูใ่นรูปคะแนนดิบเท่ากบั  1.761 ซ่ึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 

Y = (1.761) + (0.235)Xความกา้วหนา้ในงาน + (0.314)Xความพึงพอใจในงาน 

และสมการพยากรณ์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

Z =   0.457Zความกา้วหนา้ในงาน + 0.336Zความพึงพอใจในงาน 
 

7. อภิปรายผล  
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนใน

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามาอภิปรายดงัน้ี 
7.1 ผลการวิจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ถวิล อรัญเวศ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความ สัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตาม
หลกัธรรมภิบาลกบัประสิทธิผลการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 พบวา่ ประสิทธิผลการท างานของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4 
ตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ทั้งสถานศึกษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและ
รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีการส่งเสริม
และพฒันาครูในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการจัดการเรียนรู้ มีการจัดอบรมเพ่ือให้ครูเพ่ือให้สามารถจัดท าแผนการ
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จดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการเขา้กบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการติดตามผลของการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเพ่ือส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิผล มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลใน
ชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ โดยใหชุ้มชนท่ีอยูโ่ดยรอบบริเวณโรงเรียนมีส่วนในการจดักิจกรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการส่งเสริมพฒันาตนเอง และการพฒันาวิชาชีพของครู โดยเปิดการจดั
อบรม สัมมนา ทางวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และสถานศึกษามีการมอบหมายเพ่ิมเติมในการ
ปฏิบติังานตามภาระงานอ่ืนๆให้กบัครู ซ่ึงเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นผลการปฏิบติังานตามภาระงานอ่ืนๆท่ี
ไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ในขณะท่ีด้านการประสานความร่วมมือกับ
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง 
อาจเป็นเพราะรัฐบาลมีนโยบายประชารัฐเพ่ือให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึนแต่
ในทางปฏิบติัยงัไม่ไดรั้บผลตอบรับจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

7.2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบวา่ ความกา้วหนา้ในงาน และความพึงพอใจ
ในงานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อภิปรายไดว้่า ความกา้วหน้าในงานส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ พิชญา  เต็มวงษ์ (2558) ได้ศึกษา ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัขอนแก่น พบว่า ระดบัของตวัแปร
พยากรณ์ท่ีศึกษา ได้แก่ ความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ และการ
สนบัสนุนขององคก์ารอยูใ่นระดบัมาก และความพึงพอใจในงาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิตติศกัด์ิ ปานงาม 
(2557) ไดศึ้กษา ประสิทธิผลของการบริหารงานวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบวา่ ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีค่าเฉล่ียตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นการมี
ส่วนร่วม ดา้นความส าเร็จ และดา้นความพึงพอใจ  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ปัจจยัจูงใจ ผลจากการศึกษา พบวา่ ความกา้วหน้าในงาน และความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดงันั้นจึงควรวางตวัของบุคคลให้เหมาะสมกบังาน 
เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน และความกา้วหนา้ในงาน 

(2) ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเวรประจ าวนั/เวรรักษาการ/การตรวจเวร เพื่อดูแลความปลอดภยัภายในโรงเรียน มีระดบัประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน มากท่ีสุด รองลงมา คือการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  และการมีส่วนร่วมในงานดา้นวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไดแ้ก่ การ
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สอนแทน การประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือดูระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 3 
อนัดับ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหาเก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลปะ การจัด
กิจกรรม/โครงการ โดยร่วมมือกนัระหวา่งชุมชนกบัสถานศึกษาเพ่ือให้ความรู้กบันักเรียน และการประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา ดา้นศิลปวฒันธรรม จะเห็นไดว้า่แทจ้ริงแลว้ชุมชนยงัไม่มีบทบาท หรือ
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามเจตนาของรัฐ ดงันั้นจึงควรสนบัสนุน ส่งเสริมให้มีความร่วมกนัให้มากกวา่น้ี
ทั้งในระดบันโยบายและการปฏิบติัจริง 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท่ีวุฒิ

การศึกษาไม่ตรงสาขา 
(2) ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตาม

ความคิดเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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วิชาการกบัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน  ประชากร
ของการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนภาษาจีน และครูผูส้อน  ของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน  กลุ่ม
ตัวอย่างถูกเลือกโดยการสุ่มแบบง่าย จ านวน 170 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ข้อมูลถูก
วเิคราะห์และน าเสนอดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่  

1.) ปัจจยัภาวะผูน้ าทางวิชาการ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยต่อประเด็นภาวะผูน้ าทางวชิาการ ใน
ระดบัมาก โดยกลุ่มประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ การจดัการดา้นการเรียนการสอน มีความเห็นดว้ย
ในระดบัมาก รองลงมาคือ กลุ่มประเด็นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
ตามล าดบั  2.) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
ท่ีเนน้การสอนภาษาจีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยต่อประเด็นการบริหารจดัการการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน ในระดบัมาก โดยกลุ่มประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด คือ การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู มีความเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ กลุ่มประเด็นการพฒันา
กระบวนการติดตามและประเมิน การพฒันาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  และการพฒันาแนวทางการบริหารจดั
การศึกษา ตามล าดบั  3.) ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กบัการบริหาร
จดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน พบวา่ ภายใตส้มมติฐานภาวะผูน้ า
ทางวิชาการมีความสัมพนัธ์ กบัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอน
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ภาษาจีน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการบริหารจดัการการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้สอนภาษาจีนมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั  0.01 ในทิศทางบวก โดยมีค่า
ความสมัพนัธ์ r เท่ากบั 0.724 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 

 
ค าส าคญั :   การบริหารจดัการ, การเรียนการสอนภาษาจีน, โรงเรียนเอกชน 
 
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 
 

บทน า 
 โลกในยคุปัจจุบนัก าลงัเผชิญกบักระแสของการแข่งขนัและความเป็นแปลงท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรง
ข้ึนในทุกขณะ   ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหน่ึงในประชาคมโลก จึงไม่สามารถท่ีจะหลีกหนีภาวะและ
ผลกระทบต่างๆ   ท่ีเป็นผลจากการแข่งขนัและกระแสของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได ้   เช่น    ผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  ซ่ึงผลกระทบต่างๆ น้ี  อาจก่อให้เกิดปัญหาและวิกฤตการณ์ต่างๆ   ข้ึนมากมาย 
(สกุลรัตน์ กมุทธมาศ, 2550)  จึงท าให้เกิดการปรับตวัของผูท่ี้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้าม 
เพ่ือท่ีจะน าพาองคก์ร ใหผ้า่นพน้วกิฤติการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ค  ากล่าวของ (Siffin, 1993) 
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“หากปราศจากองคก์ารบริหารแลว้สงัคม (Society) ก็คงไม่ปรากฏ และหากปราศจากสงัคมแลว้   มนุษย ์(Human)   
ก็คงไม่อาจด ารงชีวิตอยูไ่ด”้   จึงท าให้วิเคราะห์ไดว้า่มนุษยท่ี์รวมกลุ่มกนัเป็นสังคม    จะอยูร่วมกนัไดอ้ยา่งปกติ
สุขจะตอ้งมีการบริหารจดัการและตอ้งมีผูน้ า   แต่การท่ีจะบริหารจดัการมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนัในทุกๆ  ดา้น 
และมีความหลากหลายดา้นปัจจยัและบริบท ในสภาวะปัจจุบนัน้ี   คงไม่ใช่เป็นเร่ืองง่ายนัก เพราะผูน้ าจะตอ้ง
เผชิญกับความสลับซับซ้อนของปัญหาด้านต่างๆ  อย่างมากมาย ทั้ งบุคคล  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูบ้ริหารรุ่นเก่า คงเกิดความยุง่ยาก  แต่หากวา่มีการศึกษาเรียนรู้ใน
การเป็นผูน้ ามืออาชีพซ่ึงจะตอ้งมีภาวะผูน้ าก็อาจจะเป็นผูน้ าท่ีดีได ้ และสามารถบริหารจดัการให้องค์การทาง
การศึกษาด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์ ตอบสนองความตอ้งการของชาติ    น าพาสังคมไทยให้กา้วยา่ง
ไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งทดัเทียมกบัอารยประเทศไดต้่อไป (วไิล   พินิจพงศ,์ 2552) 
 
 การจดัการศึกษาโดยการสอนภาษาจีนของประเทศไทยในปัจจุบนั นอกจากจดัเพื่อพฒันาคนในประเทศ
แลว้ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนัและอนาคตดว้ย      โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน    ในปี  2558   ทั้งน้ี    เพราะการศึกษามีความส าคญัในการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนซ่ึงปรากฏเป็น
รูปธรรมอยา่งชดัเจนในปฏิญญาวา่ดว้ยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียนท่ีไดเ้นน้ย  ้าความส าคญัของการศึกษาอนั
เป็นกลไกส าคญัในการน าอาเซียนบรรลุวสิยัทศัน์อาเซียน ค.ศ.2020    (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   
 

จากกระแสความนิยมของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการเรียนภาษาจีนมีมากข้ึน เห็นไดจ้ากการเปิดสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่าง ๆ ของรัฐบาล
และเอกชน หรือแมก้ระทัง่การเรียนต่อในประเทศจีน ท่ีจ านวนนกัเรียนไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี  4  รองจากเกาหลีใต ้ 
สหรัฐฯ  และญ่ีปุ่น 

2. ประสิทธิผลการเรียนต ่ า  ผู ้เ รียนจ านวนมากไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

3. ขาดแคลนครูผูส้อน  ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการตอ้งขอครูอาสาสมคัรชาวจีน มาจากทางการจีนกวา่ 
1,000 คน ใหม้าช่วยสอนในโรงเรียนระดบัต่างๆ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  

4. แบบเรียนท่ีใชใ้นประเทศไทยขาดแคลนความเหมาะสม  แบบเรียนท่ีนิยมใชไ้ม่วา่จะเป็นการเรียนการ
สอนในระบบหรือนอกระบบ ต่างใชแ้บบเรียนท่ีสอนนกัเรียนต่างชาติในประเทศจีน 

5. วิธีการสอนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ครูผูส้อนขาดเทคนิคการสอนท่ีดึงดูดให้
ผูเ้รียนตั้งใจและสนใจเรียนภาษาจีน (รณพล มาสนัติสุข, 2551)   
 
 ดว้ยความส าคญัของการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีน ดงักล่าว จึงพบวา่ผูน้ ามีความส าคญั 
และส่งเสริมการบริหารจดัการโรงเรียนใหว้ิสยัทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ภาวะผูน้ าทางวิชาการ และการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเน้นการสอน
ภาษาจีน เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะพฒันาส่งเสริมการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีน ให้สามารถด าเนินงาน
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และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลไปปรับปรุงการบริหารจดัการการเรียนการสอน
ภาษาจีนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

แนวคิด และทฤษฏี 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการ ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 1.1) ความหมายของภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการ 1.2) องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการ 1.3) รูปแบบภาวะผูน้ าทางวชิาการ 

1.1  ความหมายของภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
 กมล  ตราชู (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาตวับ่งช้ีพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เทศบาล โดยศึกษากลุ่มผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ โรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ีสงักดัเทศบาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลท่ีไดจ้ดัแบ่งตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าทางวชิาการออกเป็น 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ การพฒันาวชิาชีพครูและบุคลากร การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ และการส่งเสริมคุณภาพ
นกัเรียน การก าหนดทิศทางและนโยบาย การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สิร์รานี วสุภทัร์ (2551) ไดก้ล่าวถึงการเป็นผูบ้ริหารท่ีจะน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งมี
ศกัยภาพสูงในการบริหารงาน โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าทางวชิาการ และภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน 

1.2 องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
McEwan (1998) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล วา่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น 

คือ  1). การสถาปนาเป้าหมายทางวชิาการท่ีชดัเจน  2). การจดัการทีมงาน 3). การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4). การส่ือสารพนัธกิจและวิสัยทศัน์ของโรงเรียน  5). การตั้งความคาดหวงัท่ีสูงเก่ียวกบั
ทีมงาน  6). การพฒันาครูใหเ้ป็นผูน้ า  7). การสร้างและรักษาเจตคติท่ีดีของนกัเรียน ทีมงานและผูป้กครองและได้
ท าการรวบรวมองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการ 

Davis and Thomas (1989) สามารถท่ีจะจดักลุ่มองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าทางวชิาการ ได ้8 ดา้น ไดแ้ก่ 
1). การยดึถือหนา้ท่ีในการปรับปรุงงานวชิาการเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 2). ความกระตือรือร้น
ในการใชก้ลยทุธ์เพื่อปรับปรุงงานดา้นวิชาการ 3). การสร้างสรรคแ์รงจูงใจใหแ้ก่ครูและนกัเรียนท่ีจะท างานดา้น
วิชาการ  4). การติดตามผลความกา้วหนา้ดา้นวิชาการ  5). การสรรหาทรัพยากรบุคคลและวสัดุท่ีจ าเป็นต่อการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 6). การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศทางดา้นวชิาการ  7). การ
ติดตามการปฏิบติัการสอนของครู  8). การสงัเกตวธีิการสอนของครูและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

1.3 รูปแบบภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
รองศาสตราจารย์บุหงา วชิระศักด์ิมงคล (2555) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการ 

ประกอบไปดว้ย 
1).คุณลกัษณะ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการพดู มีบุคลิกลกัษณะท่ีดี 2).พฤติกรรม มีลกัษณะ

เด่นชดัทางพฤติกรรม เช่น พดูดี, มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี 3)สถานการณ์ ท าใหเ้กิดภาวะผูน้ าได ้เช่น เร่ืองปัญหาพลงังาน 
ปัญหาสงคราม, จะส่งผลผลก่อใหเ้กิด การเปล่ียนแปลง 4).ความสอดคลอ้งระหวา่งพฤติกรรมผูน้ ากบัสถานการณ์ 
5).ประสิทธิผล ความพึงพอใจ ผลการจูงใจ และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มหรือในองคก์ร 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

252 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจัิย   
   ภาวะผูน้ าทางวชิาการมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
เอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน 
 

วธีิการด าเนินการวจัิยและการวเิคราะห์ข้อมูล 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนเอกชนท่ีเน้นการสอนภาษาจีนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน  30 โรงเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ผูบ้ริหาร 2 คน  ครูสอนภาษาจีน  2 
คน และครูผูส้อน 6 คน รวม 10 คน ต่อ 1 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 300 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) ได้จ านวน 170 คน และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามท่ีด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา  
(Content Validity) การใชภ้าษา(Wording) โดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตดัสินคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence: IOC) ท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 0.87 และน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กบั ผูบ้ริหาร  ค รูสอนภาษจีน และครูผูส้อน ในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหา
หาความเช่ือมัน่ โดยใช ้Cronbach's Alpha Coefficient (1970) ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปความเท่ียงของแบบสอบถาม
ท่ียอมรับไดมี้เท่ากบั 0.80 ด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 200 ฉบบั คน สามารถจดัเก็บไดจ้ านวน 154  ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 85 และใชส้ถิติการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร่วมกับการทดสอบสมติฐาน ทางสถิติ ร ะห ว ่า ง
ค ว ามสัมพ ันธ์ภ า ว ะผู ้น าท า ง วิช าก า รก ับก า รบ ริห า รจ ัด ก า ร ก าร เ รี ยนกา รสอนภาษ าจีน  ขอ ง
โรง เ รี ยน เอกชนที่ เ น้นภ าษ าจีน    โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson ’ s  Product  
Moment Correlat ion )  
 
 
 
 

 
ภาวะผู้น าทางวชิาการ  

1. การก าหนดภารกิจของโรงเรียน 

2. การจดัการดา้นการเรียนการสอน 

3. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่เน้นการสอนภาษาจีน   

1. การพฒันาแนวทางการบริหารจดัการศึกษา 

2. การพฒันาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

3. การพฒันากระบวนการติดตามและประเมินผล 
4. การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากกวา่เพศชาย  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 36-45 ปี รองลงมามีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มีคุณวฒิุการศึกษาอยูใ่น
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  ตามล าดับ  ในด้านประสบการณ์ท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 5-10 ปี ส่วนขอ้มูลดา้น
ต าแหน่งงานส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครูผูส้อน รองลงมาคือผูบ้ริหาร และครูสอนภาษาจีน ซ่ึงมีจ านวนท่ีเท่ากนั 
และขอ้มูลดา้นรายไดต้่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้10,000-15,000 บาท ต่อเดือน รองลงมา มี
รายได ้15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และมีรายได ้30,000 ข้ึนไป ตามล าดบั 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัภาวะผูน้ าทางวชิาการ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยต่อ
ประเด็นภาวะผูน้ าทางวิชาการ ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.38 โดยเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ การจดัการดา้นการ
เรียนการสอน มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมาคือ การก าหนดภารกิจของโรงเรียน มี
ค่าเฉล่ีย 4.41 และการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ มีค่าเฉล่ีย 4.27 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นดว้ยต่อประเด็น ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
ก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลกัสูตร จดัท าโครงการสอน แผนการเรียนการสอนเป็นรายวิชาพร้อมทั้งมีการ
บนัทึกหลงัการสอนทุกคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.62 รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูไดจ้ดัท า
ผลงานวิชาการเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน มีค่าเฉล่ีย 4.57   ผูบ้ริหารส่งเสริม
สนบัสนุนในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดา้นวิชาการของครูเพื่อพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้ าทางวิชาการ 
มีค่าเฉล่ีย 4.50 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยต่อประเด็นผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูมีความกา้วหนา้ใน
วชิาชีพหรือพฒันาวชิาชีพ เช่น การส่งเสริมการศึกษาต่อ การอบรมดูงาน เพ่ือพฒันาตนเอง หรือการท าผลงานเพ่ือ
เล่ือนวทิยฐานะนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ี
เนน้การสอนภาษาจีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยต่อประเด็นการบริหารจดัการการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.41 โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย
มากท่ีสุด คือ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมาคือ กลุ่มประเด็นการพฒันา
กระบวนการติดตามและประเมิน มีค่าเฉล่ีย 4.47 การพฒันาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีค่าเฉล่ีย 4.42 และการ
พฒันาแนวทางการบริหารจดัการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.24 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นด้วยต่อประเด็น ครูมีภาวะผูน้ า มี
คุณลกัษณะและพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ก่อให้เกิดพลงั
แห่งการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ มากท่ีสุด โดยเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.66 รองลงมาคือ ประเด็น ครูในโรงเรียนมีทกัษะวิชาชีพในการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 4.63 ประเด็น โรงเรียนมีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการเรียนการสอนภาษาจีน มีการประเมินผล และแก้ไขปรับปรุงพฒันาด้านการเรียนการสอน
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ภาษาจีนให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ีย 4.60 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยต่อประเด็น
โรงเรียนก ากบั ติดตาม การจดัการเรียนรู้ และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นภาวะผูน้ าทางวชิาการ มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการการเรียนการ
สอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน พบวา่ ภายใตส้มมติฐานภาวะผูน้ าทางวชิาการมี
ความสมัพนัธ์ กบัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) ระหวา่งตวัแปรภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการบริหารจดัการการ
เรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้สอนภาษาจีนมีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  ในทิศ
ทางบวก โดยมีค่าความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 

- ยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ภาวะผูน้ าทางวิชาการมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน เป็นจริงตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ 
 โดยหากระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการเพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลใหร้ะดบัการบริหารจดัการเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ี
การจดัการดา้นการเรียนการสอน และการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ ต่างส่งผลใหเ้กิดการบริหารจดัการดา้น
การพฒันาแนวทางบริหารจดัการศึกษามากท่ีสุด มีค่า r เท่ากบั 0.885 ขณะท่ีการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครู เป็น
การบริหารท่ีไดรั้บผลจากภาวะผูน้ าทางวชิาการนอ้ยท่ีสุด มีค่า r เท่ากบั 0.125 
 

อภิปรายผล  
จากการสรุปผลการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งของ “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน” โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัภาวะผูน้ าทางวชิาการใน 3 ดา้น คือ  ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดา้น
วชิาการของครูเพื่อพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้ าทางวชิาการ  ดา้นการจดัการดา้นการเรียนการสอน  กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมและก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลกัสูตร จดัท าโครงการสอน แผนการ
เรียนการสอนเป็นรายวิชาพร้อมทั้งมีการบนัทึกหลงัการสอนทุกคร้ัง และดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันก าหนดวิธีการส่งเสริมและรักษา
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียนอยา่งชดัเจน  

 ทั้งน้ีผลการวจิยัดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัรูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษา
ส าหรับประเทศไทย (ชยัพร  สกลุพนารักษ,์ 2552) พบวา่ 1) องคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาส าหรับ
ประเทศไทย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  1.1) การประเมินผล  1.2) การบริหารกิจการนกัเรียน  
1.3) การบริหารบุคคล  1.4) การบริหารวชิาการ  1.5) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 1.6) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
และ 1.7) การบริหารงานทัว่ไป  2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 7 
องคป์ระกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมถูกตอ้งเป็นไปได ้ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีของการวจิยั  
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 จากการศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ การบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้
การสอนภาษาจีนนั้น ส่ิงส าคญัในการบริหารจดัการ คือ ตวัผูบ้ริหารโรงเรียน  ซ่ึงถือเป็นก าลงัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนใหก้ารด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้  และปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการ
บริหารจดัการโรงเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการบริหารจดัการ  จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น
ดงัต่อไปน้ี  1) การพฒันาแนวทางการบริหารจดัการศึกษา 2) การพฒันาความรู้สู่ความเป็นเลิศ 3) การพฒันา
กระบวนการติดตามและประเมินผล 4) การพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครู 

2. การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้
การสอนภาษาจีน พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือการบริหารการ
จดัการศึกษากบัหน่วยงาน สถานศึกษาเครือข่าย ชุมชน  ดา้นการพฒันาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
นิทรรศการ กิจกรรมชมรม การท าโครงงานและการประกวดแข่งขนั  ทางภาษาจีน  ปัจจยัการบริหารจดัการการ
เรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเน้นการสอนภาษาจีน ด้านการพฒันากระบวนการติดตามและ
ประเมินพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นโรงเรียนมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเรียน
การสอนภาษาจีน มีการประเมินผล และแกไ้ขปรับปรุงพฒันาดา้นการเรียนการสอนภาษาจีนใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด 

 ทั้งน้ีผลการวิจยัดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัการบริหารการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกดังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพหานคร 
(ชลาลยั  อานามวฒัน์ , 2556) โดยการวิจยัมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนเกชนสอนภาษาจีนฯ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1)การบริหารหลกัสูตร 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) การจดั
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และ4) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารจดัการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ การ
บริหารหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
มีการปฏิบติัอยา่ในระดบัมากทุกดา้น 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการการเรียนการ
สอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการมีความสัมพนัธ์ กบัการ
บริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Pearson Correlation) ระหวา่งตวัแปรภาวะผูน้ าทางวิชาการกบัการบริหารจดัการการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนเอกชนท่ีเนน้สอนภาษาจีนมีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคัญ  0.01 ในทิศทางบวก โดยมีค่าความสัมพนัธ์
ในระดบัสูง 

ทั้ งน้ีผลการวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารกบัการพฒันาวชิาชีพของครูโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต
ราชเทวี (บุญนาค  ทับทิมไทย, 2557) เป็นวิจยัท่ีมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาระดบัการพฒันาวิชาชีพครู ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน และความสัมพนัธ์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกับการพฒันาวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน                 
ผลการศึกษา ดา้นความสมัพนัธ์ พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารวชิาชีพครูโรงเรียนเอกชนฯ มีความสมัพนัธ์ทางบวก 
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ในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกดา้น โดยมีค่าความสมัพนัธ์  ดา้นการจดัการหลกัสูตร  
ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ   ดา้นวสิยัทศัน์  ตามล าดบั 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
1. จากผลการวจิยัพบวา่ความสมัพนัธ์ ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการกบัการบริหารจดัการการเรียนการ

สอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีสอนภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง แต่เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นแลว้ พบวา่ ควรมีการส่งเสริมและก าหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลกัสูตร 
จดัท าโครงการสอน แผนการเรียนการสอนเป็นรายวิชาพร้อมทั้งมีการบนัทึกหลงัการสอนทุกคร้ัง มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  จึงควรเขา้ไปส่งเสริมให้ครูมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพหรือพฒันาวิชาชีพ โดยมีการ
ส่งเสริมการศึกษาต่อ การอบรมดูงาน เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพใหสู้งข้ึน 

2.  จากการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเน้นการสอ
ภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณารายประเด็น
พบวา่ ควรมีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการเรียนการสอนภาษาจีน และพฒันาดา้นการเรียนการสอนภาษาจีน
ใหไ้ดม้าตรฐานท่ีก าหนด มีการก ากบั ติดตาม การจดัการเรียนรู้ และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรด าเนินการศึกษาวิจัยศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการและการบริหารจัดการการเรียนการสอน

ภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนท่ีเนน้การสอนภาษาจีน โดยด าเนินการทั้งในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพและการ
วจิยัเชิงปริมาณเพ่ือไดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

2. การศึกษาปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการหลกัสูตรภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนท่ีท า
ใหคุ้ณภาพการเรียนการสอนแตกต่างกนั 

3. การพยากรณ์ปัจจัยต่าง ๆ ในทางสถิติเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลกัสูตรภาษาจีนใน
โรงเรียนเอกชนในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์   คือ   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่
ห้องเรียน” ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 โดยใชก้รอบการ
พฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA) เพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียน  ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ  ประชากรในการวิจยั คือ  ผูบ้ริหารของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  4   จ านวน  184  โรงเรียน ผูว้จิยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     ผลการวจิยัพบวา่  

1.  สถานศึกษามีการบริหารงานเพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย“คืนครูสู่ห้องเรียน” โดยใช้กรอบการพฒันา
โรงเรียนทั้งระบบ (WSA) เพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียนของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   พบวา่อยูใ่นระดบั มาก  

2. สภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย“คืนครูสู่ห้องเรียน” โดยใช้กรอบการพฒันา
โรงเรียนทั้งระบบ (WSA) เพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียนของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    แยกแต่ละดา้นคือ (1) ดา้นการบริหารจดัการ   (2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน   
(3) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน  และ(4) ดา้นกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์  พบวา่ อยูใ่นระดบั มาก  ทั้ง 4 ดา้น 
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ค าส าคญั:  สภาพการบริหารสถานศึกษา   นโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน”  สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา  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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ (2558) ไดด้ าเนินนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน” ข้ึนเพ่ือเป็นการสานต่อตวันโยบาย

เดิม ตั้งแต่ปี2550 ท่ีเน้นไปในทิศทางท่ีตอ้งการเพ่ิมจ านวนครูให้เพียงพอต่อจ านวนโรงเรียนและผูเ้รียน  ปี 2552 
ไดรั้บการอนุมติัหลกัการจากมติคณะรัฐมนตรีโครงการ”คืนครูใหน้กัเรียน” โดยจดัหาบุคลากรมาปฏิบติังานแทนครู  
จ านวน 23,277 อตัรา เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ขา้ราชการครูท่ี
ตอ้งปฏิบติังานอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ภารกิจหลกัในการพฒันาผูเ้รียนไดก้ลบัไปปฏิบติังานตามภารกิจหลกัและสถานศึกษา
สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม มีความคล่องตวัในการด าเนินงานและขา้ราชการครูไดป้ฏิบติัการ
สอนไดเ้ตม็ท่ี  

สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 ไดน้ านโยบาย “คืนครูสู่
ห้องเรียน” (return teachers to the classroom) มาใชใ้นสถานศึกษา  จ านวน 184 โรงเรียน  ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา
สภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน” ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยศึกษา  สภาพการบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบาย
การศึกษา  โดยใชก้รอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA) เพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียน  ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ  ตามนโนบาย 
“คืนครูสู่หอ้งเรียน” 

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน” ของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ว่าสถานศึกษามีการบริหารจดัการ
อยา่งไรในการด าเนินนโยบาย“คืนครูสู่หอ้งเรียน” โดยใชก้รอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA)เพื่อการจดัการ
สถานศึกษาสู่อาเซ่ียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวในการ
บริหารสถานศึกษา มีปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะอยา่งไรโดยน าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอแนะต่อส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขท าใหก้ารด าเนินนโยบาย“คืนครูสู่หอ้งเรียน”ประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน” ของโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4     

  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

               การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่หอ้งเรียน” ของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 โดยใช ้กรอบการพฒันาโรงเรียนทั้ง
ระบบเพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียนเป็นกรอบในการบริหารสถานศึกษา   ซ่ึงสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    แผนภาพที ่1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 นโยบาย“คืนครูสู่หอ้งเรียน” 

 กรอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียน 

การบริหารจดัการ 
 

การจดัการเรียน 
การสอน 

กิจกรรมส่งเสริม 
การเรียน 

 กิจกรรมชุมชน
สมัพนัธ์ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 

4.1   ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คือ ผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4  จ านวน 184 โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน 184 คน 

4.2   ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั    เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2559 
4.3   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน คือ ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วน

บุคคล ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้กรอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ
(WSA)ตามนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน”   ตอนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  ส าหรับตอนท่ี 1 เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า จ านวน 5 ระดบัของ (Likert scale) และ
ตอนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) การตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ใช้
วิธีการค านวณหาค่า IOC ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal 
consistency reliability) ใชว้ิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ผลการน าเคร่ืองมือวิจยัไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารหรือครูโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 30 คนพบวา่ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ 0.81 

 
ตารางที ่1  เคร่ืองมือวจิยัจ าแนกตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
ท่ี กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประเภทของเคร่ืองมือวจิยั การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั 
1 อาจารยท่ี์ปรึกษา แบบบนัทึกการสงัเคราะห์เอกสาร ความตรงเชิงเน้ือหา 
2 ผูบ้ริหารหรือครูโรงเรียน แบบสอบถามปลายปิด ความตรงเชิงเน้ือหา 
3 ผูบ้ริหารหรือครูโรงเรียน แบบสอบถามปลายเปิด ความตรงเชิงเน้ือหา  

ความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายใน 
 
              4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
(1) น าหนงัสือขออนุญาตจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั (2) ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 184 ชุด(3) จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองใชเ้วลา 30 วนั (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์มาจนครบ 184 ชุด (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม (6)    จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล
ในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
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5. สรุปผลการวจัิย 
                การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่หอ้งเรียน” ของโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 โดยใชก้รอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ 
(WSA)เพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียน ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

  ผลการวิเคราะห์ เม่ือท าการวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่หอ้งเรียน” ของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 โดยใชก้รอบการพฒันาโรงเรียนทั้ง
ระบบ (WSA)เพ่ือการจัดการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียน พบว่า โรงเรียนมีสภาพการบริหารตามนโยบาย “คืนครูสู่
ห้องเรียน” อยู่ในระดบั มาก   แสดงให้เห็นถึงการรับเอานโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน ”  มาบริหารในสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จ และ เม่ือท าการวิเคราะห์สภาพการบริหารรายดา้น  พบวา่ อยูใ่นระดบั มาก  ทั้ง 4 ดา้น  แสดงให้
เห็นว่าสภาพการบริหารโรงเรียนโดยใชก้รอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA)เพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่
อาเซ่ียน ประสบผลส าเร็จมีการพฒันาแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือตอบสนองกบันโยบาย“คืนครูสู่ห้องเรียน” ดงัจะเห็นได้
จากตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 6  
 
 

ตารางที ่ 2  ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การวเิคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแต่
ละดา้น รวม 4 ดา้น ดงัน้ี 
 

สภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่หอ้งเรียน”โดย
ใชก้รอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA)   

มกีารปฏบิัต ิอยู่ในระดบั 
(µ) ( ) แปลผล 

1.  ดา้นการบริหารจดัการ  4.21 0.07 มาก 
2.  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  4.09 0.05 มาก 
3.  ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน  4.06 0.24 มาก 
4.  ดา้นกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์  3.90 0.25 มาก 

รวม 4.09 0.02 มาก 
 

5.2 โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 2 พบว่าสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย         
“คืนครูสู่หอ้งเรียน”   มีการบริหารงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่า (µ =  4.09) , (  = 0.02) 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นการบริหาร
จดัการ  ดงัน้ี 
 

 สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจดัการตามนโยบาย     
“คนืครูสู่ห้องเรียน” 

มกีารปฏบิัต ิอยู่ในระดบั 
(µ) ( ) แปลผล 

1.   โรงเ รียนมีเป้าหมายการด าเนินงานตามนโยบาย ”คืนครูสู่
หอ้งเรียน“ อยา่งต่อเน่ือง 4.38 

 
0.71 

 
มาก  

2.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจดัประชุมเพ่ือท าความเขา้ใจ
ในนโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน“     4.21 

 
0.85 

 
มาก  

3.  มีการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการทั้งระยะสั้น -ยาวให้
สอดคลอ้งตามนโยบาย“คืนครูสู่หอ้งเรียน”              

 
4.17 

 
0.85 

 
มาก  

4.  มีการวางแผนระบบงานและภาระงานของฝ่ายต่างๆเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน   

 
4.26 

 
0.86 

 
มาก  

5.  มีการพฒันาบุคลากรตามนโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน“     
  

 
4.31 

 
0.66 

 
มาก  

6.  มีการนิเทศและการประเมินภายในตามนโยบาย  “คืนครูสู่
หอ้งเรียน”    

 
4.10 

 
0.80 

 
มาก 

7.  มีการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานตามนโยบาย “คืนครูสู่ 
หอ้งเรียน”    

 
4.31 

 
0.77 

 
มาก  

8.  มีการด าเนินการดา้นอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน“             

 
4.00 

 
0.84 

 
มาก 

9. มีการส่ือสารสัมพนัธ์ภายในสถานศึกษา ตามนโยบาย“คืนครูสู่
หอ้งเรียน”       

 
4.09 

 
0.82 

 
มาก 

10.เ ปิดโอกาสให้ค รู เข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามนโยบาย“คืนครูสู่หอ้งเรียน”   

 
4.30 

 
0.7 

 
มาก  

 
รวม 

 
4.21 

 
0.07 

 
มาก  

                 

 
5.3 โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 3 พบวา่ สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นการบริหาร

จดัการ  มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (µ =   4.21) , (  = 0.07 ) 
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ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นการจดัการ
เรียนการสอน   ดงัน้ี  

 

สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้านการจดัการเรียนการสอนตาม
นโยบาย “คนืครูสู่ห้องเรียน” 

มกีารปฏบิัต ิอยู่ในระดบั 
(µ) ( ) แปลผล 

1. มีการจดัการกระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย”
คืนครุสู่หอ้งเรียน”   

   
4.18 

 
0.79  

 
มาก 

2. มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน”      

 
4.06  

  
0.82 

 
มาก 

3.  มีการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน”               

 
4.00  

  
0.82 

 
มาก 

4  มีแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน”   
4.12 

 
0.78  

 
มาก 

5. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน”  
 

 
4.08  

  
0.68 

 
มาก 

6. มีการพฒันาบุคลากรการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
นโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน”     

 
4.10  

 
0.77  

 
มาก 

7.  มีการจดัสภาพหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการด าเนินงานตามนโยบาย”
คืนครูสู่หอ้งเรียน” 

  
4.06 

 
0.71 

 

 
มาก 

 
รวม 

 
4.09 

 
0.05 

 
มาก 

 
                  

5.4 โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี  4  สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นการจดัการเรียน
การสอน   มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (µ =  4.09) , (  = 0.05) 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน    ดงัน้ี  

 

สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้านด้านกจิกรรมส่งเสริมการเรียน  
ตามนโยบาย “คนืครูสู่ห้องเรียน” 

มกีารปฏิบัต ิอยู่ในระดบั 

(µ) ( ) แปลผล 
1.  มีการวางแผนกิจกรรมประจ าวนัใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย”คืน
ครุสู่หอ้งเรียน” 

 
4.19 

 
0.76 

 
มาก 

2.  มีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมประจ าให้สอดคล้องตาม
นโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน” อยา่งต่อเน่ือง 

 
4.09 

 
0.83 

 
มาก 

3.  มีการให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆให้
สอดคลอ้งตามนโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน” 

 
4.15 

 
0.69 

 
มาก 

4.  มีการแทรกกิจกรรมนอกหลกัสูตรให้สอดคลอ้งตามนโยบาย”คืน
ครุสู่หอ้งเรียน” 

 
4.16 

 
0.83 

 
มาก 

5.  มีการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
กิจกรรมต่าง ๆตามนโยบาย“คืนครูสู่หอ้งเรียน” 

 
4.07 

 
0.89 

 
มาก 

6. มีการนิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมต่าง ๆเพ่ือให้สอดคลอ้งตาม
นโยบาย”คืนครุสู่หอ้งเรียน” 

 
4.04 

 
0.78 

 
มาก 

7.  มีการวดัและประเมินผลในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
3.73 

 
0.88 

 
 มาก 

 
รวม 

 
4.06 

 
0.07 

 
มาก 

 
              5.5 โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี  5  สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นกิจกรรมส่งเสริม
การเรียน    มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   มีค่า  (µ =  4.06) , (  = 0.07) 
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นกิจกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์     ดงัน้ี 

สภาพการบริหารสถานศึกษา ด้านกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ตาม
นโยบาย “คนืครูสู่ห้องเรียน” 

มกีารปฏิบัต ิอยู่ในระดบั 

(µ) ( ) แปลผล 
1.  มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนักบัผูป้กครองเพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน”    

 
4.13 

 
0.67 

 
มาก 

2. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับชุมชนเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
นโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน”    

 
4.02 

 
0.77 

 
มาก 
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                 5.6 โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี  6  สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นกิจกรรมชุมชน
สมัพนัธ์     มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่า (µ =  3.90) , (  = 0.07)   
 
 

6. อภิปรายผล   
              การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่หอ้งเรียน” ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามาอภิปรายดงัน้ี  
     6.1 เม่ือท าการวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย “คืนครูสู่ห้องเรียน” ของโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 โดยใชก้รอบการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ 
(WSA) เพ่ือการจดัการสถานศึกษาสู่อาเซ่ียน พบวา่  สภาพการบริหารสถานศึกษาตามนโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน”   
มีการบริหารงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า  (µ =  4.09) , (  = 0.02) แสดงใหเ้ห็นถึงการรับเอานโยบาย “คืน
ครูสู่ห้องเรียน ”  มาบริหารในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จสอดคลอ้งตามนโยบาย“คืนครูสู่หอ้งเรียน”  และ เม่ือท า
การวิเคราะห์สภาพการบริหารรายดา้น  พบวา่ อยูใ่นระดบั มาก  ทั้ง 4 ดา้น  โดยแยกรายดา้นไดด้งัน้ี (1) สภาพการ
บริหารสถานศึกษาดา้นการบริหารจดัการ  มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ม่ีค่า (µ =  4.21) , (  = 0.07) 
(2) สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นการจดัการเรียนการสอน   มีการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ม่ีค่า (µ 
=  4.09) , (  = 0.05) (3) สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน  มีการปฏิบติังานในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่า (µ =  4.06) , (  = 0.07) (4) สภาพการบริหารสถานศึกษาดา้นกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ มีการ
ปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่า (µ =  3.90) , (  = 0.07)  แสดงให้เห็นวา่สภาพการบริหารสถานศึกษา
ในแต่ละดา้นมีความสอดคลอ้งตามนโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน” 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
  

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 
  1. สถานศึกษาควรมีการวางแผนและด าเนินการ เพื่อน านโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน” สู่สถานศึกษาอยา่งมี

แบบแผน 

3. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับหน่วยงานราชการเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน”      

 
4.15 

 
0.69 

 
มาก 

4.  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับองค์กรทางสังคมเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน”     

 
3.43 

 
0.73 

 
มาก 

5.  มีการเปิดโอกาสรับขอ้เสนอแนะในกิจกรรมท่ีจดัข้ึนทุกปีเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน”   

 
3.96 

 
0.84 

 
มาก  

6.  มีการวัดและประเมินผลในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทุกคร้ังเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย”คืนครูสู่หอ้งเรียน” 

 
3.70  

 
0.85  

 
มาก  

รวม 3.90 0.07 มาก 
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                  2. สถานศึกษาควรมีการวดัประเมินผลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ในการจดัท ากิจกรรมของครูผูส้อน
และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  มีการประชุมปรึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัท ากิจกรรมเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขพฒันาใหดี้ข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 

   
7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาแนวทางการพฒันาการปฏิบติังานของครูในหอ้งเรียนตามนโยบาย “คืนครูสู่หอ้งเรียน” 

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนทุก ๆ ปี  
2.  ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อนโยบาย “คืนครู สู่ห้องเ รียน”จากนโยบายอ่ืน ๆ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัเร่ือง เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงของนกัศึกษากลุ่ม

วิทยาลยัในเครือไทย-เทค มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษากลุ่มวิทยาลยัใน
เครือไทย-เทค เพื่อ 2)เปรียบเทียบเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษากลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทคจ าแนก
ตามข้อมูลพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทคในเขต
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple random 
sampling) ไดจ้ านวน400 คน ระยะในการด าเนินการวจิยัตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและการทดสอบค่า F-Test ผลการวจิยัพบวา่  

1. เหตจูุงใจในการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษากลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค ไดแ้ก่ ดา้นช่ือเสียงของ
วทิยาลยั ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นเจตคติต่ออาชีพ  โดยทุกดา้นมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 

2. นกัศึกษาท่ีมี เพศ สาขาวชิา และภูมิล าเนาเดิม แตกต่างกนัมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่าง
กนั ยกเวน้ นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและอาชีพของบิดา มารดาแตกต่างกนั   

 

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  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การพฒันาประเทศทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญนั้น มีปัจจยัส าคญัหลายประการท่ีท าให้การ

พฒันาประเทศประสบผลส าเร็จ แต่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือประชากรท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีประชากรเป็นปัจจยัในการ
พฒันาโดยตรง และเป็นทั้งผูป้ระสานปัจจยัอ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนั ประชากรท่ีมีคุณภาพอาศยั “การศึกษา” และการท่ีจะ
พฒันาประเทศใหเ้จริญ จะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ดว้ย  การพฒันาการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญั 
สถาบนัการศึกษาทุกระดบัยอ่มมีความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา (ภาวชิ ทองโรจน์, 2552 ) 

กลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค ซ่ึงรวม 9 วิทยาลยัท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจงัหวดั 
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงรวม  1,473   คน  โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพฒันามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ของผูเ้รียนให้ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของสังคม  กลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค  ตระหนกัดีถึงแผนการพฒันาการศึกษาจึงมุ่งท่ีจะสร้าง
คุณภาพในการผลิตก าลงัคน ตั้งแต่ระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ และระดบัเทคโนโลยใีหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี และในขณะเดียวกนัก็มุ่งขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ผูท่ี้จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงในแต่ละปีมีจ านวนนักศึกษาลดลงผูว้ิจยัจึงอยากศึกษาเหตุจูงใจท่ีนักศึกษาสมคัรเขา้เรียนเพ่ือน าขอ้มูล
ปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาตรงความต้องการของผูเ้รียน เพ่ือหวงัว่า
นกัศึกษาจะสมคัรเรียนเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษาถดัไป 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
ของนักศึกษากลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค โดยผลการวิจยัไดท้ราบถึงเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิจัยน ามาใช้
ประโยชน์ในการพฒันาและด าเนินงานการจดัการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบนัและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนตามรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
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แนวคิด และทฤษฏี 
กฤษมันต์  วฒันาณรงค์ (2558) กล่าวไวว้่าอาชีวศึกษาในฐานะท่ีเป็นแหล่งสร้างแรงงานเพ่ือป้อน

ตลาดแรงงาน อาชีวศึกษาจึงควรมีความฉบัไวในการเปล่ียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ การ
ใช้เทคโนโลยีท าให้เกิดการว่างงานในช่วงแรก แต่ในอนาคตจะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนและรูปแบบของงาน 
ตลอดจนการฝึกแรงงานฝีมือตอ้งไดรั้บการพฒันาใหท้นักบัการน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละการจดัการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอาชีพควรจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีคุณวฒิุและวยัวฒิุในระดบัหลงัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงผูเ้รียนจะ
มีวฒิุภาวะและพ้ืนฐานความรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับการฝึกอาชีพในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 
และการท างานตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละฐานความรู้ท่ีสูงข้ึนกวา่แต่เดิม 

กญักมล เถ่ือนเหมือน (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษาของนกัศึกษาในมหาลยัศรีประ
ทุม ตวัอยา่งประชากรเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2549 รวม 10 คณะวชิาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศรี
ปทุม ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษาของนกัศึกษาในภาพรวมนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัทั้ง 7 ดา้น คือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัสถานท่ีตั้ง ความคาดหวงัของนกัศึกษา การจดัการ
เรียนการสอน ความตั้งใจส่วนตวัความคาดหวงัดา้นอาชีพ และส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง ช่ือเสียงมหาวทิยาลยั และส่ิงอ านวยความสะดวก   

 
ตวัแปรต้น  

 
       

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัพืน้ฐาน 

 เพศ 
 สาขาวชิา 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 อาชีพบิดา มารดา 
 ภูมิล าเนาเดิม 
 

เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค 
 ดา้นช่ือเสียงของกลุ่มวทิยาลยั  
 ดา้นสถานท่ีตั้ง  
 ดา้นความคาดหวงัของนกัศึกษา  
 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  
 ดา้นเจตคติต่อวชิาชีพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.ศึกษาเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษากลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค 
2.เปรียบเทียบเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษากลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค 
 

สมมติฐานการวจัิย  
1.  นกัศึกษาเพศหญิงมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงสูงกวา่เพศชาย 
2. นกัศึกษา ท่ีเรียนสาขาวิชาแตกต่างกนัมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงแตกต่างกนั 
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3. นักศึกษาท่ี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนแตกต่างกัน มี เหตุ จูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีแตกต่างกนั 

4. นักศึกษา ท่ีมีอาชีพบิดา มารดาแตกต่างกนั มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงแตกต่างกนั 

5. นกัศึกษา ท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกนั มีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงแตกต่างกนั 

 

วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1  ของกลุ่ม
วทิยาลยัในเครือไทย-เทค จ านวน 9 แห่ง ทั้งส้ิน  1,473  คน ซ่ึงค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรตารางเคร
ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan )และสุ่มตวัอย่างง่าย (Simple random sampling)จากจ านวนนักศึกษาได้
จ านวน  397  คน  
  เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบสอบถามท่ีพฒันามาจากวรรณกรรมและตรวจสอบแบบสอบถามคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (IOC : Index of item Objective Congruence )และน าแบบสอบถาม
ท่ีผ่านการตรวจสอบไปทดลอง(Tryout) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 30 คน  เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงของแบบสอบถาม ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.88 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2. สถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) คือค่าเฉล่ีย�̅� และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายระดบัเหตุจูงใจท่ีส่งผลต่อการเลือก
เขา้ศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษากลุ่มวิทยาลยัในเครือไทย-เทค  3. สถิติเชิง
อนุมาน (inferential statistics) คือ F- test  ทดสอบสมมติฐาน 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี   

  1.จากการเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 265 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ส่วนเพศชาย มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8โดยข้อมูลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 
รองลงมาคือ สาขาการบญัชี มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ในดา้นข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัเกรดเฉล่ีย (GPA) ท่ี 1.01 – 2.00 มีจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ 
ระดบัเกรดเฉล่ีย(GPA) 2.01 – 3.01 มีจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และ ยงัพบวา่ ไม่มีผูใ้ดมีระดบัเกรดเฉล่ีย
(GPA)  3.01 – 4.00 ศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงการวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพบิดามารดา พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีบิดามารดาประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 และอาชีพรับ
ราชการ มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบัและวเิคราะห์ข้อมูลภูมลิ าเนา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
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มีภูมิล าเนาในเขตภาคกลาง โดยมีจ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 ทั้งน้ี ไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาในภาค
ตะวนัออกและภาคตะวนัตก 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านช่ือเสียงของ
วิทยาลัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นดา้นช่ือเสียงของวิทยาลยัมีผลต่อการเลือกศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.57 โดยประเด็น การเป็นวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงด้านศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จ
การศึกษา และวทิยาลยัเป็นท่ีรู้จกั มีการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เป็นปัจจยัดา้นช่ือเสียงท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็น
ว่าส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอย่างละ 3.96 ขณะท่ีประเด็นเป็นวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงด้านงานวิจัย มีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.82 ปัจจัยจูงใจในการเลอืกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านสถานทีต่ั้ง 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นดา้นสถานท่ีของมหาวิทยาลยัมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 โดยประเด็น วิทยาลยัมีท่ีตั้งสะดวกต่อการคมนาคม การเดินทาง เป็น
ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยา่งละ 3.99 ขณะท่ีประเด็นวิทยาลยัมีโรงอาหารท่ี
สะอาด มีบรรยากาศท่ีดี และวทิยาลยัมีสถานท่ีพกัผอ่นท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ย
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.63ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านความคาดหวังของนักเรียน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้นความคาดหวงัของนกัเรียนมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 โดยประเด็นนักเรียนมัน่ใจว่าจะจบการศึกษาและไปศึกษาต่อได้เป็น
ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.13 ขณะท่ีประเด็นนกัเรียนสามารถใชส้นามและเล่นกีฬาเพ่ือ
เล่นกีฬาได้ มีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.55 ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
อาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้นการ
จดัการเรียนการสอนมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.72 โดยประเด็น มีการ
จดัการเรียนการสอนท่ีถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพเป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.87 ขณะท่ี
ประเด็นมีครูผูส้อนเพียงพอ ต่อการเรียนการสอน และมีการพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือปรึกษาดา้นการเรียน มีกลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.64ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลต่อ
การเลือกศึกษาระดับอาชีวศึกษาในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74 โดยประเด็น วิทยาลยัมีห้องเรียนในการเรียน
เหมาะสม เพียงพอเป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.87 ตามล าดบั ขณะท่ีประเด็นวทิยาลยั
มีการแจกอุปกรณ์การเรียนการสอน มีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.67ปัจจยัจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็น
ดา้นเจตคติต่อวิชาชีพมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01โดยประเด็น สาขาท่ี
เลือกเรียนเป็นวิชาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษาเป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.09 
ขณะท่ีประเด็นสาขาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาท่ีถนดัและเขา้ใจไดง่้าย มีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
3.96 ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้น
เจตคติต่อวิชาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.01 รองลงมาคือ 
ปัจจยัดา้นช่ือเสียงมหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ีย 3.89 ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ีย 3.83 ปัจจยัดา้นความคาดหวงัของ
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นกัเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.82 ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.74 และปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน 
มีค่าเฉล่ีย 3.72 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียปัจจยัจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา 

ภูมลิ าเนา �̅� ความหมาย 
1. ดา้นเจตคติต่อวชิาชีพ 4.01 มาก 
2. ดา้นช่ือเสียงมหาวทิยาลยั 3.89 มาก 
3. ดา้นสถานท่ีตั้ง 3.83 มาก 
4. ดา้นความคาดหวงัของนกัเรียน 3.82 มาก 
5. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.74 มาก 
6. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3.72 มาก 

รวม 3.83 มาก 

 
จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้นเจตคติต่อวิชาชีพเป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.01 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่ือเสียง
มหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ีย 3.89 ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ีย 3.83 ปัจจยัดา้นความคาดหวงัของนกัเรียน มีค่าเฉล่ีย 
3.82 ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.74 และปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.72 
ตามล าดบั 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์กบัด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

-นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านเพศมีความแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เม่ือทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 0.134 มากกว่า
ระดบันยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา่ นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นเพศ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นเหตุจูง
ใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

-นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านสาขาวิชามคีวามแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบั
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง เม่ือทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig เท่ากบั0.124 มากกวา่ระดบั
นยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีวา่ นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นสาขาวิชาไม่มี ความแตกต่างกนัในดา้นเหตุจูง
ใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

-นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมคีวามแตกต่างกนัในด้านเหตุจูงใจในการเลอืก
ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง เม่ือทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig เท่ากบั0.007 
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐานวิจยัท่ีวา่ นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความแตกต่างกนัในดา้นเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ผลสมัฤทธ์ิ ระดบัเกรด
เฉล่ียท่ี 1.01 – 2.00 มีจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ ระดบัเกรดเฉล่ีย 2.01 – 3.01 มีจ านวน 164 
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คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และระดบัเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1.00 มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั ขณะท่ี
ไม่มีผูใ้ดมีระดบัเกรดเฉล่ีย 3.01 – 4.00 

-นักศึกษา ทีแ่ตกต่างกนัในด้านอาชีพบิดามารดามคีวามแตกต่างกนัในด้านเหตุจูงใจในการเลอืกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เม่ือทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าค่า Sig เท่ากบั 0.019 น้อย
กวา่ระดบันยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐานวิจยัท่ีวา่ นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นอาชีพบิดามารดามีความแตกต่าง
กนัในดา้นเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง อาชีพบิดามารดาประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
มีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจเอกชน มีจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอาชีพรับราชการ มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
ตามล าดบั 
 -นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านภูมิล าเนาเดิมมีความแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง เม่ือทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig เท่ากบั 0.062 มากกวา่
ระดบันยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐานวา่งท่ีวา่ นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นภูมิล าเนาเดิมไม่มีความแตกต่างกนัใน
ดา้นเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

สรุปสมมตฐิานทีเ่ป็นจริง 

- นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกต่างกนัในดา้นเหตุจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

- นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นอาชีพบิดา มารดามีความแตกต่างกนัในดา้นเหตุจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

 

อภิปรายผล  
จากการสรุปผลการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัของ “เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชนัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงของนกัศึกษากลุ่มวทิยาลยัใน
เครือไทย-เทค” โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การศึกษาวจิยัเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษากลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค พบวา่  
ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านช่ือเสียงของวิทยาลัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นดา้นช่ือเสียงของวิทยาลยัมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.57  

ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้นสถานท่ีของมหาวิทยาลยัมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.82  

ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้นการจดัการเรียนการสอนมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษาใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.72  
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ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษาใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74  

รุจาภา  แพ่งเกสร (2556) การศึกษาวิจยัเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชนัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้ นสูงฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยักรุเทพ และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นความมีช่ือเสียงของสถาบนัและการไดรั้บการยอมรับในสังคม  ราคาค่าหน่วยกิตมีความเหมาะสม 
ท่ีตั้งของสถาบนั มีระบบคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทาง การมอบทุนพิเศษเพ่ือสนับสนุนการศึกษา อาจารย์
ผูส้อนมีคุณภาพและมีช่ือเสียงในวงการศึกษา ความทนัสมยัของกระบวนการให้บริการ และการใชส่ื้อการเรียน
การสอนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและถ่ายทอด โดยมีความเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นครอบครัว
กบัผูป้กครอง ดา้นเศรษฐกิจกบัทุนทรัพยท่ี์มีอยู ่และดา้นสังคมกบัการเป็นบณัฑิตของสถาบนัไดรั้บการยกยอ่ง
และยอมรับ จะผลต่อความเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 

ปัจจยัจูงใจในการเลอืกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา ด้านปัจจยัด้านความคาดหวงัของนักเรียน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ประเด็นดา้นความคาดหวงัของนกัเรียนมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษา
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 นักเรียนมั่นใจว่าจะจบการศึกษาและไปศึกษาต่อได้ เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็น
ว่าส าคญัท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ มีค่าเฉล่ีย 4.00  
การศึกษาวิจยัเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชนัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงฯ ดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบั
วารสารเทคโนโลยภีาคใต ้.(2555) เร่ืองวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจังหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง กระบ่ีและสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษา พบว่า ด้านประกอบอาชีพได้ตามตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ  กับการเลือกศึกษาต่อ
อาชีวศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเด็นดา้นเจตคติต่อวิชาชีพมีผลต่อการเลือกศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.01สาขาที่เลอืกเรียนเป็นวิชาชีพทีเ่ป็นทีย่อมรับในวงการศึกษา เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส าคญั
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ สาขาที่เลือกเรียนเป็นสาขาที่ทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.02 เท่ากนั สาขาท่ีเลือกเรียน
เป็นสาขาท่ีสามารถไปประกอบอาชีพได้ และสาขาทีเ่ลือกเรียนเป็นสาขาทีเ่หมาะต่อการน าไปศึกษาต่อ มีค่าเฉล่ีย 
4.00 ตามล าดบั การศึกษาวจิยัเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงฯ ดงักล่าว มีความ
สอดคลอ้งกับ จันทร์เจา้ สุภรรุ่งเจริญ(2549)ศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ในดา้นต่างๆ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่ือเสียง
ของมหาวทิยาลยั ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นความสะดวกในการ
เดินทาง ดา้นความมุ่งหวงัของตนเอง ดา้นอิทธิพลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นความจาเป็นในการประกอบ
อาชีพ ผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 
ดา้นความมุ่งหวงัของตนเอง ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นอิทธิพลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นความสะดวกในการ
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เดินทาง ตามล าดบั และเม่ือทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ 
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัจูงใจในการเลอืกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ดา้นเจตคติ
ต่อวชิาชีพเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา มรีะดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.01  

การเปรียบเทยีบเหตุจูงใจการเลอืกศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค พบว่า  
นักศึกษา ที่แตกต่างกันในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกต่างกันในด้านเหตุจูงใจในการเลือก

ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง เม่ือทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig เท่ากบั0.007 
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐานวิจยัท่ีวา่ นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความแตกต่างกนัในดา้นเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ภายใตก้ารศึกษาวิจยั
เหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชนัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงฯ ดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยั
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามญัหรือสายวชิาชีพของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษา  พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามญัหรือสายวชิาชีพของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จงัหวดั
สมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับปัจจยัดา้นรายไดข้องผูป้กครองนกัเรียน ดา้นอาชีพ
ของผูป้กครองนักเรียน และแรงจูงใจของนักเรียน ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามญัหรือสาย
วชิาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การวเิคราะห์ข้อมูล : ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งความคิดเห็นต่อเหตุจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูงกบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา พบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผู้ที่มี
เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 1.00 จะมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงมากกว่าผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย 
1.01 – 2.00 และ 2.01 – 3.01  

-นักศึกษา ทีแ่ตกต่างกนัในด้านอาชีพบิดามารดามคีวามแตกต่างกนัในด้านเหตุจูงใจในการเลอืกศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เม่ือทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าค่า Sig เท่ากบั 0.019 น้อย
กวา่ระดบันยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐานวิจยัท่ีวา่ นกัศึกษา ท่ีแตกต่างกนัในดา้นอาชีพบิดามารดามีความแตกต่าง
กนัในดา้นเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ภายใตก้ารศึกษาวิจยัเหตุจูงใจการ
เลือกศึกษาต่อระดบัชนัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงฯ ดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัส านกังานศึกษาธิการภาค 
10.(2557) การศึกษาวจิยัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 จงัหวดัภูเก็ต พบว่า จากการทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพของผูป้กครองมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเพศหญิงเลือกศึกษาต่อสายอาชีพมากกว่าเพศชาย และ
ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ส่งผลใหน้กัเรียนตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพมากท่ีสุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูล : การวเิคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งความคิดเห็นต่อเหตุจูง
ใจในการเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูงกบัอาชีพบิดามารดา พบว่า ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผู้ที่
อาชีพบิดามารดาเป็นรัฐวิสาหกิจ จะมีเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงมากกว่าผู้ที่มี
อาชีพบิดามารดาเป็นธุรกิจเอกชน และผู้ที่มีอาชีพอื่นๆ จะมีมูลเหตุ จูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรขั้นสูงมากกว่าผู้ทีม่บีิดามารดาเป็นรับราชการและธุรกจิเอกชน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อระดบัชนัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ของ
นกัศึกษากลุ่มวทิยาลยัในเครือไทย-เทค มีดงัน้ี 

    1.เหตจูุงใจการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา ดา้นเจตคติต่อวชิาชีพเป็นดา้นท่ีนกัศึกษาเห็นวา่มีผลตอ่การ
เลือกศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษามากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 4.01)    เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ วทิยาลยัในเครือไทยเทค ไดจ้ดัวชิาชีพ
สนองตอบตรงความตอ้งการของผูเ้รียน และนกัศึกษาคาดหวงัวา่  เม่ือจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูงสามารถศึกษาต่อได(้ค่าเฉล่ีย 4.13)  และสามารถประกอบอาชีพได(้ค่าเฉล่ีย 4.00)   ดงันั้น แผนการพฒันา
การศึกษาของวทิยาลยัในเครือไทยเทค ท่ีมุ่งสร้างคุณภาพในการผลิตก าลงัคน ตั้งแต่ระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ และ
ระดบัเทคโนโลยใีหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี น่าจะยดึเป็นแนวทางการพฒันาการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองตอ่ไป และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การจดัหลกัสูตรท่ีสนองตอบตลาดแรงงานในระดบัประชาคมอาเซียน 
(ASEAN  Community)  

   2.ประเด็นทางดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเขา้ศึกษาต่อนั้น เป็นผูท่ี้มีเกรด
เฉล่ียนอ้ยกวา่ 1.00     ทั้งน้ีหากพิจารณาในมิติความคาดหวงัในการจบการศึกษาประกอบกนั ท าใหก้ลุ่มวทิยาลยัใน
เครือไทย-เทค จ าเป็นตอ้งส่งเสริมนโยบายดา้นการศึกษา และมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนและเนน้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เพราะจะสามารถส่งเสริมดา้นเจตคติต่อวชิาชีพของวทิยาลยัโดยตรง 

3.  วชิาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการส าหรับตลาดแรงงาน  และเป็นสาขาววชิาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ และสาขาการบญัชี เป็นตน้  น่าจะเป็นสาขาวชิาท่ี
วทิยาลยัควรตอ้งขยายการด าเนินการในดา้นหลกัสูตรและแนวทางการพฒันา  เช่น ควรด าเนินการเพ่ิมจ านวนรับ
นกัศึกษา จดัส่ืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ  เพ่ือมุ่งพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเท่านั้น รวมถึงการมุ่งเนน้
ไปท่ีโอกาสในการประกอบอาชีพอีกดว้ย 

4. นกัศึกษามีความเห็นวา่สาขาท่ีเลือกเรียนเป็นสาขาท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.02)   แต่นกัศึกษาก็มีความเห็น
ต่อจ านวนครูผูส้อนเพียงพอต่อการเรียนการสอน และมีการพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือปรึกษาดา้นการเรียน (ค่าเฉล่ีย
3.64) และ ดา้นการจดัการเรียนการสอนไม่สูงมาก(ค่าเฉล่ีย3.72)  ซ่ึงประเด็นน้ี วทิยาลยัน่าจะตอ้งใหค้วามส าคญั
และศึกษาในรายละเอียดแต่ละสาขาวชิาวา่ มีจ านวนผูส้อนขาดหรือเกินในสาขาใด  เพ่ือจดัอตัราครูผูส้อนและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเท่านั้น ท าให้ขาดการขยายความในเน้ือหาความ

ตอ้งการส่วนบุคคล ส าหรับปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบเหตุจูงใจการเลือกศึกษาต่อฯ จึงควรด าเนินการดา้นงานวจิยั
เชิงคุณภาพร่วมดว้ย จะท าใหก้ารศึกษาวจิยัมีเน้ือหา และขอบเขตท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
         2. การศึกษาวิจยัควรศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการของตลาดแรงงาน  โดยปัจจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการศึกษาต่อ เพราะกลุ่มตวัอยา่งมีแนวคิดท่ี เม่ือจบการศึกษาจะตอ้งมีงานท า หรือ มีตลาดแรงงาน
รอรับทนัที 
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