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ค าน า 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่  6 เรื่อง 
“ Innovative Research and Education beyond the Future” ระหว่ างวันที่  18-19 กรกฎาคม 2562       
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา 
และเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยจากนักวิจัยต่างสถาบัน อันจะน าไปสู่
การเกิดแนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการท างานวิจัยร่วมกันในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยต่อไป 
 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 ฉบับนี้ ประกอบด้วย
บทคัดย่อจากผลงานวิจัย จ านวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) การบริหารการศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  3) การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 4) การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา 5) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 6) จิตวิทยา 7) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม      
8) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 9) สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 ส าหรับการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 นี้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดีจากความร่วมมือของหลายฝ่าย คณะผู้จัดขอขอบคุณนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชุม คณะท างาน ผู้สนับสนุนโครงการ ตลอดจนผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่าง
ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้คงอ านวยประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตามสมควร 
 

ฝ่ายบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กรกฎาคม 2562 
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รายละเอียดโครงการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งท่ี 6  

“Innovative Research and Education beyond the Future”  
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 

ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพล ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ 
กระทั่งท าให้โลกกลายเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” (Knowledge-based Society) ซึ่งคนทั่วโลกสามารถ
เข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย งานวิจัยถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่
ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้
อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยจึงกลายเป็น
ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบัน   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นน า
ของประเทศที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการฝึกหัดครู ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่น าองค์ความรู้ของการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด คณะศึกษาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ โดย
อาศัยกระบวนการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ท าให้ที่ผ่านมาทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนครูอาจารย์ และนักวิจัยภายนอกมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งมีคุณค่าแก่การน าไปใช้เกิดมรรคผลที่ดีต่อวงการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น การวิจัยเป็นพันธกิจ
หนึ่งที่ส าคัญของคณะศึกษาศาสตร์ และเพ่ือให้การด าเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึง
ถือเป็นหน้าที่ ที่จะส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาสู่
สาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและน าไปสู่การน าเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการ
สร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย  
ตลอดจนกระตุ้นให้มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยใน
สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้เล็งเห็นว่าการประชุม
วิชาการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจะแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับการยอมรับจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน คณะศึกษาศาสตร์ จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 
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ขึ้น เพ่ือช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยของตนเอง เปิด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้ง
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุน
ให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม  และเพ่ือ
เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา ภาวะผู้น าทางการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือ การประสานงาน การวางแผนจัดตั้งเครือข่ายการ
จัดการศึกษาในมิติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของใน
ระดับตาง ๆ และหนวยงานตาง ๆ ระดับภูมิภาค และนานาชาติไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความรู
ระหวางกัน เปนการสรางความเขาใจระหวางกัน และเปนการพัฒนาระบบการศึกษาในกลุมสังคม ASEAN ใหมี
ความเทาเทียมนานาประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกัน  
ตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา น าไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ 

2.2 เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความ
ตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา ภาวะผู้น า และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเข้าใจและภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนในสังคม 

2.3 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา 
สร้างความม่ันคงในพ้ืนที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 2.4 เพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 250 คน ประกอบด้วย 

1) คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
2) นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ได้เข้าร่วมโครงการประชุม 

วิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 และสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2) ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 

4. ตัวช้ีวัด (KPI) 
4.1 มีผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ 
4.2 มีนักศึกษา นักวิจัย จากภายในและภายนอกเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
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4.3 ระดับความพึงพอใจชองผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
4.4 กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.5 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนและความร่วมมือจากเครือข่ายทางด้านการศึกษา 
4.6 ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.- 18.00 น. 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

6. วิทยากร 
 - ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 - ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อ านวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - คุณปิยะวุฒิ ทองแสง รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
    (มหาชน) 
 - คุณปิยาพันธ์ พงษ์ประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
   (มหาชน) 
 
7. ด าเนินการ 

7.1 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ 
 1) หัวข้อการบรรยาย ““Disruptive Technology in Instruction” 
    โดย ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 2) หัวข้อการบรรยาย “นวัตกรรมการวิจัยและการศึกษาสู่อนาคต” 
     โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อ านวยการโครงการภาครัฐ  
     บริษัทไมโครซอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 3) หัวข้อการบรรยาย 
  โดยคุณปิยะวุฒิ ทองแสง รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ 
  คุณปิยาพันธ์ พงษ์ประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
7.2 ผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
7.3 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานผล 

 
 
 

6. วิทยากร

	 -	ดร.กุศลิน	มุสิกุล	ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)

	 -	ดร.สุพจน์	ศรีนุตพงษ์	ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรภำครัฐ	บริษัทไมโครซอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 -	คุณปิยะวุฒิ	ทองแสง	รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี	ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	

	 	 (มหำชน)
-	คุณปรำณี	แสงเพชร	รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี	ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด  
	 (มหำชน)

	 -	คุณปิยำพันธ์	พงษ์ประดิษฐ์	หัวหน้ำส่วนนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี	ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	

	 	 (มหำชน)

7. ด�าเนินการ
7.1 วิทยำกรบรรยำย หัวข้อ
	 1)	หัวข้อกำรบรรยำย “Disruptive Technology in Instruction”
   โดย ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
 2)	หัวข้อกำรบรรยำย “นวัตกรรมกำรวิจัยและกำรศึกษำสู่อนำคต”
     โดย ดร.สุพจน์	ศรีนุตพงษ์	ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรภำครัฐ 
     บริษัทไมโครซอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
 3) หัวข้อกำรบรรยำย	“Digital	and	Innovation	Tranformation	in	Organization”
   โดย คุณปิยะวุฒิ	ทองแสง รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี ธนำคำร
กรงุไทย จ�ำกดั	(มหำชน)	
 	 	คุณปรำณี	แสงเพชร	รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี	
ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด	(มหำชน)	และ
   คุณปิยำพันธ์	พงษ์ประดิษฐ์	หัวหน้ำส่วนนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี	
ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด	(มหำชน)
7.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย
7.3 ประเมินผลโครงกำรและจัดท�ำรำยงำนผล



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

7

8. รูปแบบในการจัดประชุม 
 8.1 การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ 
 8.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 8.3 การน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)   

     และการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 8.4 การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประชุม 
 8.5 การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  
 
9. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนประมาณ 350 คน ประกอบด้วย 
 9.1 นักวิจัยของมหาวิทยาลัย นักวิจัยของภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน/องค์กร      
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากท่ัวประเทศที่มีผลงานวิจัยตามกรอบและ
เงื่อนไขที่ก าหนด 
 9.2 ผู้บริหาร และคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ  ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 
 9.3 ผู้แทนหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคธุรกิจเอกชน  กลุ่ม/องค์กรชุมชน      
ผู้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย 
 9.4 ผู้สนใจทั่วไป 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ 
 10.1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 10.2 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 10.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 10.4 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 10.5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10.6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 10.7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 10.8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 10.9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 10.10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 10.11 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยอันจะเกิดประโยชน์ส าหรับ

นักศึกษาในการท างานหรือศึกษาต่อ 
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีแรงจูงใจ  และแนวทางการท าวิจัย เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยต่อไป 

 
12. การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
13. แผนและปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 18 มกราคม – 12 กรกฎาคม  2562 
ลงทะเบียนน าเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์  
พร้อมช าระค่าลงทะเบียน 

 
18 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2562 
 

ก าหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 18 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2562 

แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ก าหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ปรับแก้แล้ว ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน Proceeding 
ล าดับที่ วันที่ และห้องน าเสนอผลงาน และส่งหนังสือตอบรับ 

 
ภายในสัปดาห์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ 18-19 กรกฎาคม 2562 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งท่ี 6 

“Innovative Research and Education beyond the Future”  
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หน้าห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่  
09.00 – 09.45 น. กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  
   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

  กล่าวรายงาน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ช่วงเช้า) 
10.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology in Instruction” 

โดย ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผูอ้ านวยการสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี (สสวท.) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.45 น. เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation)  

  แยกตามห้อง ประกอบด้วย 
  ห้องปรารถนา  กลุ่มการบริหารการศึกษา 
  ห้องจุติ A  กลุ่มการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ห้องจุติ B  กลุ่มการบริหารการศึกษา 
  ห้องเกาะยอ  กลุ่มสุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
    กลุ่มจิตวิทยา 
  ห้องหาดใหญ่  กลุ่มการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 
  เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster  Presentation) 
  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป (ผู้เสนอผลงานจะต้องยืนเตรียมความพร้อม 
  หน้าโปสเตอร์ผลงานของตัวเองเพ่ือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 
  พิจารณาผลงาน  และผู้เยี่ยมชมผลงาน) 

  (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุมและบริเวณแสดงโปสเตอร์) 
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วันที่	19	กรกฎำคม	2562

	 08.00	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน	(เพิ่มเติม)

09.00	–	10.30	น.	 กำรบรรยำยพิเศษ	เรื่อง	“นวัตกรรมกำรวิจัยและกำรศึกษำสู่อนำคต:	

โดย	ดร.สุพจน์	ศรีนุตพงษ์	ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรภำครัฐ	

บริษัทไมโครซอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

10.45	–	12.00	น.	 กำรบรรยำยพเิศษ	เรือ่ง	“Digital	and	Innovation	Tranformation	in	Organization”	

	 	 	 โดย	คุณปิยะวุฒิ	ทองแสง	รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและวิจัยทำง	เทคโนโลยี		

	 	 	 ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 	 	 คุณปรำณี	แสงเพชร	รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี	

	 	 	 ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และ

	 	 	 คุณปิยำพันธ์	พงษ์ประดิษฐ์	หัวหน้ำส่วนนวัตกรรมและวิจัยทำงเทคโนโลยี	

	 	 	 ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)

12.00	–	13.00	น.	 พักรับประทำนกลำงวัน	

13.00	–	17.00	น.	 เสนอผลงำนแบบบรรยำย	(Oral	presentation)	แยกตำมห้อง	

	 	 	 ห้องปรำรถนำ		 กลุ่มกำรบริหำรกำรศึกษำ

	 	 	 ห้องจุติ	A		 กลุ่มกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

	 	 	 ห้องจุติ	B		 กลุ่มกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

	 	 	 	 	 กลุ่มกำรวิจัยและสถิติทำงกำรศึกษำ

	 	 	 ห้องเกำะยอ		 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ	

	 	 	 ห้องหำดใหญ่		 กลุ่มกำรวัด	ประเมินผลและกำรประกันคุณภำพทำง		 	

	 	 	 กำรศึกษำ

	 	 	 (รับประทำนอำหำรว่ำงในห้องประชุม)

หมำยเหตุ		ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
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การน าเสนอแบบโปสเตอร ์
 

 คณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 ก าหนดรูปแบบการ
น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ดังนี้ 

1. ขอให้ผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  
ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น.                                  
หรือก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

2. ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จะต้องอยู่ประจ า ณ จุดวางโปสเตอร์ของตนเอง 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
เพ่ือคอยตอบข้อซักถามของคณะกรรมการและผู้ร่วมงาน (รายละเอียดตามก าหนดการที่แจ้ง) 

3. คณะกรรมการจัดโครงการจะมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
ในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

4.   ขอให้ผู้น าเสนอผลงานเก็บโปสเตอร์ได้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลังเวลา 16.00 น. 
 5.   ขอให้ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 -16.45 น. 

 
ห้องปรารถนา : กลุ่มการบริหารการศึกษา 
 
ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. (519) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นิชนันท์ เสนีกาญจน ์

2 13.15 – 13.30 น. (554) การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อทักษะของผูเ้รียน
ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3 

ฮัมดีน กะสูเมาะ 

3 13.30 – 13.45 น. (584) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ฮัสลีสัน แวยาโก๊ะ 

4 13.45 – 14.00 น. (613) ภาวะผู้น าทางวิชาของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อบทบาทของครูในการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกของโรงเรยีน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตัตานี
เขต 1 

มนัส เรืองจรูญศร ี

5 14.00 – 14.15 น. (665) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) 
ของผู้บริหารโรงเรยีนในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

ญามินทร ์แลหะ 

6 14.15 – 14.30 น. (666) แนวทางการบริหารงานวิชาการที่จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างอิสลามกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษา
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 

อ๊ะหมัด ดอละ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 14.45 – 15.00 น. (672) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะ
ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน 

ราเหม ด่อล๊ะ 

8 15.00 – 15.15 น. (689) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทีส่่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

จันทิมา หมัดเหร็ม 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 -16.45 น. 

 
ห้องปรารถนา : กลุ่มการบริหารการศึกษา 
 
ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. (519) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นิชนันท์ เสนีกาญจน ์

2 13.15 – 13.30 น. (554) การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อทักษะของผูเ้รียน
ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3 

ฮัมดีน กะสูเมาะ 

3 13.30 – 13.45 น. (584) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ฮัสลีสัน แวยาโก๊ะ 

4 13.45 – 14.00 น. (613) ภาวะผู้น าทางวิชาของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อบทบาทของครูในการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกของโรงเรยีน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตัตานี
เขต 1 

มนัส เรืองจรูญศร ี

5 14.00 – 14.15 น. (665) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) 
ของผู้บริหารโรงเรยีนในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

ญามินทร ์แลหะ 

6 14.15 – 14.30 น. (666) แนวทางการบริหารงานวิชาการที่จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการระหว่างอิสลามกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษา
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 

อ๊ะหมัด ดอละ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 14.45 – 15.00 น. (672) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะ
ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน 

ราเหม ด่อล๊ะ 

8 15.00 – 15.15 น. (689) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทีส่่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

จันทิมา หมัดเหร็ม 

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
9 15.15 – 15.30 น. (702) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต  2 

อุไรวรรณ แจ้งหทัยกลุ 

10 15.30 - 15.45 น. (739) คุณลักษณะของผู้บรหิารทีพ่ึงประสงค์ตามทัศนะ
ของครูยุค Gen Y (Generation Y) ในเขตพื้นท่ีพิเศษ
จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

อังคณา หะย ี

11 15.45 - 16.00 น. (760) คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการบรหิารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

จิตพงศ ์วรรณเพชร 

12 16.00 - 16.15 น. (774) ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อ านวยการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

ดุลคิพลี หลังจ ิ

13 16.15 – 16.30 น. (1003) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดกระบี ่

วารุณี สหีมุ่น 

รับวุฒิบัตร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 -16.30 น. 

 
ห้องจุติ A : กลุ่มการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 13.00 – 13.15 
น. 

(472) ผลของการใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด
ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วัสลณีา หาไม 

2 13.15 – 13.30 
น. 

(484) การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน รายวิชาการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ (ED14201) โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

โฆษิต พรประเสริฐ 

3 13.30 – 13.45 
น. 

(507) การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมือง
โลก (World Citizen) ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปัตตาน ี

ซัยฟุดดีน หะยีดีแม 

4 13.45 – 14.00 
น. 

(521) รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วชิราภรณ์ จิ้มลิม้ 

5 14.00 – 14.15 
น. 

(547) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรยีนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

พรชนก จันพลโท 

6 14.15 – 14.30 
น. 

(556) การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตร์ระหว่างการจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรน
กับการจัดการเรยีนรู้ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อาภรณ์ ฟักแก้ว 

        14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 14.45 – 15.00 

น. 
(560) แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้านการฟัง 
และด้านการพูดของนักเรยีนปฐมวัยในโรงเรียนระบบสองภาษา 
กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านฮาลาบาลา 

กชกร ศรีสังข ์

8 15.00 – 15.15 
น. 

(573) การพัฒนากิจกรรมการจดัการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร
ชีวโมเลกลุโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ชลธิชา หังเสวก 

9 15.15 – 15.30 
น. 

(574) การพัฒนากิจกรรมการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ส าหรับ

ทฤษฎี หลิมทอง 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

10 15.30 -15.45 น. (577) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้การจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) เรื่อง  แรง และกฎการ
เคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วันวิสาข์ ภักด ี

11 15.45 -16.00 น. (591) แนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” : กรณีศึกษาโรงเรยีนเพชรจรสั
วิทยา 

มูฮ ามดั มารอดิง 

12 16.00 – 16.15 
น. 

(643) การพัฒนาหลักสูตรภาษาองักฤษ English Program ของ
โรงเรียนคลองนาวา สังกัดส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
15 

อาดือนัน อาแว 

13 16.15 – 16.30 
น. 

(996) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบรูณาการ 
เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ทีส่ง่เสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

วิชชุญา สุเจตนจ์ิตต ์

รับวุฒิบัตร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 -16.45 น. 

 

ห้องจุติ B : กลุ่มการบริหารการศึกษา  
        

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 13.00 – 13.15 น. (460) สภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เต็มศริิ สองเมือง 

2 13.15 – 13.30 น. (520) ประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามทัศนะของครสูังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

วรรณสิา เพชรจันทร ์

3 13.30 – 13.45 น. (566) ปัจจัยในการตัดสินใจของผูป้กครองที่ส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตลู 

สาการียา อาแว 

4 13.45 – 14.00 น. (567) ความสัมพันธ์ระหว่างการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับปัจจัยจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอ
เมือง  จังหวัดพัทลุงสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

ทิพวรรณ ยกรัง 

5 14.00 – 14.15 น. (568) สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการออกกลางคัน
ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มาริสา ธรรมเสน 

6 14.15-14.30 น. (569) ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เอกชัย เบ่าอุบลย ์

             14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 14.45 – 15.00 น. (582) การด าเนินงาน ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานกลุ่ม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ทัศนียา รักไทรทอง 

8 15.00 – 15.15 น. (603) การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรครู
อิสลามศึกษา ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส 

มุสตากมี แวสุหลง 

9 15.15 – 15.30 น. (692) ศึกษากลยุทธ์การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

ปภาสภิัค แดงเจย ์

10 15.30 – 15.45 น. (707) การประเมินความต้องการจ าเป็นของสถาน
ประกอบการในจังหวัดปตัตานี ทีม่ีต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

ชิตคุณ ศุภกลุ 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
11 15.45 - 16.00 น. (708) ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน

เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดนราธิวาส 

มูฮ าหมัดฮาลาวี เล็งฮะ 

12 16.00 - 16.15 น. (761) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความ
จงรักภักดีตามการรับรู้ของครสูังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

สุดชีวัน อุ่นเสียม 

13 16.15 - 16.30 น. (772) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
กับการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ศราวุธ ชุมภูราช 

14 16.30 – 16.45 น. (818) ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองไทย ต่อการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
จังหวัดภูเก็ต 

ยิ่งศักดิ์ สุรวโณบล 

รับวุฒิบัตร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 -16.30 น. 

 
ห้องเกาะยอ :  กลุ่มสุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  กลุ่มจิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ 
                   

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

1 13.00 – 13.15 น. (732) การตรวจความผดิปกติทางพันธุกรรมอย่างครอบคลุม
ในผู้ป่วยโรคมัลติเพิลมัยอิโลมาด้วยเทคนิคโครโมโซมไม
โครอะเรย ์

ลัทธพล ติวเถาว ์

2 13.15 – 13.30 น. (734) โปรแกรมการออกก าลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนจังหวัดสกลนคร 

ภุชงค์ รุ่งอินทร์ 

3 13.30 – 13.45 น. (770) การส่งเสริมการมสีุขภาพดตีามนโยบายโรงเรียนประชา
รัฐในจังหวัดปัตตานี กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านมะปริง 

อามีรุดดีน อาบูซาแล 

4 13.45 – 14.00 น. (947) ความเต็มใจจ่ายของผู้บรโิภคส าหรบัการซื้อบรรจภุัณฑ์
ธรรมชาตเิพื่อใส่อาหารปรุงส าเร็จ ในจังหวัดสงขลา 

ราญสมุทร์ สังข์ศลิป์ชัย 

จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ 
5 14.00 – 14.15 น. (572) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากร

สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
นิกามีลา นิกะจ ิ

6 14.15-14.30 น. (578) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยากับการปรับตัว 
ของผู้ต้องขังชายในเรือนจ ากลางปตัตาน ี

อามนี สมาแฮ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

7 14.45 – 15.00 น. (581) ปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลตอ่คุณภาพชีวิตของทหารใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา มณฑลทหารบก
ที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร  

ร้อยเอกกอบเกียรติ
พนมสวรรค ์

8 15.00 – 15.15 น. (590) ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการความรู้ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

พงศกร พรหมเรืองโชต ิ

9 15.15 – 15.30 น. (637) ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฏียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความภาคภมูใิจในตนเองต่อการ
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของผู้ปกครองในสถาบัน
พัฒนาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

รุสดี สุหลง 

10 15.30 – 15.45 น. (718) การปลูกฝังความสุจริตของนิสิตหลักสตูรรัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

ภมรรัตน ์ ชุมภูประวโิร 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
11 15.45 – 16.00 น. (720) ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   

ปานวลัย ศรีราม 

12 16.00 - 16.15 น. (778) ผลของการฝึกเจรญิสติในเดก็ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด
จันทร์วิโรจน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วิมลมาลย์ ศรรีุ่งเรือง 

รับวุฒิบัตร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 -16.15 น. 

 
ห้องหาดใหญ่ :  กลุ่มการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 
 
ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 13.00 - 13.15 น (501) การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดการขยะใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลยุ
โป อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

นูวัยดา ยามา 

2 13.15 - 13.30 น. (614) ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตาน ี

มาโนช นิสอน 

3 13.30 - 13.45 น. (651) การด าเนินการชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนรางวัลพระราชทานกรณศีึกษา : โรงเรียน
ปลาโลมา จังหวัดพัทลุง 

กชพรรณ ศักดิ์มาศ 

4 13.45 - 14.00 น. (704) การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตาน ี

รุสนี ปาเซเลาะ 

5 14.00 - 14.15 น. (723) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบตัิหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจภายใต้ความมั่นคงชายแดนใต้
กรณีศึกษา : สถานตี ารวจเมืองปัตตาน ี

ภัทรานิษฐ ์จันสสีุก 

6 14.15 - 14.30 น. (725) การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของนิสติหลักสูตร
รัฐศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี

ธีระพล บุญเนื่อง 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 14.45 – 15.00 น. (726) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งการเมือง

ท้องถิ่นของประชาชนต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตาน ี

วชิระ วิปุลากร 

8 15.00 - 15.15 น. (728) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจดัการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพลา จังหวัดปัตตาน ี

พนมพร เทพเสาร ์

9 15.15 - 15.30 น. (945) ผลกระทบจากการท านากุ้งต่อป่าชายเลนใน ต าบล
คูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กฤชฎาพร สุวลักษณ ์

10 15.30 - 15.45 น. (946) ความเต็มใจจ่ายค่าอนุรักษห์ญ้าทะเลของชาวประมง 
ในต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 
 

พรวิภา พลเยีย่ม 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
11 15.45 – 16.00 น. (1002) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค 

ของหลักสูตรระดับมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการ
พัฒนาชนบท (นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อนุสรณ์ มั่นคง 

12 16.00 – 16.15 น. (1031) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุเกีย่วกับนโยบายการบริหารงานด้านสวสัดิการ
สังคมสงเคราะห์แห่งชาติในองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ประดู่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัด ปตัตาน ี

ภาณุพงค ์ตรังคนิเวศ 

13 16.15 – 16.30 น. ปัจจัยเชิงนโยบายทีม่ีความสัมพันธ์กับการปลูกข้าวไรท์
เบอร์รี่ของเกษตรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดปัตตาน ี

อัญชลี แสงเพชร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 -16.15 น. 

 

ห้องปรารถนา : กลุ่มการบริหารการศึกษา 
         

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 13.00 – 13.15 น. (512) ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศ

การศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยา
คาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร 

2 13.15 – 13.30 น. (518) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะที่มีต่อการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

สมฤดี ชิตชลธาร 

3 13.30 - 13.45 น. (609) การส่งเสริมโรงเรยีนประชาธิปไตย กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนตรน 

มูฮัมหมัด เหละดุหว ี

4 13.45 - 14.00 น. (616) อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 

กิสษณี ทวีผล 

5 14.00 - 14.15 น. (636) การด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด   ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ซะห์นนท ์กระจ่างลิขติ 

6 14.15 - 14.30 น. (638) คุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุ่มวัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

สุปราณี ใบหมัด 

       14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 14.45 - 15.00 น. (663) การด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนางาน

วิเคราะห์การจดัตั้งและติดตามการใช้งบประมาณของกลุ่ม
งานนโยบายและแผน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ซูมัยยะห ์มะแซ 

8 15.00 - 15.15 น. (736) วัฒนธรรมองค์การชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) : กรณีศึกษา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

วันอานิสรา มะสาแม 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
9 15.15 - 15.30 น. (737) การจัดท าแนวปฏิบัติงานการนิเทศการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ โรงเรยีนศาสนูปถัมภ์ปาก
พะยูน มูลนิธิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 

นัสรี มั่นนันท์กุล 

10 15.30 - 15.45 น. (741) การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกศึกษา กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านกระต่ายน้อย
อนุสรณ ์

ซูฟียา ลอดิง 

11 15.45 - 16.00 น. (752) แรงจูงใจของครูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนเชิง
รุก : กรณีศึกษาครูที่ได้รับ “รางวลัทรงคุณคา่สพฐ.” 
ระดับชาติ จังหวดัสงขลา 

มณฑริา สังขวิเชียร 

12 16.00 - 16.15 น. (1001) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่งจังหวัดนนทบุร ี

อามีนะห ์กาซอ 

รับวุฒิบัตร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 – 16.15 น. 

  

ห้องจุติ A  : กลุ่มการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                      

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
กลุ่มที่ 4 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 

1 13.00 – 13.15 น. (515) ผลการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อชุดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โรงเรียนบ้านชะเอาะ 

อาดัม ยูโซะ 

2 13.15 – 13.30 น. (660) การจัดการเรียนรู้ของโรงเรยีนในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดสตูล  

คมคาย แก้วพรหม 

3 13.30 – 13.45 น. (664) การใช้เทคนิคคิด พูด เขียน เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

สรณัฐ ใจนันท์ 

4 13.45 – 14.00 น. (668) การด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง : กรณีศึกษา
โรงเรียนวรรณนารินทร ์

กนกวรรณ กันยะต ิ

5 14.00 – 14.15 น. (671) มาตรการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
โรงเรียนรักษ์การเรียน : กรณีศึกษาโรงเรยีนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตาน ี

สิรินาถ ทองทวี 

6 14.15 – 14.30 น. (679) การพัฒนาหลักสูตรอสิลามแบบเข้ม กรณีศึกษา 
โรงเรียนบ้านหมีน้อยวิทยา 

กัดดาฟ ีสาและ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 14.45 – 15.00 น. (716) ผลการใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการคณู

จ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลกัของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ยุวิตา นิสัน 

8 15.00 – 15.15 น. (731) การด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาใน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน กลุ่มพฒันาการศึกษา ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ดาลลีา สหพฤฒานนท์ 

9 15.15 – 15.30 น. (765) แนวทางการด าเนินการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ครูแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สรณวิชญ ์ชูพรหม 

10 15.30 –15.45 น. (767) การด าเนินการ และปญัหาในการน าหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง : 
กรณีศึกษาโรงเรยีนบ้านต้นถั่ว  

นูฮัยดา โตะมะแซ 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
11 15.45 – 16.00 น. (960) การใช้การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง

บูรณาการกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการคดิเชิงสถิติของ
ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

สุภาวรรณ สนมวัฒนะวงศ ์

12 16.00 – 16.15 น. (1008) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับด้วยการสอน
แบบบทบาทสมมตุิของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 

มัฮยดุดีน สาเม๊าะ 

รับวุฒิบัตร รับประทานอาหารว่าง 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

ห้องจุติ B :  กลุ่มการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               กลุ่มการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
 
ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 13.00 - 13.15 น (640) การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนคาทอลิกในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษา : โรงเรียนแสงทองวิทยา 

ปุณญาวรี์ มโนสันติภาพ 

2 13.15 - 13.30 น. (738) การนิเทศภายในโรงเรยีนเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 

รูสณีร์ ปูเต๊ะ 

3 13.30 - 13.45 น. (749) ความต้องการในการนิเทศการสอนของครูที่สอนไม่
ตรงเอก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา        
สุราษฎร์ธานี เขต 2 

สุพัตรา สุภาภรณ ์

4 13.45 - 14.00 น. (952) ปัจจัยส่งเสริมสมรรถนะครูใหม่ในการน าเข้าสู่งาน
ส าหรับครูสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

มัรยัม บือซา 

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
5 14.00 - 14.15 น. (1007) ปัจจัยที่มผีลตอ่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ศูนย์พัฒนากลยทุธ์ทางธรุกิจแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 

สิตีฝาติหมะ เหมมัน 

6 14.15 - 14.30 น. (1014) ปัจจัยการตัดสินใจไปท างานต่างประเทศของ
นักศึกษาสายมนุษยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

นูรฮูดา มีระยะ 

รับวุฒิบัตร รับประทานอาหารว่าง 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 – 15.30 น. 

 

ห้องเกาะยอ :  กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. (26) ผลการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

พิภัตน์ เผ่าจินดา 

2 13.15 – 13.30 น. (482) การพัฒนารูปแบบเชิงนวัตกรรมการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการส าหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

ศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร 

3 13.30 – 13.45 น. (509) การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการเลอืกท าตามเง่ือนไข 
โดยใช้รปูแบบการศกึษาเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพ (CCPR 
Model) รายวิชา คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรม 

ฤทัย ประทุมทอง 

4 13.45 – 14.00 น. (545) แนวทางการส่งเสรมิผูเ้รียนให้เป็นนวัตกร ภายใต้
การจัดการโครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE : 
กรณีศึกษาโรงเรยีนเตรียมนวตักร 

มารียานี สาเมาะ 

5 14.00 – 14.30 น. (576) ผลการใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก
เรื่องลิมติ 

นวลศร ี อุทัยเชฏฐ์ 

6 14.30 – 14.45 น. (712) ผลการสอนแบบร่วมมือโดยใช้สื่อการสอนแบบสาม
มิติเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับ
ของนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีท่ี 1 

พาดีล๊ะห ์สามะ 

7 14.45 – 15.00 น. (913) การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้กับภาษาบาลี  นทีกานต ์สุเมธสิทธิกุล 
8 15.00 – 15.15 น. (997) Blended Language Learning: Challenges of 

Developing Learner Autonomy in Thai EFL Students 
จิราพร เยีย่มค านวณ 

9 15.15 – 15.30 น. (1013) การจัดกลุ่มการยอมรับอีสปอร์ตของผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในประเทศไทย 

ซัมซูดิน มามะ 

รับวุฒิบัตร รับประทานอาหารว่าง 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
เวลา 13.00 – 16.15 น. 

 

ห้องหาดใหญ่  :  กลุ่มการวัด ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
                 
ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 13.00 – 13.15 น. (498) การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้านการวิจยัด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
ด าเนินการวิจยัในช้ันเรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

วัชระ จันทรัตน ์

2 13.15 – 13.30 น. (517) การพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษายะลา เขต 3 : การประยุกต์ใช้โมเดล DINA 

ซูฮาดา เจ๊ะสะแม 

3 13.30 – 13.45 น. (594) การศึกษาปัจจัยความส าเรจ็ในการไดร้ับรางวลั
คุณภาพแห่งส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA): 
กรณีศึกษา โรงเรียนชุติพิชญพล 

ณัชพล รอดช ู

4 13.45 – 14.00 น. (1009) การประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรูโ้ดยใช้
วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ธัชพรรณ เกษรสิทธ์ิ 

5 14.00 – 14.30 น. (1012) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดเอกชนและรัฐบาล อ าเภอเมอืง จังหวัดปัตตาน ี

นาปีซะห ์ดือราแม 

6 14.30 – 14.45 น. (1015) การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความมีวินัยกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวดัและ ประเมินผล
การศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

อาฟรีดา ดรอแม 

 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
7 15.00 – 15.15 น. (1017) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคณุภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ตามกรอบ AUN-QA 
 

สถาพร เรืองรุ่ง 

8 15.15 – 15.30 น. (1019) การพัฒนาแบบวัดความมวีินัยในตนเองส าหรบั
นักศึกษาวิชาชีพครูช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

ศศิธร อินน้ าหอม 

9 15.30 – 15.45 น. (1020) การศึกษาการมสี่วนร่วมในการพัฒนาด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัล

ศักดริน บินหรมี 
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ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล: กรณศีึกษา 
โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตลู 

10 15.45 – 16.00 น. (1023) สภาพการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตาน ี

มุสลมีิน อีแต 

11 16.00 – 16.15 น. (1027) สภาพและปัญหาการน าผลประเมินคณุภาพ
ภายนอกไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

นิรมล รัตนพันธ ์

รับวุฒิบัตร  
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มการบริหารการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 499 ความยากล าบากทางจริยธรรม (Ethical Dilemma) ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บรหิารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางใน
จังหวัดสงขลา 

นุตประวณี์  สวัสด ี

2 516_ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวัง
และปฏิบตัิจริงตามทัศนะของครูสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเขต 2  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศลิษา แก้วสุขศร ี

3 552 การบริหารจัดการสะเตม็ศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต ้

สุดารตัน์ พรหมแก้ว 

4 557 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสอนของครตูามแนวทางการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตาน ี

พงศธร บ ารุงบ้าน 

5 561 การด าเนินงานการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 

นูรไวดา ลือแบซา 

6 579 การบริหารแบบมสี่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
ท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี ่

คอลิฟ เส็นทุ่ย 

7 589 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรยีน
พระราชทาน : กรณีศึกษาโรงเรียนศุภมาศยุพนันท ์

ปิยะมาศ สังข์ทอง 

8 621 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี :กรณีศึกษาโรงเรียน
ชนกฉัตราวิทยาลยั 

จิฑาพัชญ์ ศุภรพิพัฒน์ 

9 626 การตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคล : กรณีศึกษา
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

กนกอร แร่ทอง 

10 627 สภาพจริงและแนวทางการบริหารหลักสตูรอิสลามศึกษาของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ้

แวฮารง อารง 

11 644 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 

อลิสา หวันกะมา 
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กลุ่มการบริหารการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

12 650 บรรยากาศองค์การแบบเปดิของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

อันรอ เจ๊ะอาแว 

13 675 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อความไว้วางใจใน
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตาน ี

มาเรียม หล าดีน 

14 677 ความสัมพันธ์ระหว่างคณุลักษณะของผู้บริหารสตรี และการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

อัสมีน มาลอ 

15 680 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทีส่่งผลต่อการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 

มาเรีย สรรเพชุดา 

16 690 แนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 
กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 

อลิษา สาอ ิ

17 695 ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บรหิารสถานศึกษาตามมมุมองของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ศิริวรรณ สันตินานนท์ 

18 697 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

ธันย์ชนก ล่องสมุทร 

19 705 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ธีรเดช ขวัญนาคม 

20 706 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 

วรินท์วิภา ทับมุด 

21 745 คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

มูฮ ามัดซ าซูบาฮารี มะยูโซ๊ะ 

22 746 แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2:กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 

รอฮาดี ขาวบก 

23 759 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 

อับดุลเลาะ แป 
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กลุ่มการบริหารการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

24 764 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบรหิารงาน
วิชาการสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดยะลา 

อาสะนะ เจ๊ะปอ 

25 1025 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ัน
เรียนตามทัศนะของครู โรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขตนคร
หาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ตรีทิพย์ อัครพงศ ์
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มที่ 2 หลักสูตรและการสอน 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 491 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบ Moddel Observe-Reflex-Explain 
(MORE)ร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หนึ่งฤทัย แสงทอง 

2 493 การพัฒนาพัฒนาการทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โดยการจดักิจกรรมการเล่านิทานอีสป
ร่วมกับกิจกรรมเกมการศึกษา 

พิกุล พูลสวสัดิ ์

3 500 การจัดการเรยีนรู้วิชาการศึกษาคน้คว้าและการสร้างองค์ความรู้ 
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม เพือ่พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศิริวรรณ บุญแสง 

4 540 ผลการใช้หลักสตูรฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรว์ เรื่อง ศิลปะการแสดงภาคใต้ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  โรงเรียนดาวนายร้อย 

สุธิดา เสียงดัง 

5 543 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับ
รูปแบบ KWL เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ฝนทอง ทรัพย์เจริญวงศ ์

6 548 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการ
ใช้ค าถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความ 
สามารถในด้านการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นวพร เทพแสง 

7 553 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภัทราวรรณ ศริ ิ

8 607 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษาด้าน
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษา  โรงเรียนวดัเขาทอง จังหวัดพัทลุง 

ชวลิต สนิทมัจโร 

 
 

   

9 615 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมที่มผีลต่อการพฒันามโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ยาเซร์ หะสาเมาะ 
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กลุ่มที่ 2 หลักสูตรและการสอน 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

10 657 การด าเนินงานการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) ของครู
โรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตาน ี

มัสรานี  มะสากา 

11 678 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกม
กระดานร่วมกับการจัดการเรยีนรูร้่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก ส าหรับนักเรยีน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ช่อผกา สุขุมทอง 

12 729 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับ
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิง่เพื่อส่งเสรมิทักษะด้าน
นวัตกรรม 

ภาภรณ์ เหล่าพิลยั 

13 953 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และการประมงชายฝั่ง ส าหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มรตันรังสรรค์ จังหวัดระนอง 

กาติณี กลเีมาะ 

14 959 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
เรื่อง พลับพลึงธาร (ราชินีแห่งสายน้ า) ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มรตันรังสรรค์ จังหวัดระนอง 

วราภรณ์ ราชิม 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มที่ 3 การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 473 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับเทคนิค KWDL 
ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การวัดความยาวการชั่ง การตวง ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ษับรีญ หะยหีมัด 

2 492 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์และความสามารถในการ
ท างานกลุ่ม เรื่อง ระบบจ านวนจรงิ โดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

สุนารี นวลจันทร ์

3 495 การประเมินหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 

อมรรัตน ์ ไชยสุวรรณ 

4 539 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์
ปัญหาร้อยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามขั้นตอนของโพลยาร่วมกบัผังกราฟิก 

อัสมา ยูฮันนั้น 

5 571 ผลการใช้กิจกรรมนันทนาการที่มตี่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย 

ชมเนตร พิบาลฆ่าสตว ์

6 585 ผลการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารประเภทขนมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวยั 

กชกร โนนน้อย 

7 642 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

นินูรีตา นิโซะ 

8 645 ความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อคุณภาพหลักสตูรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

สุภาวดี เรืองนุ่น 

9 653 ความคาดหวังและการปฏิบัตจิริงของครู ตามบทบาทการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ) 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

กะตีเยาะ คร ู

10 750 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎรส์ามัคคี) 
 

ธารปภสัร์ ด าน้อย 
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กลุ่มที่ 3 การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
11 775 ประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างมีปฏิสมัพันธ์โดยใช้โปรแกรม Kahoot 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู 
ซาฮีฎีน นติิภาค 

12 956 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาไทย เรื่องอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 

อภิชญา แซ่ด่าน 

13 995 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติ่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการสอนแบบ
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es 

สุวรรณโณ ยอดเทพ 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มที่ 4 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 538 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของกิจกรรมปรับ
พื้นฐาน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะและเกม Kahoot ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ศิรินภา แก้วเนียม 

2 583 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ในโรงเรยีนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ฟิรดาว อรพันธ ์

3 658 การส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัด
ปัตตาน ี

ฟาดีละห์ มะดเียาะ 

4 911 ลักษณะการสบฟันและความจ าเปน็ในการรักษาทางทันตกรรมจัด
ฟันในกลุ่มอายุ 15-20 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

รงรอง พรหมจันทร ์

5 1024 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based 
Learning : RBL) ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปญัหา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทักษะการเรยีนรู้ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

กัลยา ธานีรตัน ์
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มที่ 5 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 551 การพัฒนาสื่อการอบรมให้ความรูแ้บบ 2 มิติ เรื่องโรคหลอดเลือด
หัวใจ 

อรัญญา เนรานนท์ 

2 550 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหอบหดื เกริดา สงแสง 
3 570 ผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กูรรอตูอัยนี  
หะยีอับดลุเลาะ 

4 762 ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี ่

ยานี สังข์ศรีอินทร ์

 
กลุ่มที่ 6 จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 948 มิติแห่งศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ พระครสูุวรรณสุตาลังการ 
โทบุร ี
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มที่ 7 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 503 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาล : กรณีศึกษาต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

อีอาน๊ะ  ยาหะม ุ

2 508 การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนในการจัดการปญัหาขยะ
มูลฝอย :กรณศีึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 

ปฐมพร  ไชยพรม 

3 558 การศึกษาการจดัการศึกษาแบบมสี่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านร่วมสุข ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

นาอีฟ  ถาวรสุทธ์ิ 

4 619 การศึกษาสาเหตุของปัญหาและการด าเนินการแก้ไขปญัหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรยีนทรงธรรมวิทยา 

จารุ  เพ็ชรแกมแก้ว 

5 724 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการกองสวัสดิการและสังคม : 
กรณีศึกษาด้านสวสัดิการของผู้พิการในเทศบาลเมืองปัตตานี 

สุภารัตน์  ลิ้มด ารงค ์

6 727 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนเอกชนแห่ง
หนึ่งในอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 

มาซีนี  แอหมอ 

7 1030 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ของข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัด
ปัตตาน ี

อภิชัย  ด าสงค ์
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มที่ 8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 529 องค์ประกอบการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตาน ี

ทิศนา แสงระว ี

2 565_ รูปแบบการสอนแนะที่ส่งผลต่อการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 

มะสือดี เจ๊ะเด็ง 

3 618 การนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบทบาทของครูในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ภานุพงษ์ เศียรสุวรรณ ์

4 721 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันองค์กรของครู 
โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา 

จุฑามาศ แซ่ย่อ 

5 730 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูที่สอนศาสนาและครูที่
สอนสามญั:กรณีศึกษาโรงเรยีนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตลู 

นูรฮีดายะฮ์ หมาดมานัง 

6 755 แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

เอนก อมราพิทักษ ์

7 977 การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนใน
พระราชด าริและโรงเรียนขาดแคลนในพ้ืนท่ีการศึกษา 4 จังหวัด
ภาคใต ้

ชรินรัตน์ บุญนวล 

8 1004 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาการ
ตามทัศนะของครโูรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

สาฟียะห์ หะแว 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
กลุ่มที่ 9 สุขศกึษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ล าดับ รหัส หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 

1 497 ผลของการจดัโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนทีม่ีต่อ
พฤติกรรมการส่งเสรมิสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
แหลมทราย) จังหวัดสงขลา 

ชนาธิป ชูอักษร 

2 504 ผลของการรมไอน้ าสมุนไพรร่วมกบัการพยาบาลปกติในผู้ป่วยปอด
อุดกั้นเรื้อรัง 

รุสดา ดอเลาะ 

3 505 ผลของการฝึกการหายใจและการพอกยาเย็นต่อความดันโลหิตใน
ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคความดันโลหติสงู 

เจะสไุรดา  ดือเระ๊ 

4 513 ผลการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกวิชาสุขศึกษาที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

สมฤาดี  วรรณกลัด 

5 820 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอลและเกณฑ์ปกตสิ าหรับ
เยาวชนชายที่มีอายุ 16 ถึง 18  ปี 

สุรศักดิ์  เส็มหมาน 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณติา นิจจรัลกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เชงิเชาว์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี จงรกัษ์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  นภาพงศ์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  เนียมเทศ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สงัข์ทอง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกดิทิพย์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ภัทรนธุาพร 
15. ดร.ณัฏฐพงศ์  กาญจนฉายา 
16. ดร.ธีระยุทธ  รัชชะ 
17. ดร.นัทธี  บุญจันทร ์
18. ดร.มฮัดี แวดราแม 
19. ดร.วรลักษณ์  ชูก าเนิด 
20. ดร.บุญโรม สุวรรณพาห ุ
21. ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ 
22. ดร.อลสิรา  ชมชื่น 
23. ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง 
24. ดร.เรชา  ชูสุวรรณ 
25. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
26. ดร.จริะวัฒน์ ตันสกลุ 
27. ดร.วชิระ ดวงใจด ี
28. ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ 
29. ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล 
30. อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง 
31. อาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์ 
32. อาจารยส์รินฎา  ปตุ ิ
33. อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง 
34. อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณติา นิจจรัลกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เชงิเชาว์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี จงรกัษ์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  นภาพงศ์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  เนียมเทศ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สงัข์ทอง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  เกดิทิพย์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ภัทรนธุาพร 
15. ดร.ณัฏฐพงศ์  กาญจนฉายา 
16. ดร.ธีระยุทธ  รัชชะ 
17. ดร.นัทธี  บุญจันทร ์
18. ดร.มฮัดี แวดราแม 
19. ดร.วรลักษณ์  ชูก าเนิด 
20. ดร.บุญโรม สุวรรณพาห ุ
21. ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ 
22. ดร.อลสิรา  ชมชื่น 
23. ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง 
24. ดร.เรชา  ชูสุวรรณ 
25. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
26. ดร.จริะวัฒน์ ตันสกลุ 
27. ดร.วชิระ ดวงใจด ี
28. ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ 
29. ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล 
30. อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง 
31. อาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์ 
32. อาจารยส์รินฎา  ปตุ ิ
33. อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง 
34. อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษผีล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตัวธนกานนท์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐภรณ์ หลาวทอง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคณุ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รตันอุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉตัร์ สปุัญโญ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจรญิวัฒนา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจรญิวัฒนา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสัวาสน ์โกวิทยา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรงุเกียรติกลุ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลมิ 
14. ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ 
15. ดร.สิวะโชติ ศรสีุทธิยากร 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข อุดม 
2. รองศาสตราจารย์เอกวิทย ์แก้วประดิษฐ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี บญุญาพิทักษ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาต ิ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนรา กล้าณรงค ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ 
15. ดร.สุนทร ีวรรณไพเราะ 
16. ดร.ศลิป์ชัย สุวรรณมณ ี
17. ดร.อภริัตน์ดา ทองแกมแก้ว 
18. ดร.กิตติธัช คงชะวัน 
19. ดร.วิภาฤดี วิภาวิน 
20. ดร.ชัชวีร ์ แก้วมณ ี
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21. ดร.นุชนาฏ ใจด ารงค ์
22. ดร.นวพรรษ รัตนบญุทวี 
23. ดร.จินตนา กสินันท ์
24. ดร.เมธี ดิสวสัดิ ์
25. ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณ 
26. ดร.วัลลยา ธรรมอภบิาล อินทนิน 
27. ดร.ชัยลิขติ สร้อยเพชรเกษม 
28. ดร.วีนัส ศรีศักดา 
29. ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง 
30. ดร.ภรูิทัต สิงหเสม 
31. ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง 
32. ดร.เกษม พันธุสะ 
33. ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสดุา ศรีสุข 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณัย์ ปญัโญ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน ์ด ารงพานิช 
6. ดร.สมเกียรติ อินทสิงห ์
7. ดร.น้ าผึ้ง อินทะเนตร 
8. ดร.สุนยี์ เงินยวง 
9. ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร 
10. ดร.สรุะศักดิ์ เมาเทือก 
11. ดร.นันท์นภสั แสงฮอง 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉว ีประเสริฐสุข 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรณิา จิตตจ์รัส 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสดุา เตียเจริญ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม ้
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ ์สทิธ์ิสูงเนิน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ 
10. ดร.จิตตรา มาคะผล 
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21. ดร.นุชนาฏ ใจด ารงค ์
22. ดร.นวพรรษ รัตนบญุทวี 
23. ดร.จินตนา กสินันท ์
24. ดร.เมธี ดิสวสัดิ ์
25. ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณ 
26. ดร.วัลลยา ธรรมอภบิาล อินทนิน 
27. ดร.ชัยลิขติ สร้อยเพชรเกษม 
28. ดร.วีนัส ศรีศักดา 
29. ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง 
30. ดร.ภรูิทัต สิงหเสม 
31. ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง 
32. ดร.เกษม พันธุสะ 
33. ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสดุา ศรีสุข 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณัย์ ปญัโญ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน ์ด ารงพานิช 
6. ดร.สมเกียรติ อินทสิงห ์
7. ดร.น้ าผึ้ง อินทะเนตร 
8. ดร.สุนยี์ เงินยวง 
9. ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร 
10. ดร.สรุะศักดิ์ เมาเทือก 
11. ดร.นันท์นภสั แสงฮอง 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉว ีประเสริฐสุข 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรณิา จิตตจ์รัส 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสดุา เตียเจริญ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม ้
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ ์สทิธ์ิสูงเนิน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ 
10. ดร.จิตตรา มาคะผล 

11. ดร.นิรุทธ ์วัฒโนภาส 
12. ดร.นิวัฒน์ บุญสม 
13. ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ 
14. ดร.วรรณวสิา บุญมาก 
15. ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 
16. ดร.สริินทร์ ลดัดากลม 
17. ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกลุ 
18. ดร.สรภสั น้ าสมบรูณ ์

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจรญิศร ี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย มีชาญ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์ุ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รัตนโรจน์สกลุ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จตุพล ยงศร 
14. ดร.รุ่งทิวา แย้งรุ่ง 
15. ดร.กัมปนาท บริบูรณ ์
16. อาจารย์เรือเอกอภิธีร์ ทรงบณัฑิต 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรปูระชีวิน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศร ี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีศักดิ์ อุปไมยอธิชัย 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภธูร 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มสีุวรรณ ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยรัตน์ สทิธิวงศ์ 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรพีันธ์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี เสง็ศรี 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปิยะ ประสงค์จันทร ์
2. ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ 
3. ดร.ทรงนคร การนา 
4. ดร.บุษราคัม ทองเพชร 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

1. ดร.พระมหาสุชาติ อนาลโย 
2. อาจารย์รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 
3. อาจารย์อ าพร มณีเนยีม 
4. อาจารย์ภมรรัตน์ ชมภูประวิโร 
5. อาจารย์ธนัศธ ์ชูลอย 
6. อาจารยไ์ชยยุทธ์ อินบัว 
7. อาจารย์วีรศักดิ์ บุญญดิษฐ์ 
8. อาจารย์ปานวลัย ศรรีาม 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรียุทธ์ ชาตะกาญจน ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรตัน์ ชัยเรือง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภณิห์พร สถิตภาคีกลุ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวัลย์ สมศักดิ ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ สืบสม 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราพร หนูฤทธ์ิ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชนี สิทธิศักดิ ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ขุนวีช่วย 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศริน มนูญผล 
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15. ดร.อารี สาริปา 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรพีันธ์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาณี เสง็ศรี 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปิยะ ประสงค์จันทร ์
2. ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ 
3. ดร.ทรงนคร การนา 
4. ดร.บุษราคัม ทองเพชร 
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1. ดร.พระมหาสุชาติ อนาลโย 
2. อาจารย์รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 
3. อาจารย์อ าพร มณีเนยีม 
4. อาจารย์ภมรรัตน์ ชมภูประวิโร 
5. อาจารย์ธนัศธ ์ชูลอย 
6. อาจารยไ์ชยยุทธ์ อินบัว 
7. อาจารย์วีรศักดิ์ บุญญดิษฐ์ 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรียุทธ์ ชาตะกาญจน ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรตัน์ ชัยเรือง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภณิห์พร สถิตภาคีกลุ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวัลย์ สมศักดิ ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ สืบสม 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราพร หนูฤทธ์ิ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชนี สิทธิศักดิ ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ขุนวีช่วย 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศริน มนูญผล 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นติยารตัน์ คงนาลึก 
15. ดร.อารี สาริปา 

16. ดร.เบญจพร ชนะกลุ 
17. ดร.กุสมุา ใจสบาย 
18. ดร.ปรีชา สามัคค ี
19. ดร.กตญัญุตา บางโท 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิม่สวาสดิ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีพร อนศุาสนนันท ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ร าไพ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บญุสถิรกลุ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ อ่อนศิร ิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝา่ยค าตา 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิตพิรเทพิน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตูิเทพ ศริิพิพัฒนกุล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณัฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสันันท์ หัตถศักดิ ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจติรพัชภาภรณ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญัชัย พัฒนสิทธ์ิ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล สรรพกิจจ านง 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภมูิ จนัทรขันตี 
23. ดร.วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจ าแลง 
24. ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูม ิ
25. ดร.อุษณี ลลติผสาน 
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26. ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา 
27. ดร.ปวณีา อ่อนใจเอื้อ 
28. ดร.วรางคณา โสะมนันทน ์
29. ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย 
30. ดร.ภัทรา วยาจุต 
31. ดร.จิตตมาส สุขแสวง 
32. ดร.กัลพฤกษ์ พลศร 
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สภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Development of innovative Model for Education Management of Early Childhood 

Development Center under Local Administrative Organization 
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1ศษ.ด. (สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail stem_32@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ศึกษาสภาพ

ปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ 3) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และสตูล   ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินการในด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ( x̅= 3.89) ด้านองค์กรแห่งการเรียน
รู้อยู่ในระดับมาก (x̅=3.81)  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีการด าเนินงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการด าเนินงานตาม
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ส่วนใหญ่การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขาดการทบทวนประเมินระบบการบริหารจัดการองค์การ  ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในองค์กร หลายแห่งขาด
การร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด อีกท้ังนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง          
ท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงาน และผู้ปฏิบัติยังขาดการรับรู้ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องการให้
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการดูแลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และลดขั้นการบังคับบัญชา   3) ผลจาก
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเคยได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่นมีการด าเนินงานตามแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และองค์กรแห่งการเรียนรู้   
 
ค าส าคญั :  การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

Satisfaction in Academic Administration in Educational Supervision of Educational 
Personnel, Phanat Pittayakan School under the Office of 

Secondary Educational Service Area 18 
 

ภูมิภควัธจ ์ ภูมพงศ์คชศร 
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

E-mail : kittisak.un@kmitl.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศ ของบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และเพื่อเป็นแนวทางเสนอต่อ
ผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศ ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนากลุ่ม ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณป์ระชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 150 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี และความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศ ของบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม รองลงมาคือ ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร  
  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  การบริหารงานวิชาการ  การนเิทศ  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

72

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา   
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
Relationships between Perceptions of School Administrators’ Professional Ethics  

and Job Performance Satisfaction of Teachers under the  
Office of Trang Primary Education Service Area 2 
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3อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทัศนะที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะที่มีต่อ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 4) สร้าง
สมการพยากรณ์ทัศนะที่มีต่อการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 จ านวน 297 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครสซีแ่ละมอร์แกน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณ 5 ระดับ 
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัศนะต่อจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน .97 และ0.97 
ตามล าดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis)  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู โดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมอยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ยกเว้นด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมาก 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01              
4) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูมีอิทธิพลผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ร้อยละ 38.30 (R2 = .383)และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้  Y' = 1.622 + 
0.244X1 + 0.098X2 - 0.081X3 + 0.324X4 + 0.032X5 
 
ค าส าคัญ :   จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Relationship between Strategic Management and Effectiveness of Primary Schools  
under the Office of the Nakhon Si Thammarat Primary Education Area. 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

โรงเรียน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลตามทฤษฎีของโรงเรียน  4) เพื่อพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนและคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)  ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2561  
จ านวน  234  โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีทุกด้านเมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้าน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดท ากลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม และ
การประเมินผลและการควบคุม 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีทุกด้านเมื่อแยกพิจารณาเป็น
รายด้าน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่การบูรณาการ  รองลงมาเป็น การมีจิตมุ่งต่อองค์กร การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร  และการปรับตัว 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ในระดับสูง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 001 4)  
การบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีค่า R2 = .685  
โดยที่ การตรวจสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และการจัดท ากลยุทธ์นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ตัวแปรพยากรณ์การบริหารเชิงกลสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีค่า R2 = .234   

 
ค าส าคัญ : การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

The Efficiency of the Operation of Students Support System as Perceived by Teachers 
under the Office of Nakhon Si Thammarat  

Primary Education Area Office 2 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทัศนะต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของทัศนะต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ตามตัวแปร เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ วิทยฐานะผู้บริหาร และขนาดโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่า
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน  
 2.  การเปรียบเทียบทัศนะต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ตามตัวแปรเพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน วิทยฐานะของผู้บริหาร และขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน มีทัศนะต่อการ
ด าเนินงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) นักเรียนมี
พฤติกรรมที่โรงเรียนกับที่บ้านต่างกัน และนักเรียนที่มีปัญหาไม่กล้ามาปรึกษาครู ควรสังเกตถึงความเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน 2) การด าเนินงานไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง ควรให้ต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) นักเรียนขาดคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ไมด่ี ควรมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้มากกว่านี้ และให้มีเกียรติบัตรหรือรางวัล
ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 4) ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือนักเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี ควรจัดให้
มีการอบรมครูที่ปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ 5) ขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ
นักเรียน  และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ควรจัดอบรมระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานรับส่งต่อภายนอก
ร่วมกันเป็นระยะ ๆ เพื่อท าความเข้าใจ  
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คร ู
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การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

Academic Administration Affecting the 21st Century Skills of Students in Schools under 
the Jurisdiction of Narathiwat Primary Educational Service Area Office III 

 
ฮัมดีน สะสูเมาะ1 และ วุฒิชยั เนียมเทศ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

E-mail.com : hamdeen69@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 2) ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับ
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
4) ตัวแปรพยากรณ์ของการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 3 จ านวน 46 โรง ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 1 และครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 2 รวมทั้งสิ้น 184 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .984 สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2. ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  3. การบริหารงานวิชาการกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. การบริหารงานวิชาการ มีตัวพยากรณ์ 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (X4) ที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 35.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถสร้าง
สมการในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
 �̂�𝑌  = 1.567 + .603(X4) 

  สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
   �̂�𝑌  = .592(X4) 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล 

Factors for Parents’ Decision Making on Applying their Children to Study in Upper 
Secondary School under the Jurisdiction of Secondary Educational 

Service Area Office XVI in Satun Province 
 

สาการียา อาแว1 และ ชวลิต เกิดทิพย2์  
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail.com : Asmawatiaswani@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดล าดับและเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล จ าแนก
ตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล จ านวน 366  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามเกณฑ์การวัดของ 
Likert มีค่าความเช่ือมั่น .920 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าเอฟ     
(F-test)  และเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของ LSD  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล มีปัจจัยในการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จัดล าดับปัจจัย พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านวิชาการ รองลงมา ด้านบุคลากร ด้านความสัมพันธ์ชุมชน ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และด้านช่ือเสียงของโรงเรียนตามล าดับ  2) ผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสตูล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสตูล โดยพิจารณา ด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของ LSD พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ระหว่าง 50,001 – 70,000 บาท มี
การตัดสินใจเลือกด้านบุคลากรสูงกว่าผู้ปกครองที่มี รายได้ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท และ
รายได้มากกว่า 70,000 บาท 
 
ค าส าคัญ :  ปัจจัยในการตัดสินใจ  การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
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ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับปัจจัยจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนสตรี
พัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

The Relationship between Participation in Educational Management and Motivation 
Factors of Teacher Satri Phatthalung School, Mueang District, Phatthalung Province 

Under The Office Of Secondary Educational Service Area 12 
 

ทิพวรรณ ยกรงั1 และ วรลักษณ ์ชูก าเนิด2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : thipphawan6294@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครู  โรงเรียนสตรีพัทลุง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยจูงใจของครูในการ
ท างาน โรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครูกับปัจจัยจูงใจ ในการท างาน โรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู
โรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 124 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .978 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยสรุป
ดังนี้  1) ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมืองจังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                   
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
ทั้งนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆและด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าด้านอื่นๆ 2)ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมืองจังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี
ปัจจัยจูงใจในการท างานของโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ 
พบว่าด้านโอกาสและความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ส่วนด้านการด้านลักษณะงานน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือท า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่นๆ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับปัจจัยจูง
ใจในการท างานของครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อ าเภอเมืองจังหวัดพัทลุง   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของครู  ปัจจัยจูงใจของครูในการท างาน 
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สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Causes and Guidelines for Undergraduate Students Drop-Out Solution in the 
Faculty of Nursing, Prince of Songkla University 

 
มาริสา ธรรมเสน1 และ วรลักษณ์ ชูก าเนิด2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : Jongjareonrak.85@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จ านวน 3 คน และนักศึกษาที่ออกกลางคัน จ านวน 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้น 9 คน ได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวผู้วิจัยเอง  เก็บรวบรวมโดยวิธี
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมุ่งเน้นหาประเด็น ใจความส าคัญของแต่ละประเด็นมาท าการ
จัดระเบียบ การบรรยายเนื้อหาของข้อความหรือถ้อยค าจากบทสัมภาษณ์ และเอกสารอย่างเป็นระบบ และอิงกรอบแนวคิด
หรือทฤษฎี ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา  
 ผลการวิ จั ยพบว่ าส าเห ตุ ก ารออกกลางคั นขอ งนั กศึ กษ าระดั บ ปริญ ญ าตรี  คณ ะพ ยาบ าลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 6 สาเหตุ ได้แก่ (1) ขาดความถนัดและความสนใจในวิชาชีพ (2) ปัญหาด้านสุขภาพ (3) 
การเลือกสาขาวิชาเรียนตามความประสงค์ของผู้ปกครองมากกว่าตนเอง (4) ขาดแคลนทุนทรัพย์ (5) ด้านจิตวิทยาและการ
สอนของผู้สอน (6) ด้านการปรับตัวในมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน ได้แก่ การจัดท าแผน
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในทุกชั้นปี มีโครงการเตรียมความพร้อมในทุกชั้นปี จัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านสุขภาพและการเรียน จัดหาทุนการศึ กษาให้มากขึ้น 
ปรับปรุงเทคนิคการสอนเพ่ือให้เข้ากับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลข้างต้นจึงเป็นแนวทางส าคัญ
ส าหรับการน าไปประยุกต์และการวางแผนด าเนินงานเพื่อป้องกันการออกกลางคันของผู้เรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต่อไป  
 
ค าส าคญั : การออกกลางคัน  แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Factors Used in Decision Making to Study Undergraduate Degrees of  
Students at Songkhla Rajabhat University 

 
เอกชัย เบ่าอุบลย์1 และ วุฒิชยั เนียมเทศ2 

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail :  ekkachai_bao@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามความแตกต่างของเพศ คณะ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง และวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน    
การวิจัยคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 348 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามระดับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          
มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .976 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) กรณีหากพบความแตกต่างจะวิเคราะห์ความแตกต่าง  ราย
คู่โดยใช้วิธี Scheffe (Scheffe’s Mathod) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ าแนกตามความแตกต่างของเพศ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพ
ของผู้ปกครอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ  ศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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การด าเนินงาน ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
ทัศนียา รักไทรทอง1 และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : tassa_neeya@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหาและแนวทางการพัฒนางาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3  คน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 3 คน และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 3 คน รวม 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และตัวผู้วิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิควิธีกา รวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
วิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการด าเนินงาน บทบาทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเรื่องของการปฏิบัติตาม
นโยบายของกระทรวง รวมทั้งเป็นการประสานสถานศึกษาในสังกัดและรายงานผลการติดตามนโยบายของกระทรวง 2) ด้าน
ปัญหา ส านักงานเขตพื้นที่กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดกันคนละกระทรวงท าให้ความร่วมมือในการท างานมีความ
เหลื่อมล้ ากันมาก รวมทั้งปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ 3) แนวทางการพัฒนา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรมีการ   
บูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการปฏิรูปการท างานให้มีหน่วยงานหลักในจังหวัดนั้นๆ ในเรื่องของโครงสร้างใน
การปฏิบัติงานควรก าหนดให้ชัดเจน มีกรอบงานที่ระบุต าแหน่งหน้าที่อย่างมีมาตรฐานท าให้ไม่เกิดปัญหาการซ้ าซ้อนและการ
เหลื่อมล้ ากัน ส่วนการจัดสรรงบประมาณสื่อการเรียนรู้ ควรจัดสรรให้เพียงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

 
ค าส าคัญ : กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management of the 
Schools under the Jurisdiction of Narathiwat Primary  

Educational Service  Area Office III 
 

ฮัสลีสัน  แวยาโก๊ะ1 และ วุฒิชัย  เนยีมเทศ 2    
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
Email : santas.454245@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 3  2) ศึกษาระดับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 3 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ านวน 64 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .942 และตอนท่ี 2 การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .752 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. ระดับวัฒนธรรมองค์การ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการตดัสินใจมีระดับต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ  
 2. ระดับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการแสวงหาความรู้มรีะดับต่ ากว่าด้านอื่นๆ  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถติิที่
ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ  การจัดการความรู้  

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

82

การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร 
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส 

Needs Assessment of Personnel Development in Islamic Studies Teachers in Schools 
Using Islamic studies (Intensive) under the Office of Primary  

Education  Area  Narathiwat 
 

มุสตากีม  แวสุหลง1 และ ชวลติ  เกิดทิพย์2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail :  keem_10@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดับสภาพที่เป็นจริงและระดับที่คาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรครู

อิสลามศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นราธิวาส รวมทั้งเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร อิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูอิสลามศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส จ านวน 90 
โรงเรียน ทั้งนี้ตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรครูอิสลามศึกษา รวมตัวแทนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 180  คน  ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวนท้ังสิ้น 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .951  และแบบสอบถามสภาพที่คาดหวังมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .811 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีการจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   

1) โรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
มีการพัฒนาบุคลากรครูอิสลามศึกษาตามสภาพท่ีเป็นจริง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ ด้านการคัดเลือกวิธีการและการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ 2)  โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส มีความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรครูอิสลามศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการประเมินความต้องการใน
กาพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด 3) โรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรครูอิสลามศึกษา 2 ด้าน พิจารณาค่า PNImodified  
ล าดับความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ ด้านการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และด้านการประเมินความต้องการในการพัฒนา
บุคลากร มีค่า PNImodified ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เป็นล าดับรองลงมา 
 
ค าส าคัญ  :  ความต้องการจ าเป็น  การพัฒนาบุคลากรครูอิสลามศึกษา  โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอสิลามศึกษา (แบบเข้ม) 
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การด าเนินงานการส่งเสริมโรงเรียนประชาธิปไตยของโรงเรียนสุมาลยศาสตร์ 
Enhancing Democratic School of Sumalayasart School 

 
สุมาลี  แกล้วทนงค์1 มฮูัมหมดั  เหละดุหวี1 สารีฟะ  หะยดีอเล๊าะ1 และเอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 E-mail : klsumalee40@gmail.com 
   

บทคัดย่อ 
 

    งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
ศึกษาการด าเนินงานการส่งเสริมโรงเรียนประชาธิปไตยของโรงเรียนสุมาลยศาสตร์ (นามสมมติ) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง บุคลากรที่ไม่ใช่ครู ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน 4 ฝ่าย ครูอื่น ๆ  
และตัวแทนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย คือ 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารของสถานศึกษา 3. ผู้วิจัย และ 4. อุปกรณ์บันทึกเสียง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างทฤษฏีจากข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานส่งเสริม
โรงเรียนประชาธิปไตยของโรงเรียนบ้านสุมาลยศาสตร์ มีขั้นตอนการการด าเนินงาน ดังนี้ คือ  1.การก าหนดนโยบายและการ
สื่อสารวิสัยทัศน์แก่ครู นักเรียน ชุมชน  2. การขับเคลื่อนการส่งเสรมิโรงเรียนประชาธิปไตย  ได้แก่ 2.1 การวางแผนการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียน   2.2 การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  3. การพัฒนาต่อยอด  
ประกอบด้วย  3.1 ด้านผู้เรียน  3.2 ด้านสถานศึกษา  3.3 ด้านสังคม   
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมส่งเสริมโรงเรยีนประชาธิปไตย 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก              
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

Academic Leadership Affecting the Role of TeachersinActive Learning of Schools 
Under the Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area Office I 

 
มนัส  เรืองจรญูศรี1  นพดล  น่ิมสุวรรณ2       และเรชา ชูสุวรรณ3 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาควิชาสารัตถะศึกษา คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : manus2522@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับ

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 4) ค้นหาตัวพยากรณ์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรยีน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 102 
โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน กับ ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน 
รวมทั้งสิ้น 204 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .969 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) บทบาทของครูในการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรกุของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตริะดับ .01 4) ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีตัวพยากรณ์ 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการจัดการเรยีนการสอน (X2) ด้านการพัฒนาหลักสตูร 
(X1) และด้านการสรา้งบรรยากาศทางวิชาการ (X3) ส่งผลต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ร้อยละ 41.50 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ระดับ .01 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดด้ังนี้ 
                    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

                               Ŷ =   1.720 +..288(X2) + .180 (X1) + .130 (X3) 
                    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
                                 Ẑ y =   .326 (X2) + .299 (X1) + .163 (X3) 
 
ค าส าคัญ  : ภาวะผู้น าทางวิชาการ  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาระดับความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จในสถานศึกษา 
(2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16  (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  (4) ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่ง
ผลส าเร็จที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16   

กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารและครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
16 จ านวน 348 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตาราง Krejcie and Morgan  เลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา
โดยการสุ่มแบบเจาะจง และเลือกกลุ่มตัวอย่างครูโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลส าเร็จโดยใช้การตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับของ Likert  และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้การตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ Likert  ผ่านการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นได้เท่ากับ .952 และ .963 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ( Pearson’s Product Moment Sample Correlation)  และ วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 อยู่ในระดับมาก ( =5.78,S.D.=0.81) (2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 อยู่ ในระดับมาก   ( =
4.18,S.D.=0.57) (3) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอยู่ในระดับสูง (r=0.721) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01  (4) ปัจจัยของวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 คือ ตัวแปรด้านการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ มั่นคง(Z1)   
ด้านการมุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขัน (Z3)  และด้านความคิดริเริ่ม ขยัน แข่งขันกันเพื่อความส าเร็จของเป้าหมาย(Z4) 
โดยสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ในรูปแบบคะแนนมาตรฐานดังนี้   ZY =.357 (Z4) 
+.235 (Z1) +.230 (Z3)  
 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  บริหารการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
การด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ 
รวม 12 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามจังหวัด จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามจังหวัด จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สามจังหวัด จ านวน 3 คน บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สามจังหวัด จ านวน 3 คน  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย คือแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวผู้วิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิ ค
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด าเนินการก าหนดอัตราก าลงัและการเกลีย่อัตราก าลงั โดยเริ่มจากการรวบรวมฐานข้อมูล หลังจาก
นั้นจะมีการตรวจสอบความเหมาะสมในการก าหนดต าแหน่ง และน าเสนอ ต่อ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามล าดับ ในส่วนของการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด าเนินการโดยการส ารวจ
ต าแหน่งว่างจากเขตพื้นท่ีการศึกษา  น าเสนอ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อ
อนุมัติต าแหน่งว่าง และด าเนินการสอบแข่งขัน  ในกรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการตาม
ปฏิทินด าเนินงานของ ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษา และน ามาประชุม
รายละเอียดประกอบการพิจารณาย้าย หลังจากนั้นจะน าเสนอ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติย้ายและแจ้งมติให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในขณะเดียวกันยังด าเนินงานเพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการพิจารณาความดีความชอบ มีการจัดกิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ ท้ังนี้ในการด าเนินการดังกล่าวได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตราก าลังครูให้
ตรงวิชาเอก ข้อมูลผิดพลาด งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรขาดประสบการณ์ในการด าเนินงานและปัญหาการประสานงาน 
ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนางานเกลี่ยอัตราก าลังโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการสอน การปรับวิธีการในการรวบรวมข้อมูล 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใช้ระบบออนไลน์ในการประสานงานและสร้างเครือข่ายในการ
ประสานงาน 
 
ค าส าคัญ : กลุ่มบริหารงานบุคคล  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  การวิจัยคุณภาพ 
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คุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุ่มวัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

Characteristics of Various Generations Affecting Organizational Culture  
as Perceived by Teachers under the Jurisdiction of Yala Primary  

Educational Service Area Office I 
 

สุปราณ ี ใบหมดั1 และ ชวลิต เกิดทิพย์2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
E-mail : supraneebaimad@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุ่มวัยของครู ศึกษาวัฒนธรรมองค์การตาม

การรับรู้ของครู ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุ่มวัยกับวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู 
และหาตัวแปรพยากรณ์คุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุ่มวัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 195 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert ประกอบด้วย แบบสอบถามคุณลักษณะกลุ่มเบบี้บูม
เมอร์ส มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .843 แบบสอบถามคุณลักษณะกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ มีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ .859 แบบสอบถามคุณลักษณะกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .786 และ
แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .940 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุม่วัยของครูกลุม่เจเนอเรช่ันเบบีบู้มเมอร์ส โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด กลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2) วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สกับวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู ไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจเนอเรชั่น
วายกับวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
ตามล าดับ 4) คุณลักษณะด้านมีความรู้และประสบการณ์ของครูกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ส คุณลักษณะด้านปรับตัวได้ดี
และเป็นกันเองของครูกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ และคุณลักษณะด้านเน้นกระบวนการคิดและปรับตัวได้ดีของครูกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุม่วัย  เจเนอเรช่ัน  วัฒนธรรมองค์การ 
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การด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนางานวิเคราะห์การจัดตั้งและติดตามการใช้งบประมาณ              
ของกลุ่มงานนโยบายและแผน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Job Performance, Problems and Development Guidelines on Budgeting Analysis and 
Monitoring Use of Budget of Provincial Education Office                                            

in Three Provinces of Southern Border Provinces 
 

ซูมัยยะห ์ มะแซ1 และ เอกรินทร์  สังข์ทอง2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail :  mai-_-lie@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหาในการด าเนินงาน และแนวทาง

ในการพัฒนาการด าเนินงานการวิเคราะห์การจัดตั้งและติดตามการใช้งบประมาณของกลุ่มนโยบายและแผนของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ศึกษาธิการจังหวัด (3คน) ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน (3คน) บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน (3คน) และผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (3คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ที่ว่าด้วยเรื่องอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่ม
นโยบายและแผน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานการวิเคราะห์การจัดตั้งและติดตามการใช้งบประมาณของกลุ่มนโยบายและแผน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการด าเนินงานในด้านการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ 
โดยการยึดตามระเบียบกฎหมาย ใช้ฐานเดิมเป็นตัวตั้งในการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน และใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่ งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (แบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ) ในด้ านการควบคุมงบประมาณ  จะใช้มาตรการประหยัด                      
ล าดับความส าคัญของโครงการในการจัดสรร และปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ส่วนในด้ านการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ จะมีการประชุมผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ก าหนดปฏิทินการรายงานผล และติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยังไม่มีอ านาจหรือไม่มีการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ
และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดแต่อย่างใด นอกเหนือจากปฏิบัติภายในส านักงานตน
เท่านั้น 2) ปัญหาในการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ คือการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดไม่เพียงพอ 
ในด้านการควบคุมงบประมาณ คือการเบิกจ่ายไม่ตรงตามกฎระเบียบ การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่ก าหนด และช่วง
รอยต่อของปีงบประมาณที่จะต้องเร่งท าโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ส าหรับในด้านการติดตามการใช้งบประมาณ คือ                
การรายงานผลไม่ตรงเวลา 3) แนวทางการพัฒนางานด้านการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ คือสนับสนุนบุคลากร                  
กลุ่มนโยบายและแผนในการพัฒนาตนเองในการวิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณ ในด้านการควบคุมงบประมาณได้แก่                  
การจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้งบประมาณ และการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในการประหยัดงบประมาณ 
ส าหรับในด้านการติดตามการใช้งบประมาณ จะติดตามการด าเนินงานโดยการแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามงาน              
เป็นระยะ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในของส านักงานในการติดตาม 
ค าส าคัญ : งานวิเคราะห์การจัดตัง้และติดตามการใช้งบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด               
   สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

Innovative Leadership of School Administrators in Narathiwat Primary  
Educational Service Offices 

 
มูฮ าหมัด มะดือเร๊ะ1 รุสรีมีน เปาะแต1 แวฟูอ๊าด แวอุมา1 ญามินทร์ แลหะ1 และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

E-mail : yamin.dee@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

       งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ตามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร 4) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การท างานและการท างานเป็นทีม และ 5) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 8 ท่าน ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัว
ผู้วิจัยเอง ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส มีการขับเคลื่อนภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ตามขอบเขตเนื้อหาด้านองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมคือ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง พบว่าผู้บริหารมีก าหนดวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงและ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเชื่อมโยงสู่นวัตกรรมทางการบริหารที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และเหมาะสม 
2) ด้านการมีคิดสร้างสรรค์ พบว่าผู้บริหารมีความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครูมีอิสระด้านความคิดและการ
ปฏิบัติ 3. ด้านการมีสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร พบว่าผู้บริหารให้ค าชมเชย ค าแนะน าและจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานงานให้กับครู 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและการท างานเป็นทีม พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการท างานเป็นทีม สร้างความเข้าใจเห็นอกเห็นใจมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ใช้กระบวนการ  PLC 
เน้นการท างานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 5) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว   
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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แนวทางการบริหารงานวิชาการที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างอิสลามกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 

ในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
Academic – Affair Administration Guidelines for Integrated Learning Management 

between Islam and the Core Curriculum of Basic Education B.E. 2551  
A Case Study of Private Elementary Schools in Mueang, Yala 

 
อ๊ะหมัด  ดอละ 1 และ วุฒชิัย  เนียมเทศ 2 

1 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 2รองศาสตราจารย์ ดร .ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
บทคัดยอ่ 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนที่

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน ได้มาจากโรงเรียนท่ีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 โรง รวมทั้งสิ้น 6 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ ตัว
ผู้วิจัยเองและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอมูลจากเอกสารหรือ
การวิจัยเชิงเอกสารและกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินงานในการบูรณาการ ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารหลักสูตร มีแนวทางการด าเนินการ คือ 1) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู 2) วิเคราะห์
หลักสูตแกนกลางและหลักอิสลาม และ 3) ติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร   

2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน  มีแนวทางการด าเนินการ คือ 1) ครูใช้อัลกุรอานและอัลหะดีษเป็น
ฐาน 2) มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 3) มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามหลักอิสลาม  

3. ด้านการบริหารการวัดและประเมินผล มีแนวทางการด าเนินการ 1 ประเด็น คือ ใช้การวัดและประเมินผลเพื่อ
ยกระดับผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารวิชาการ  บูรณาการอิสลาม 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน 

Transformational Leadership of School Administrators Affecting Academic 
Administration in School According to the views of teachers under the Secondary 

Educational Service Area Office 16 Andaman Campus 
 

ราเหม  ด่อล๊ะ1 และ วรลักษณ ์ชูก าเนิด2 
1 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
E-mail : rahemdl@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหาร 
งานวิชาการของสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน 
3) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน จ านวน 266 คน ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .969 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนครูผู้สอน โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามทัศนครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) 
ตัวพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครูผู้สอน มี 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 
.456 หรือร้อยละ 45.60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (𝐵𝐵) 
�̂�𝑦  =  2.424 - .013 (X1) + .028 (X2) + .265 (X3)** + .185 (X4)**  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) 
�̂�𝑧   = -.021 (X1) + .040 (X2) + .389 (X3)** + .303 (X4)** 
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง  ครูผูส้อน  การบริหารงานวิชาการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  
              เขต 16 วิทยาเขตอันดามัน 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

Transformational Leadership of Administrators Affecting Learning Organization 
of Schools under the Jurisdiction of Songkhla Primary Educational 

Service Area Office III 
 

จันทิมา หมดัเหรม็1 และ วุฒิชยั เนยีมเทศ2  
1 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : ha2ha@outlook.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (2) ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลของผู้บริหารกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และ (4) ตัวพยากรณ์ของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
จ านวน 131 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูหัวหน้าวิชาการ 
ตัวแทนครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 1 และตัวแทนครูผู้ช่วงช้ันที่ 2 รวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 393 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีค่าความ
เชือ่มั่นเท่ากับ .732 และองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .800 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2. องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. ตัวพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มี 5 ด้าน ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
การระบุวิสัยทัศน์ และการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .643 มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .414 หรือร้อยละ 41.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
 Ŷ = 1.665 + .205(X5) + .145(X2) + .147(X4) + .072(X1) +.046(X3) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Ẑ = .395(X5) + .205(X2) + .234(X4) + .095(X1) +.085(X3) 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  องค์การแห่งการเรยีนรู ้
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ศึกษากลยุทธ์การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : กรณีศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

Strategies for Enhancement Ordinary National Educational Test (O-NET) :A Case Study 
of Small Size School Under the Jurisdiction of Pattani Educational  

Sevice Area Office 3 
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2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยคุณภาพ ใช้กรณีศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ และครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 15 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิควิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : กรณีศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นั้น มี 3 ด้าน 10 กลยุทธ์ ดังนี้  

ด้านที่ 1 บริหารแผนงาน 3 กลยุทธ์ 1)  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 2)  การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายร่วมกัน 
3)  กลยุทธ์ในการด าเนินงานสู่การพัฒนา 3.1)  โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
3.2)  สนับสนุนครูผู้สอนในการพัฒนาตนเอง และการฝึกอบรม  

ด้านที่ 2 บริหารงานวิชาการ 3 กลยุทธ์ 1) การมุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.1)  การวิเคราะห์จากปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นและบริบท 1.2)  การวิเคราะห์หลักสูตรและก าหนดหน่วยการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด 1.3)  
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ 2)  การส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 3)  การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร  

ด้านที่ 3  การจัดการเรียนการสอน 4 กลยุทธ์ 1)  การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถ 2)  การสอนตาม
เนื้อหาตามตัวช้ีวัดและหลักสูตรของสถานศึกษา 2.1)  วิธีการสอนที่หลากหลาย 2.2)  การใช้จิตวิทยาในการสอน 3)  การสอน
ทบทวนบทเรียนอย่างเข้ม (ติว) และ 4)  วัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์  การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  บริหารแผนงาน  บรหิารงานวิชาการ               
              การจัดการเรียน  การสอน 
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ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 

Ethical Leadership of School Administrators according to the Opinions of Teachers 
under the Jurisdiction of Yala Primary Educational Service Area Office II 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ ผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 โดย จ าแนกตามเพศ อายุ และขนาด
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 
จ านวน 277 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับซึ่งมีค่าความเช่ือมันทั้งฉบับเท่ากับ 929 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ  t-test,  F-test ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
   2.1 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   2.2 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่มีอายุต่างกัน  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่มีอายุ 46-55 ปี สูงกว่า ครูที่มีอายุ 36 
- 45 ปี และครูที่มีอายุมากกว่า 55 ปี 
   2.3  ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่สอนในสถานศึกษา   
ที่มีขนาดต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สูงกว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 3 ด้าน คือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความยุติธรรม และด้านความ
เคารพ โดยระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สูง
กว่า สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในด้านความไว้วางใจ และด้านความยุติธรรม ส่วนด้านความเคารพ พบว่า ระดับ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง สูงกว่า 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนด้านที่เหลืออื่นๆ อีก 2 ด้าน คือ ความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดี ความคิดเห็นของครูที่
สอนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นของสถานประกอบการในจังหวัดปัตตานี ที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

Needs Assessment of Entrepreneurs in Pattani for the Characteristics of students 
Graduating High Vocational Certificate 
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : chittakun@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของนักศึกษาตามสภาพที่เป็นจริง ระดับคุณลักษณะของ
นักศึกษาตามความคาดหวัง และเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานประกอบการในจังหวัดปัตตานี ที่มีต่อคุณลักษณะ
ของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สถานประกอบการ
ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 302 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .958 
และแบบสอบถามสภาพที่คาดหวังมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .975 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  
       ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สถานประกอบการในจังหวัดปัตตานีมีทัศนะต่อคุณลักษณะของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงตามสภาพที่เป็นจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าด้านทักษะวิชาชีพและด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน ด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับน้อย 2) สถานประกอบการในจังหวัดปัตตานี มีสภาพความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศ นียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามล าดับ 3) สถานประกอบการในจังหวัดปัตตานี มีความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยภาพรวมมีความต้องการจ าเป็น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ หากพิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น พบว่า ด้านทักษะวิชาชีพมีค่า
ความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุด ส่วนด้านความมีมนุษยสัมพันธ์มีค่าความต้องการจ าเป็นรองลงมา 
  
ค าส าคัญ : ความต้องการจ าเป็น  สถานประกอบการ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส 

Factors of Parent s' Decision to Send Their Children to the Islamic Private School,  
Elementary Level in Narathiwat Province 

 
มูฮ าหมัดฮาลาวี  เล็งฮะ1 และ ชวลติ  เกิดทิพย์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

E-mail :  muhammadhalawee@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา และที่พักอาศัยของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2561 จ านวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 
แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Check List) ค่าความเช่ือมั่น .93  วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยทดสอบค่าที (t-test) และ ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่าง 
ท าการวิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่โดยเปรียบเทียบพหุคูณ โดยวิธีของ LSD  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดนราธิวาส มีปัจจัยในการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน 2) ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่พักอาศัยในที่ตั้งต่างกัน ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 0.1 ตามล าดับ ส่วนผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกันตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ :  ปัจจัยการตัดสินใจ  ผู้ปกครอง  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา     
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วัฒนธรรมองค์การชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) : กรณีศึกษา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Organizational Culture of Professional Learning Community: A Case Study of 
Professional Learning Community in Primary Level  

at Warraphat School, Hatyai, Songkhla 

 
วันอานิสรา  มะสาแม1 และ วรลักษณ ์ชูก าเนดิ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : wm.anis90@gmail.com 
 

บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : กรณีศึกษาชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับประถมศึกษา โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการระดับประถมศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 1 คน โค้ช 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 7 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา 
และผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัยโดยใช้กลวิธีตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนวรพัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีค่านิยมในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังหมด 5 
ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) การท างานเป็นทีม 3) การแบ่งปันและเรียนรู้ 4) การไว้วางใจ และ 5) ความสุขของสมาชิก
ในวง ; มีธรรมเนียมปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งหมด 5 ประการ คือ 1) การเข้าวง PLC 2) การ
วางแผนการสอนร่วมกัน 3) การเปิดและศึกษาช้ันเรียน 4) การบันทึกและสะท้อนผล 5) การวิจัยและพัฒนา ; มีวีรบุรุษร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งหมด 5  บทบาท ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) ครูผู้สอน 3) เพื่อนครู 4) โค้ช และ5) 
ผู้เช่ียวชาญ และมีสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ 1) ความหมายช่ือและตรา
โรงเรียน 2) ตารางคาบ PLC 3) ห้อง PLC และ 4) บันทึกออนไลน์  

 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ  ชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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การจัดท าแนวปฏิบัติงานการนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 
ปากพะยูนมูลนิธิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  

Preparation of Teaching Supervision guidelines for Mathematics Learning of 
Sassanupatham Parkpayoon Foundation School under Phatthalung  

Primary Educational Service Area Office II 
 

นัสรี  มั่นนันท์กุล1 และ   วรลักษณ์  ชกู าเนิด2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

E-mail :  nattmail@yahoo.com   
 

บทคัดย่อ 
 

    การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการนิเทศการสอน และเพื่อจัดท าแนว
ปฏิบัติงานการนิเทศการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการนิเทศการสอน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ หัวหน้าแผนก 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และครู รวม 6 คน จนได้ผลการวิจัยด้านสภาพ ปัญหาและความต้องการ แล้วน าผลไปเป็นข้อมูล
การสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ หัวหน้า
แผนก หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รวม 6 คน มีเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโคร้างสร้างและ
แบบสนทนากลุ่ม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

  สภาพ ปัญหา และความต้องการนิเทศของโรงเรียนตามกระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอนนั้น ยังขาดการวางวาง
แผนการด าเนินการที่ต่อเนื่อง อีกทั้งการนิเทศยังมุ่งเน้นตัวครูผู้สอนมากกว่าการนิเทศทั้งกระบวนการ การร่วมมือกันระดม
ความคิดเพื่อหาวิธีการหรือแนวทางพัฒนายังไม่เกิดขึ้นในกระบวนการนิเทศของโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการนิเทศยังไม่
เห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นระบบ ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศและครูผู้สอนตามกระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน จะ
ช่วยให้การพัฒนาช้ันเรียนด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ผลการวิจัยการจัดท าแนวปฏิบัติพบว่า การจัดท าแนวปฏบิัติประกอบด้วยหลักการ 3 หลักการคือ หลักกระบวนการ
นิเทศการสอน หลักวงจรคุณภาพ หลักการศึกษาช้ันเรียน โดยหลักวงจรคุณภาพ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1)ข้ัน Plan การ
ประชุมและวางแผนก่อนการนิเทศ  2)ข้ัน Do การด าเนินการนิเทศการสอนโดยใช้หลักการศึกษาช้ันเรียน Plan การวางแผนช้ัน
เรียนช้ันร่วมกัน Do การสอนและสังเกตการสอนร่วมกัน See การสะท้อนผลช้ันเรียนร่วมกัน 3)ขั้น Check การร่วมกัน
ประเมินผลการนิเทศ 4)ขั้น Act การวางแผนเพื่อการพัฒนาการนิเทศต่อเนื่องในระยะต่อไป  
 
ค าส าคัญ : แนวปฏิบัติงานการนิเทศการสอน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูยุค Gen Y (Generation Y) ในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

The Characteristics of Administrators Percived by Generation Y Teacher in the Special 
Area of Songkhla Province under Songkhla Primary Education  

Service Area Office 3 
 

อังคณา  หะยี1 และ วรลักษณ์ ชูก าเนดิ2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : laila-2526@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตาม

ทัศนะของครูยุค Gen Y(Generation Y) ในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 3 ซึ่งประกอบด้วยอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบายอย จ านวน 12 คน ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการเลือกโดยมีเหตุผลเฉพาะตามค านิยามของคน Gen Y เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมู ลแบบ
วิเคราะห์เนื้อหา และสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัยโดยใช้กลวิธีตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูยุค Gen Y ในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดสงขลาฯ ประกอบด้วย 13 คุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 1) เข้าใจครู 2) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหา 3) บุคลิกภาพดี 
วางตัวได้อย่างเหมาะสม 4) เป็นแบบอย่างที่ดี 5) มีความมั่นคงทางอารมณ์ 6) มีคุณธรรมจริยธรรม 7) สร้างแรงบันดาลใจเชิง
บวกในการท างาน 8) ผู้น าทางวิชาการ 9) เปิดกว้างทางด้านความคิด 10) เป็นกันเอง 11) สร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอก 
12) วิสัยทัศน์ก้าวไกลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ 13) ทันเทคโนโลยี และเปิดใจยอมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์  ยุค  Gen  Y(Generation Y)   
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การศึกษาองค์ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านกระต่ายน้อยอนุสรณ์ 

A study of the elements regarding to the driving of professional learning community 
towards school: A Case Study of Bankratainoi Anusorn School 

 
ซูฟียา  ลอดงิ1  นิรดา เจะปอ1 มาเรียนา สะตาปอ1 และเอกรินทร์ สังขท์อง2 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : chickywomen@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่สถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านกระต่ายน้อยอนุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจังหวัด
สงขลาที่ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้คือผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน ท่ีปรึกษา จ านวน 1 คน โค้ช จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5 กลุ่มสาระ จ านวน 5 คน รวมทั้งหมด 9 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงหรือตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาองค์ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษามีการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบส าคัญ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ (1) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความชัดเจนในการเดินทางร่วมกัน มี
ภารกิจร่วมกัน และมีเป้าหมายร่วมกันอย่างรู้ทิศทาง (2) การท างานเป็นทีม เป็นลักษณะการเรียนรู้ของทีมบนพื้นฐานพันธะ
ร่วมกันจากสถานการณ์ที่งานจริงถือเป็นโจทย์ร่วม (3) ภาวะความเป็นผู้น า เป็นการสร้างให้เกิดผู้น าสามารถน าตนเองให้มี
ศักยภาพในการน า หรือเร้าศักยภาพของผู้น าจนเกิดแรงบันดาลใจ และมองเห็นหนทางการพัฒนาตนเอง (4) การเรียนรู้และ
การพัฒนาวิชาชีพ เป็นบรรยากาศที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบน าตนเองของครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ (5) ชุมชนกัลยาณมิตร มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุขส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและรับฟัง และ 
(6) พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน ค านึงถึงพื้นที่ท ากิจกรรมร่วมกันหรือพื้นที่สะดวกในการพบปะซึ่งกันและกัน โดยการเอาใจใส่
สิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
ค าส าคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  องค์ประกอบการขับเคลื่อน 
               ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
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แรงจูงใจของครูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนเชิงรุก :กรณีศึกษาครูที่ได้รับ 
“รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.”ระดับชาติ จังหวัดสงขลา 

Teacher’s Motivation for Development on Active Learning Innovation: A Case Study of 
Teacher’s "OBEC AWARDS" National Awards in Songkhla Province 

 
มณฑิรา สงัขวิเชียร1  และชวลติ  เกิดทิพย์2 
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2ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

E-mail : palmy2023@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครูที่ได้รับระดับชาติ “รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.” จังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือครูระดับประถมศึกษาที่ได้รับ “รางวัล
ทรงคุณค่าสพฐ.” ชนะเลิศ ระดับชาติ ในจังหวัดสงขลา และมีนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จ านวน 8 คน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวผู้วิจัยเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหาแบบ (Content analysis) โดยการ
สัมภาษณ์ สังเกตสอบถามนักเรียน สอบถามเพื่อนครู ผู้ วิจัยสร้างความน่าเช่ือถืองานวิจัย (Creditability) โดยใช้เวลาที่
เหมาะสมในการสัมภาษณ์และสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ศึกษา (Prolonged engagement in the field)  
 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ได้รับ “รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.” ระดับชาติ จังหวัดสงขลา  มีแรงจูงใจในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก จ าแนกเป็น 2 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจมี 13 ประการ ได้แก่ 1) ความส าเร็จของตนเอง     
2) ความส าเร็จของผู้เรียน 3) ครูต้องการสร้างแรงขับภายในตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 4) ครูต้องการให้บุคลากรภายใน
องค์กรยอมรับ 5) ครูต้องการให้หน่วยงานภายนอกยอมรับ 6) ครูตระหนักและเห็นความส าคัญในต าแหน่งหัวหน้างาน 7) ครู
เปลี่ยนอุปสรรคเป็นความท้าทาย 8) ครูเรียนรู้และฝึกฝนงานที่ไม่เคยท ามาก่อนจนส าเร็จ 9) ครูอุทิศตนเพื่อผู้เรียน  10) ครู
ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 11) ครูต้องการเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ 12) ครูต้องการได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารในสถานศึกษา 13) ครูต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแบบมีส่วนร่วม และปัจจัย
เอื้อหนุน มี 16 ประการ ได้แก่ 1) นโยบายที่ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้สอดคล้องกับงานที่ ครูปฏิบัติ 2) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ 3) ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด 4) ครู
น ารายงานและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี 5) ผู้บริหารให้เกียรติครู 6) ผู้บริหารให้ก าลังใจครู 7) 
ผู้บริหารวางตนให้ความเป็นกันเองกับครู 8) ความพร้อมด้านสื่อทัศนูปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการสร้างสรรค์งานสื่อ
เทคโนโลยี 9) สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 10) มีความสัมพันธ์เสมือนญาติรักใคร่สามัคคี 11) ครูเป็นผู้ให้และผู้รับเปิดใจ
กว้างรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 12) ครูมีความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ 13) ครูได้รับค่าตอบแทนแตกต่างจากครูคนอื่นเป็นพิเศษ 
14) ครูมีความเพียรในงานร่วมกับผู้ใตบ้ังคับบัญชาโดย ไม่ถือตัว 15) ครูมีครอบครัวที่มีความมั่นคงแล้วจึงท าให้มีเวลาทุ่มเทและ
พัฒนานวัตกรรม 16) ครูมีเงินเดือนและเงินเดือนประจ าต าแหน่งมั่นคง 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ  นวัตกรรมการเรยีนเชิงรุก  ครูที่ได้รับระดับชาติ รางวัลทรงคณุค่าสพฐ. 
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คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
จิตพงศ์  วรรณเพชร1* และ วรลักษณ ์ชูก าเนดิ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : Jitapong.max@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 2) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 4) ตัวแปรคุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารที่ใช้ในการพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเข ตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ านวน 97 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ประกอบด้วยแบบสอบถามคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และ
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบทั้งฉบับถามเท่ากับ 0.94 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกตัวแปรเป็น
ขั้นตอน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีคุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 
2 มีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (3) คุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r= .609**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ 
(4) ตัวแปรพยากรณ์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและด้านสังคมอย่างมีนัยส าคั ญทาง
สถิติที่ .01  
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะผู้น าของผูบ้ริหาร  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคร ู
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความจงรักภักดีตามการรับรู้ของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

 
สุดชีวัน  อุ่นเสียม1  และชวลิต  เกดิทพิย์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

E-mail : sudcheewan19@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 2) ระดับการรับรู้ความจงรักภักดีของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 
1  3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความจงรักภักดีตามการรับรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1 จ านวน 293 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย
แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของครู มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามการรับรู้
ความจงรักภักดีของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.91 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1 มีการรับรู้ความจงรักภักดี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) วัฒนธรรม
องค์การมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีตามการรับรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กัน
ทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .906 
 
ค าส าคัญ :  วัฒนธรรมองค์การ  ความจงรักภักดีตามการรับรู้ของครู  
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา 
 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Relationship between Strategic Leadership Traits and Risk Management of Schools 
under the Jurisdiction of Vocational College in the  

Southernmost Border Province 
 

ศราวุธ  ชุมภูราช1 และ ชวลติ  เกิดทพิย์2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
e-mail ; S.chompoorach1@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาระดับการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จ านวน 17 สถานศึกษา ผู้วิจัยก าหนดตัวแทนผู้ให้ข้อมูลของสถานศึกษา สถานศึกษาละ 5 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ระดับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .891 และแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .935 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์กับการจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
ค าส าคัญ : คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  การจัดการความเสี่ยง  อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในการบริหารจัดการสถานศกึษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Multicultural Leadership of Islamic Private Schools Principals on School Administration 
and Management in Three Southern Border Provinces 

 
ดุลคิพลี หลังจิ1   นิสา แป้นเชียร1  ฮมัดี้ คอแด๊ะ1  สุภาศิณี สขุสบาย1  เอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail :  banyaha@gmail.com 
 

 บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 9 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดและน าไปสู่การสัมภาษณ์แบบลึก (In Depth 
interviews) โดยใช้เวลาประมาณ 90 นาที  ในการท าวิจัยคุณภาพ ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ แบบ face to face กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory technique)  

   ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีดังต่อไปนี้ 1) มีความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาคือเรื่องเกี่ยวกับความหลา
หลายด้านศาสนาและเพศ ซึ่งผู้คนที่มีศาสนาและเพศที่แตกต่างกันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันภายใต้
กรอบที่ศาสนาก าหนด 2) การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่
แตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความเท่าเทียมกันจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม  3) เป็นแบบอย่างในการ
แสดงออกถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ภายนอก โดยการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆภายใต้กรอบที่
ศาสนาอนุมัติและการเป็นแบบอย่างที่เกิดจากตัวผู้อ านวยการโรงเรียนเองใน เช่น การไหว้ การเชิญเพื่อต่างศาสนิกมา
รับประทานอาหารที่บ้าน เป็นต้น  4) การส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาแก่ครูและนักเรียนโดย
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม อีกท้ังจัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อ
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนท่ีมีบริบทที่แตกต่างกัน และให้นักเรียนได้ทัศนศึกษา ณ สถานท่ีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 5)
เชื่อมโยงพหุวัฒนธรรมศึกษากับความต้องการของชุมชนในการด ารงอัตลักษณ์โดยการปรึกษาหารือกับชุมชนในการขับเคลื่อน
โรงเรียนและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพเกียรติซึ่งกันและกัน 
 
ค าส าคัญ  : ภาวะผู้น าเชิงพหุวัฒนธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  การบริหารจัดการ 
                สถานศึกษา  สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนไทย ต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัดภูเก็ต 

Thai parents’ Decision Factors in Enrolling Their Children 
at International Schools for Grade 1 in Phuket 

 
ยิ่งศักดิ์  สุรวโณบล1 เอกรินทร์ สังข์ทอง2 และ วรลักษณ ์ชูก าเนิด3 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
yingsak2222@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นโดย การใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยการตัดสินใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของผู้ปกครองนักเรียนไทย
ต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  ในช้ันประถมศึกษาปีที 1จังหวัดภูเก็ต ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ปกครอง
นักเรียนไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีอ านาจในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กในการเข้าเรียนในโรงเรียน
นานาชาติ ในช้ันประถมศึกษาปีที 1จังหวัดภูเก็ต  และเป็นผู้ที่ยินดีที่จะให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ านวน 11 คน เครื่องมือท่ีใช้
เก็บข้อมูลเป็นใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรง วิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอเป็นประเด็น  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ โรงเรียนต้องมีหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในนานาชาติ มีการรับรองหลักสูตร หรือมี
หน่วยงานที่มาตรวจสอบจากต่างประเทศ  และมีเหมาะสมตามพัฒนาการของนักเรียน 2) ด้านราคา ค่าธรรมเนียม โรงเรียน
ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าคุ้มกับค่าธรรมเนียมที่เสียไป 3) ด้านท าเลที่ตั้งของโรงเรียน ต้องตั้งอยู่ใกล้ที่พัก
อาศัยหรือสถานที่ท างานของผู้ปกครอง เพื่อความสะดวกในการเดินทางรับส่งบุตรหลาน 4) ด้านส่งเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อต่าง ๆ เพื่อแนะน าโรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก และเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองรับรู้ เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ปกครองเกิดแรงจูงใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้น  5) ด้านบุคลากร พบว่า ครู ผู้บริหารต้องท างาน
ต่อเนื่องอย่างยาวนาน ไม่เปลี่ยนครูบ่อยๆ ครูผู้สอนควรเป็นเจ้าของภาษา หรือจบตรงตามสาขาวิชาที่สอน 6) ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ทางโรงเรียนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และความสะอาด สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีตามความ
เหมาะสมกับราคาค่าธรรมเนียมการศึกษา และ7) ด้านกระบวนการให้บริการ  ทางโรงเรียนต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
การรับสมัครนักเรียน การรับบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการตัดสินใจ  ผู้ปกครองนักเรียนไทย  โรงเรียนนานาชาติ   
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร 
ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรี 

The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment  
of Private Company Employee in Nonthaburi Province 

 
อามีนะห์ กาซอ1, บุญโรม สุวรรณพาหุ2  และ จุฑามาศ เสถียรพันธ์3 

1 วท.บ. (จิตวิทยา), ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2 อาจารย์ ดร.ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3 อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : n.kasor17@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน

จังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน จังหวัดนนทบุรี  จ านวนทั้งสิ้น 84 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G*Power version 3.1.9.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ (frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  Correlation  Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1) ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 โดย 2) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3) คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .833 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท างาน  ความผูกพันต่อองค์กร 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่ 

The Relationships between Strategic Administration and Effectiveness  
of Elementary School Administration in Krabi Province 

 
วารุณี สหีมุ่น1 วิรตัน์ ธรรมาภรณ์2 ละมุล รอดขวัญ3 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
2รองศาสตราจารย์ ดร.คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ 

 3. อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ 
E-mail : waruneeseemoon@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิผลการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์และการ
บริหารงานโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดกระบี่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152  โรงเรียน โดยการ
แบ่งสัดส่วนตามจ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่ในแต่ละอ าเภอ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ โดยรวมเท่ากับ .89 และค่าความเช่ือมั่นของประสิทธิผลการบริหารงานโดยรวมเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านที่มีระดับสูงสุด คือ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการก าหนดกล
ยุทธ์ ส่วนด้านที่มีระดับต่ าสุด คือ ด้านการประเมินกลยุทธ์ 2) ประสิทธิผลการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีระดับสูงสดุ คือ   ด้านการบริหารงานวิชาการ  รองลงมา คือ ด้าน
การบริหารงานท่ัวไป ส่วนด้านที่มีระดับต่ าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ( r=.87- r=.77)  และมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  4) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์สถานศึกษาขนาด
เล็ก ยังคงมีอุปสรรค ไม่สามารถน ากลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ไม่สามารถน ากลยุทธ์ทุกด้านมาปรับใช้ไดเ้นื่องจากบรบิท
ของสถานศึกษา ควรส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ขาดการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก และงบประมาณมีที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ขาดการควบคุมการใช้งบประมานอย่างต่อเนื่อง ขาดแคลนบุคลากร
เฉพาะด้าน ยังขาดการท างานร่วมกันกับชุมชน  และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นค่อนข้างน้อย 

 
ค าส าคัญ  :  การบริหารเชิงกลยทุธ์  ประสิทธิผลการบริหาร  การบริหารงานวิชาการ,การบรหิารงานท่ัวไป              
                การบริหารงานบุคคล,การบริหารงานงบประมาณ 
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ผลของการใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

Effects of Using Lesson Study and Open Approach on Mathematical Problem Solving 
Abilities on Mathematical Processes and Skills of Grade 9 Students 

 
วัสลีณา หาไม1 อลิสรา ชมชื่น2 และ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ3 

1ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
E-mail : easygoing_neena@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับกระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด (2) เพื่อ
เปรียบเทียบพัฒนาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หลังได้รับกระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด เรื่อง 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้อง 
คิดเป็น 107 คน ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 9 คาบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีวัดพัฒนาการสัมพัทธ์  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิดมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (2 ) นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กลุ่มเก่งมี
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับกลาง และนักเรียนกลุ่มอ่อนมีคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์เฉลี่ยด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต้น  
 
ค าส าคัญ : กระบวนการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด  ความสามารถในการแก้ปญัหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

113

การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ED14201)  
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

The Development of Teaching and Learning Effectiveness of Learning Assessment  
and Evaluation Course (ED14201). Using Action Research For the Faculty of  

Education Students, Udon Thani Rajabhat University 
 

โฆษิต  พรประเสริฐ 

อาจารย์ กลุ่มวิชาการทดสอบและวิจยัการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
*E-mail: kosit5@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
ศึกษาเจตคติต่อรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ED14201)  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ส าหรับนักศึกษาคณะ ครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ED14201) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 หมู่
เรียน รวม 22 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย  แผนบริหารการสอน จ านวน 12 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ  และแบบวัดเจตคติต่อรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ED14201)  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 12 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Sample)  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ได้พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ED14201) โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ด้วยแผนบริหารการสอนที่มีขั้นตอนตามวงจร PAOR ที่ผู้วิจัยประยุกต์และปรับใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหมด 12 แผนหรือ 12 รอบวงจร 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ED14201) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และมีขนาดผลกระทบ (Effect Size) ในระดับมาก (d = 4.61)  
 3. เจตคติต่อรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ (ED14201) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในทางบวกระดับสูง  
 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก (World Citizen)  
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 

 
ซัยฟุดดีน หะยีดแีม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
*E-mail : Saifuddin536@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่จะเป็นการการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จะมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี และครูที่สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก 
(World Citizen) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกโลกนั้นมีความส าคัญย่ิงส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี และเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการจัดการเรียนการสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก (World Citizen) ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน  การเป็นพลเมืองโลก  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อชุดกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 

Effects of Mathematic Project Activities Package on Learning Achievement and  
Attitude towards Mathematic Project Activities Package for  

Prathomsuksa 4-6 Students at Ban Cha-oq School  
 

อาดัม  ยูโซะ 

ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านชะเอาะ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   
*E-mail :  adamvsbah@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อชุดกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4-6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 จ านวน 30 คน โรงเรียนบ้านชะเอาะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   
4-6 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.81/82.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจาก
การใช้ชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
  
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม  โครงงานคณิตศาสตร์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

116

รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

A Teaching Model to Develop Life Skill based on Sufficiency Economy Philosophy  
for Mathayom Suksa 3 Students 

 
วชิราภรณ์ จิม้ลิ้ม 

ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา่ จังหวัดพังงา 
*E-mail : Bansri24@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) สร้างและหา
คุณภาพรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3      
3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   
4) ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ตะกั่วป่า ปีการศึกษา 2561 รวม 129 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 
จ านวน 46 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลังทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3, แบบสัมภาษณ์, แบบวัดทักษะ
ชีวิต, แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะชีวิอยู่ในระดับน้อย นักเรียนมีความต้องการ
ที่จะพัฒนาทักษะชีวิตอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ลักษณะเป็นแบบแผนจ าลองที่เป็นเอกสารประกอบด้วย ค าช้ีแจง หลักการแนวคิดทฤษฎี โครงสร้างเนื้อหา มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
หน่วยการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและมีรูปแบบการสอนด้าน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมอยู่ใน ระดับดีมาก และ 4) ผล
การประเมินการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีทักษะชีวิตหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
ประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่าง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน  อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการสอน  ทักษะชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

The Development of Mathematics Problem Solving Ability of Matthayomsuksa I 
Students by Problem-based Learning 

 
พรชนก จันพลโท1   กุสุมา ใจสบาย2   และ กิตติศักดิ์ ใจอ่อน3 

1ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน), คณะครุศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
2ปร.ด. (การวิจยัการศึกษา), คณะครุศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3ปร.ด. (คณิตศาสตร์), คณะครุศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
*E-mail :  pornchanok25@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ จ านวน 31 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก ่1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
0.96  และ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) ค่าร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ 
ค่าที (t-test dependent) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหา
สูงขึ้นตามล าดับ และ 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 
 ค าส าคัญ  :  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
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การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตาม 
ทฤษฎีของไพรีและไคเรนกับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 

ของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
Comparison of Mathematical Problem Solving Ability between Teaching Method  

Based on Pirie & Kiren’s Theory and Polya’s Problem Solving Process  
of Grade 8 Students   

 
อาภรณ์  ฟักแก้ว1 อลิสรา ชมชื่น2 และ อารียุทธ สมาแอ3 

1ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
*E-mail  : ap__ple__@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรนกับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมอ.วิทยา
นุสรณ์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จ านวน 2 ห้องเรียน  รวมนักเรียน 60 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้  8  ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรน  2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 3) แบบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   ด าเนินการทดลองแบบสองกลุ่มวั ดก่อนและหลังการทดลอง 
(Nonequivalent Control Groups Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ขนาดของอิทธิพล ทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน (t-test for dependent samples)  และทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่ม
อิสระต่อกัน (t-test for independent samples)  ผลการวิจัย  พบว่า  

1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา
ของโพลยามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา
ของโพลยามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 4) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ
ไพรีและไคเรนกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยามีพัฒนาการสัมพัทธ์ของความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  
 
 ค าส าคัญ : ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์  ทฤษฎีของไพรีและไคเรน  ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 
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แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้านการฟัง และด้านการพูดของนักเรียนปฐมวัย 
ในโรงเรียนระบบสองภาษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านฮาลาบาลา 

The Guidelines for Developing Thai Listening and Speaking Skills among Early 
Childhood Students in a Bilingual School System 

: A Case Study of Ban Halabala School 
 

กชกร  ศรีสังข์1 ดารุณ ีเบญ็ดาโอะ1 ปาอีซะ ลาเตะ1 และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail : kotchakon050@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา มีวัตถุ 
ประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้านการฟัง และด้านการพูดของนักเรียนปฐมวัยใน 
โรงเรียนระบบสองภาษา (ไทย - มลายู) แบบประยุกต์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน  1 คน ครูวิชาการ 
ฝ่ายปฐมวัยจ านวน 1 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ 
เจาะจงจากโรงเรียนบ้านฮาลาบาลา (นามสมมุติ) เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก็บรวบรวม 
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการ พัฒนา
ทักษะการสื่อสาร ภาษาไทย ด้านการฟัง และด้านการพูดของนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนระบบสองภาษากรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านฮาลาบาลา นั้นมีการใช้ 1) แผนการจัดประสบการณ์ 2) นิทานสองภาษา และ 3) เพลงสองภาษา นอกจากนี้ มีประเด็น 
เพิ่มเติมจากขอบเขตงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาคือ 1) การใช้สื่อประสม และ 2) การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ค าส าคัญ  : แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้านการฟัง และด้านการพดูของนักเรียนปฐมวัย    

   โรงเรียนระบบสองภาษา  
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การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 Development of science learning management activities on biomolecules using 
STAD learning techniques of 6th Grade Students 

 
ชลธิชา หังเสวก 

1โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 
*E-mail : thicha_039@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70,            
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 36 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยมีห้องเรียน (แผนการ
เรียนวิทย์-คณิต) เป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้, แบบบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้, 
แบบสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, แบบทดสอบท้ายวงจร, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ 71.29/70.86, 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมอืรูปแบบ STAD  กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้  สารชีวโมเลกุล 
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การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

Development of Mathematics Learning Management Activities on Preliminary Graph Theory 
by Using Project-based Learning Methods of 5th Grade Students 

 
ทฤษฎี หลิมทอง 

โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 
*E-mail : godzaa_007@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้
วิธีการสอนแบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้วิธีการ
สอนแบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5, 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 34 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.31 – 0.77                   
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.33 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94, แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.41 – 0.96 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ 81.17/80.29, 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 3) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7175 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบโครงงาน  กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) 
เรื่อง  แรง และกฎการเคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

The Development of Physics Instruction Activities of Force and Newton’S Law for 
Secondary Grade 4 by using 5e Inquiry Cycle (5e) 

 
วันวิสาข ์ ภักดี1 

1โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 
*E-mail : vanvisapakdee1984@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรง และกฎการเคลื่อนที่ โดยใช้
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
75/75,  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์  โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) 
เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4,  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรยีนรูร้ายวิชาฟิสกิส์ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) เรื่องแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 37 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ าแนกตามลักษณะการใช้ ประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้  2)  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.40 - 0.61  และมีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.22 - 0.67 และ
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.68 และค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 
0.80  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1)  กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน 
(5E) เรื่อง แรง และกฎการเคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 76.64/75.23  2)  กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์         
โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) เรื่อง แรง และกฎการเคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6580 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.80  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
ฟิสิกส์ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) เรื่อง แรง และกฎการเคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
ฟิสิกส์ โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) เรื่อง แรง และกฎการเคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  แรงและกฎการเคลื่อนที ่ กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E) 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

123

การด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
: กรณีศึกษาโรงเรียนเพชรจรัสวิทยา 

 
มูฮ ามัด  มารอดิง1  ซาการียา อาบูซิ1 กาสมา  ดอเลาะ1 อานีซ๊ะ แลสะอิ1 และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : peejang3@gmail .com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กรณีศึกษาโรงเรียน
เพชรจรัสวิทยา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน  ซึ่งได้มา
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” กรณีศึกษาโรงเรียนเพชรจรัสวิทยา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ทั้ง 6 ด้าน คือ 1.ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน โดย
ภาพรวม มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนตามบริบทของโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบ
กับเวลาเรียนปกติ และสอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 2.ด้านการด าเนินกิจกรรม โดยภาพรวมมีการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็น
รูปธรรม อีกทั้งบุคคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
กล่าวคือ มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รวมถึงมี
การส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวก 3.ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ มีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครอบคลุมกิจกร รม 4H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) พัฒนา
จิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health) รวมถึงออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทโรงเรียน 4.ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตาม
ความสนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมโดยเน้นการปฏิบัติจริง 5.ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมมีการเตรียมสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ 6.ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมมี
การวัดประเมินผลตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล ไม่มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผลอย่างชัดเจน แต่ก็จะ
มีการน าผลการประเมินตารมสภาพจริงไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
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การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ของโรงเรียนคลองนาวา 
สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

English Curriculum Development of Klongnawa Secondary  
Educational Service Area (SESA) 15 

 
อาดือนัน  อาแว1 และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : english-way@outlook .com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาหลกัสูตรภาษาอังกฤษ English Program ของ
โรงเรียนคลองนาวา(นามสมมุติ) สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้คือ
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 คน ครูผู้สอน
ที่อยู่ในแผนกหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ที่เป็นคนไทย จ านวน 4 คนและครูผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
English Program ที่เป็นชาวต่างชาติ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ของ
โรงเรียนคลองนาวาสังกัดงานส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ด้านการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ English Programนั้น จะมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและด าเนินหลักสูตร ตัว
ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สังคม ควบคู่กับการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง การก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษEnglish Program มีผู้เรียน และหลักสูตรแกนกลางเป็นปัจจัยหลัก การเลือกเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ English programมีการเลือกเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 2551 การน าหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ไปใช้ โดยมีครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติ และมีประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและด้านภาษาอังกฤษ และการน าผลสะท้อนกลับจากการน า
หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program ไปใช้ มีการเพิ่มจ านวนช่ัวโมงเรียนให้นักเรยีนไดเ้รยีนเสริม ในเนื้อหาเดิมเพื่อเกิดการ
เรียนรู้ที่มากขึ้น 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล 
Learning Management of Schools in Educational Innovation Area,  

Satun Province 
 

คมคาย แก้วพรหม1 ปานเกล้า หนูมาก1 ลิดา หยีหาสัน1 อดิสรณ ์โต๊ะมะสะหัด1 และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 
1นักศึกษาปริญญาระดับโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail : komkai.kp@hotmail.co.th 

  
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการด าเนินการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนใน

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยนี้ คือ ผู้อ านวยการ ครูวิชาการ และครูผู้สอนของโรงเรียนใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า การด าเนินการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล มีการด าเนินการ 1. ด้านหลักสูตร ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานบูรณาการกับหลักสูตรภูมิสังคมซึ่งเป็นหลักสูตรของพื้นที่ 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัยแบบ RDM 3. ด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีการด าเนินการวัดผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการวัดสมรรถนะ ซึ่งเป็นการวัดพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง จากการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรภูมิสังคมที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการใช้เทคโนโลยี  
       
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  

  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

126

การใช้เทคนิคคิด พูด เขียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร 
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

Using Think-Talk-Write Technique to Promote Mathematical  
Communication Abilities of Grade 11 Students 

 
สรณัฐ ใจนันท์1 และ ทิพย์รตัน์ นพฤทธิ์2   

1ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) ภาควิชาหลักสูตรและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*E-mail : A7X_khim@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคคิด พูด เขียน ส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนโดยเทคนิคคิด พูด เขียน กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคิด พูด เขียน เรื่อง สถิติ จ านวน 7 แผน  2) แบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูดและการเขียน 3) วีดีทัศน์และเครื่องบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) แนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคคิด พูด เขียน ส่งเสริมความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ คือ เริ่มจากสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีก่อนจัดการเรียนรู้ จากนั้นจึงเริ่มจัดการเรียนรู้โดยการ
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจและใกล้ตัวนักเรียน ตั้งค าถามปลายปิดเช่ือมโยงสู่ค าถามปลายเปิด และเช่ือมโยงค าตอบ
ของนักเรียนซึ่งเป็นภาษาไม่เป็นทางการสู่ภาษาคณิตศาสตร์ ในขั้นท ากิจกรรม นักเรียนคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้วย
ตนเอง และแบ่งหน้าท่ีกันตามความสมัครใจ จากนั้นอภิปรายวิธีแก้ปัญหาภายในกลุม่ น าเสนอหน้าช้ันเรียน อภิปรายหน้าในช้ัน
เรียน และเขียนสรุปวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 2) ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่
เรียนโดยเทคนิคคิด พูด เขียน ในด้านการพูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 อยู่ในระดับดีมาก และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ด้านการเขียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 อยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : เทคนิคคิด พูด เขียน  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
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การด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
:กรณีศึกษาโรงเรียนวรรณนารินทร์ 

The Operation of Learner Development Activities Based on Sufficiency Economy 
Philosophy: A Case Study of Wannarindara School 

 
กนกวรรณ  กันยะติ1 และ เอกรินทร์ สงัข์ทอง2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการ

ด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวรรณนารินทร์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู
วิชาการ และครูผู้สอน 4 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวรรณนา
รินทร์ มีวิธีการดังนี้ 1) ด้านกิจกรรมแนะแนว มีการจัดช่ัวโมงสอนสัปดาห์ละ 1 คาบ โดยบูรณาการเรียนการสอนในช่ัวโมงลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีครูประจ าช้ันเป็นผู้สอนและเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน เน้นการแนะแนวด้านทักษะ
อาชีพและการศึกษาต่อ มีการสอดแทรกและถอดบทเรียนหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ในทุกกิจกรรม น าแผนการสอนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับรายวิชาแนะแนว และประเมินกิจกรรมแนะแนว ด้วยระดับผ่านและไม่ผ่าน 2) ด้านกิจกรรม
นักเรียน จัดชั่วโมงสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ แยกเป็นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1 คาบและกิจกรรมชุมนุม 1 คาบ ในช่ัวโมงลูกเสือ
เนตรนารี เรียนแบบคละช้ันเน้นการท ากิจกรรมตามแผนการสอน มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
กิจกรรม ช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุม แบ่งออกเป็น 3 ชุมนุม คือ ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมนุมกีฬา และชุมนุมรักการอ่าน ครูประจ า
ช้ันด าเนินการเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนโดยพิจารณาจากความถนัดของผู้เรียน มีการใช้หลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไขในแต่ละกิจกรรม 
เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยตามวิถีความพอเพียง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การประเมินมี 2 ระดับ คือ ผ่านและ
ไม่ผ่าน พิจารณาจากเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม และ 3) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดในช่วงวันเวลาส าคัญ 
โดยการน านักเรียนท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในแหล่งชุมชน สถานที่ส าคัญ และกิจกรรมจิตอาสา การประเมินมี 2 ระดับ 
คือ ผ่านและไม่ผ่าน 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

128

สาเหตุและมาตรการการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนรักษ์การเรียน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 

Cause and Measures to solve the problem of unreadable writing of  
Rakkarnlean School within the local administrative organization, Pattani Province 

 
กัญญ์ณณัฎฐ์ ชัยภัคพัชร1  ไพโรจน์ ไพรเขียว1  รอซีด๊ะ นุ้ยโส๊ะ1 สิรินาถ ทองทวี1 และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1นักศึกษาปริญญาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : ajarn_sirinat2015@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
สาเหตุและมาตรการการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนรักษ์การเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานีได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน เครื่องมือท่ีในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีฐานราก (Grounded theory techniques) ผลการวิจัย
พบว่า สาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนรักษ์การเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีคือ   1) 
สาเหตุจากครู 2) สาเหตุจากนักเรียน 3) สาเหตุจากครอบครัว  โดยมีมาตรการในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนี้ 
มาตรการที่ 1. พัฒนาครูและใช้เทคโนโลยีช่วยในการสอน โดยมีการพัฒนาครูดังนี้ 1.1 การอบรมให้ความรู้กับครูและแบ่งกลุ่ม
ครูสอนตามความสามารถของนักเรียน 1.2 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 1.3 การนิเทศติดตามผลการ
จัดการเรียนรู้ และ 1.4 การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีความเช่ียวชาญโดยตรง 
มาตรการที่ 2 การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ทางโรงเรียนได้มีการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและสามารถท่ีจะใช้แก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเลือกใช้คือ 2.1) การแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
ความสามารถด้านการอ่านและเขียน 2.2) การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 2.3) การใช้สื่อบัตรค า 2.4) การสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) มาตรการที่ 3 การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ด้วยวิธีการดังนี้ 3.1 การประชุม
ผู้ปกครอง 3.2 การวางแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
 
ค าส าคัญ : สาเหตุและมาตรการการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  โรงเรียนประถมศึกษา  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

129

การพัฒนาหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหมีน้อยวิทยา 
Development of Intensive Islamic Studies Curriculum  

: A Case Study of Meinoy Wittaya School 
 

กัดดาฟี  สาและ1 โซฟูวัน มารูดิน1 ไซนูดิน  สิเดะ1 เบนาซีร ์สาและ1  และ เอกรินทร์  สังข์ทอง2 
1นักศึกษาปริญญาระดับโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail :  kadsalae@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนา

หลักสูตรอิสลามแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนหมีน้อยวิทยา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนทั้งทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูหัวหน้าวิชาการ 1 คน ครูหัวหน้าสาระอิสลามศึกษา 1 คน ครูอิสลามศึกษา 5 คน  
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวผู้วิจัยเอง ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนหมีน้อยวิทยา มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอิสลามแบบเข้มแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนส าคัญคือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 2. การ
ก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนได้ด าเนินการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
อย่างแท้จริงและต้องให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พื้นฐานจิตวิทยาและพัฒนาการของผู้เรียน 3. การยกร่างหลักสูตร 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มโดยอาศัยความร่วมมือหลายฝ่าย ซึ่งได้ร่วมกัน ปรับโครงสร้างเวลา
เรียน ก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเอกสารหลักสูตรต่างๆ 4. การน า
หลักสูตรไปใช้ 5. การประเมินหลักสูตร  โรงเรียนได้ด าเนินการ ก าหนดเกณฑ์ประเมินเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม และผล
สะท้อนกลับและการน าไปพัฒนา  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรอสิลามแบบเข้ม 
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ผลการใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

Effect of Using Game for Ability Development in Two Digits Multiply with  
Two Digits of Grade 3 Students 

 
ยุวิตา นิสัน1 คณิตา นิจจรัลกุล2  รชัดา เชาวน์เสฏฐกุล3 อลิสรา ชมชื่น3 อับดุลรอพา สาแล4 และอัจฉรา สัปปพันธ์5  

1นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
4อาจารย์ ดร. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
*E-mail : Tar.yuvita@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลักก่อนและ

หลังการใช้เกม (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกม กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านป่าโอน  จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการสอน
โดยใช้เกม (2) เกมการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก (3) แบบทดสอบความสามารถในการคูณจ านวนสองหลักกับ
จ านวนสองหลัก 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เกม การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และการใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Paired – samples t test) ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้เกม  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก หลังจากได้รับการสอนโดยใช้เกมสูง
กว่าก่อนการสอนโดยใช้เกมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ (2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้เกมอยู่
ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ความสมารถในการคณูเลขสองหลัก เกมการศึกษา 
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การด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Job Performance, Problems and Guidelines for Learners Development Activities on 
Educational Development Section of Provincial Education Office  

in the Three Southern Border Provinces 
 

 ดาลีลา สหพฤฒานนท์1 และ เอกรินทร์  สังข์ทอง2 
1 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail :  daa0570@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มพัฒนาการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด 3 คน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 3 คน บุคลากรในกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
3 คน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งวิเคราะห์จากนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคกระทรวงศึกษาธิการถึงบทบาทการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง และตัวผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคแบบวิเคราะห์เนื้อหา  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มพัฒนาการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีการด าเนินงานในด้านกิจกรรมแนะแนว โดยมีการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาและ
แนะแนวอาชีพ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และจัดให้มีการประสานงานและบูรณาการร่วม และในด้านกิจกรรมนักเรียน มีข้อที่
น่าสังเกตที่พบว่าไม่ได้มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสอื ซึ่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่ก าหนดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 ที่ว่ากิจกรรมนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมชุมนุม ชมรม และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ส่วนกิจกรรมชุมนุม 
ชมรมนั้นมีเพียงการจัดประสานงานร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพียงเท่านั้น ส่วนในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน 2) ปัญหาในการด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มพัฒนาการศึกษา พบว่าทั้งในด้านกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นั้นประสบปัญหาเหมือนกันคือ ปัญหาในเรื่องงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอท าให้โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  3) แนวทาง
ในการพัฒนาในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา พบว่าในด้านกิจกรรมแนะแนว ควรจัดให้มี สนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมงาน และการปรับปรุงสถานที่ในการจัด
กิจกรรม และด้านกิจกรรมนักเรียน ควรมีการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สร้างความตระหนักในหน้าท่ีงานของตน  
ค าส าคัญ :   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

    กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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แนวทางการด าเนินการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
The Professional Learning Community Implementation Guidelines of  

Automotive Teacher of Chana Technical Collage 
 

สรณวิชญ์ ชูพรหม1 และ วรลักษณ ์ชกู าเนิด2 
1 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : zornwit@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการ

ด าเนินการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ครูแผนกช่าง
ยนต์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ รวมทั่งสิ้น 11 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นการจัดการสนทนากลุ่มจ านวน 3 รอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการพัฒนาผู้เรียน ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนของครูร่วมกัน โดยตกลงให้มีแนวทางปฏิบัติใน 8 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดแผนการเรียนรู้ 
พัฒนาแผนการสอน โดยใช้สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพเป็นตัวก าหนดหน่วยการเรียนรู้พื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2. จับคู่ครูเพื่อ
ก าหนดรายวิชา ขั้นตอนที่ 3. ครูร่วมกันออกแบบวิธีการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่เลือก ขั้นตอนที่ 4.  เสนอสมาชิกเพื่อร่วม
พิจารณาออกความเห็น และร่วมปรับปรุงให้เหมาะสม ขั้นตอนที่ 5. น าหน่วยการเรียนไปใช้ โดยครูทีมจับคู่ และมีสมาชิกใน
ชุมชนร่วมสังเกตการณ์สอน ขั้นตอนท่ี 6. ร่วมสรุปผลหลังสอน โดยครูผู้สอน และผู้สักเกตการ หาจุดบกพร้อง ข้อปรับปรุง เพื่อ
น าไปใช้กับห้องเรียนถัดไป ขั้นตอนท่ี 7. น าผลที่ได้แจ้งสมาชิกร่วมกันพิจารณา และร่วมพัฒนาเพื่อใช้ในครั้งต่อไป และ ข้ันตอน
ที่ 8. สรุปผลการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
ค าส าคัญ : แนวทางการด าเนินการ, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ครูแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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การด าเนินการและปัญหาในการน าหลักสูตรอิสลามศึกษาไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดกลาง :กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นถั่ว 

Islamic Curriculum Implementation and Its Problems in Applying to Primary School:  
A case study Ban Tontua School 

 
นูฮัยดา  โต๊ะมะแซ1 และ เอกรินทร์  สงัข์ทอง2 

1 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail :  daa0570@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)  การด าเนินการน าหลักสูตรอิสลามศึกษาไปใช้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา 2)  ปัญหาในการด าเนินการน าหลักสูตรอิสลามศึกษาไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านต้นถั่ว ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้าวิชาการอิสลามศึกษา 
1 คน ครูและวิทยาการอิสลามศึกษา 7 คน ซึ่งคณะผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 1.1) การวางแผนการใช้
หลักสูตร เป็นการวางแผนการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน บริหารและบริการหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานท่ี และเอกสารหลักสูตร จากขั้นตอนนี้พบปัญหา คือ ขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐและขาดการพัฒนาบุคลากร  1.2) ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหา
สาระควบคู่การปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณธรรมและประเพณีตามวิถีอิสลาม จัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การอ่านอัลกุรอาน (กีรออาตี) และมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากข้ันตอนนี้พบปัญหา คือ เวลาเรียนไม่เพียงพอและ
ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 1.3) ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  จากข้ันตอนน้ีปัญหาที่พบ คือ  
 
ค าส าคัญ : การด าเนินการน าหลักสูตรอสิลามศึกษาไปใช้ ปัญหาในการด าเนินการน าหลักสตูรอิสลามศกึษาไปใช้ 

   หลักสูตรอสิลามศึกษา 
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การใช้การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตจริงบูรณาการกับเทคโนโลยี 
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

Using Realistic Mathematics Education Integrated with Technology  
to Promote Statistical Thinking of Grade 11 Students 

 
สุภาวรรณ สนมวัฒนะวงศ์1 และ นัฐจริา บุศยด์ี2 

1ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*E-mail :  suphawan550510543@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคิดเชิงสถิติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตจริงบูรณาการกับเทคโนโลยี โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน ซึ่งเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตจริงบูรณาการกับเทคโนโลยี จ านวน 13 แผน แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และ แบบวัดระดับการคิดเชิง
สถิติของนักเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านตามกรอบการคิดเชิงสถิติของ Groth (2003) ดังนี้ 1.การบรรยายลักษณะของข้อมูล       
2.การจัดการและการลดรูปข้อมูล 3.การแสดงแทนของข้อมูล 4.การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5.การจัดเก็บข้อมูล โดยการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน าซึ่งใช้
เทคโนโลยีประเภท คลิปวิดีโอ เครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ ขั้นที่ 2 การกระท าทางคณิตศาสตร์ในแนวราบ 
(Horizontal Mathematising หรือ H.M.) น าเทคโนโลยีที่ใช้ในขั้นน าหรือเทคโนโลยีอื่นเข้ามาเสริม เช่น โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอกซ์เซลและโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ ขั้นที่ 3 การกระท าทางคณิตศาสตร์ในแนวต้ัง (Vertical 
Mathematising หรือ V.M.) ใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซลและโปรแกรมเดสมอส ขั้นที่ 4 สรุปและ
สะท้อนผล มีการใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม Kahoot Plickers เป็นต้น ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนมีการคิดเชิงสถิติในด้าน
การบรรยายลักษณะของข้อมูล การแสดงแทนของข้อมูล และ การจัดเก็บข้อมูล อยู่ในระดับหลายโครงสร้างในขั้นรูปธรรม-
สัญลักษณ์ (Multistructural Concrete-Symbolic Stage หรือ M-CS) ส่วนการจัดการและการลดรูปของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในส่วนของโครงสร้างเดียวในข้ันรูปธรรม-สัญลักษณ์ ฉะนั้นจากงานวิจัยนี้พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยีสามารถพัฒนาการคิดเชิงสถิติของนักเรียนได้ 

 
ค าส าคัญ : การเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์กับชีวิตจริง  เทคโนโลยี  การคิดเชิงสถิต ิ
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ท่ีส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 

The Development of Integrated Mathematical Activity Package on Integration and its 
Application to Enhance Mathematics Achievement  

and Mathematical Connection Ability 
 

วิชชญุา  สุเจตน์จิตต์1  และ  ธรีะพล สลีวงศ์2 

1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

*E-mail : witchuya@ro.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่องปริพันธ์ และการ
ประยุกต์  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ 3) ศึกษาความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์       
เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ                 
มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ
พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ 
เรื่องปริพันธ์และการประยุกต์ ผลการวิจัย  พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่องปริพันธ์และการ
ประยุกต์ มีประสิทธิภาพ  72.07/73.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70  ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และ 3) ความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ เรื่องปริพันธ์และการประยุกต์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ   : ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ   

   ปริพันธ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
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การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับด้วยการสอนแบบบทบาทสมมุติของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
The effect of role-playing teaching to improve Arabic speaking skill on Arabic 

conversation of grade 10 students 
 

มัฮยดุดีน  สาเม๊าะ1 คณติา นิจจรัลกุล2 รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล3 อับดุลรอพา สาแล4 อัจฉรา สปัปพันธ์5 อาหวัง ลา่นุ้ย6 
1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4อาจารย์ ดร. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

6รองศาสตราจารย์ ขา้ราชการบ านาญ 
*E-mail : paratamalai@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนด้านทักษะการพูดภาษาอาหรับด้วยการสอนแบบบทบาท

สมมติ เรื่อง การสนทนาภาษาอาหรับ ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษามี (1) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอาหรับเพื่อประเมินทักษะการพูด (2) แผนจัดการเรียนรู้ และ 
(3) ชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอาหรับในบริบทโรงเรียน บริบทตลาด และบริบทโรงพยาบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์พบว่าการสอนแบบบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอาหรับของนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การสอนแบบบทบาทสมมติ ทักษะการพูด ภาษาอาหรับ 

 
 



กลุ่มที่ 3

การวัด ประเมินผล 
และการประกันคุณภาพการศึกษา

กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Development of Research Supervision Model Integrated with Information Technology 

to Support Abilities in Conducting Classroom Action Research for Teachers  
under the Primary Educational Service Area Office  

in the Southern Border Provinces Context. 
 

วัชระ จันทรตัน์1 วสันต ์อติศัพท์2 โอภาส เกาไศยาภรณ์2 และ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ3   
1ศษ.ด. (ภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสถานวจิัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็น

เลิศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail : watbetong@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนของครู 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) เพื่อศึกษา
ผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงผสม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่
แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการนิเทศ คู่มือด าเนินงานรูปแบบนิเทศ แบบทดสอบ แบบวัดเจตคติ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย  
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
t-test ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอโดยพรรณนาความ 
 ผลการวิจัย จากการสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการด าเนินการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครู พบว่า ครูผู้สอนไม่เข้าใจกระบวนการในการท าวิจัยในช้ันเรียน ครูผู้สอนต้องการความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
ควบคู่กับการปฏิบัติจริง ต้องการค าปรึกษาจากศึกษานิเทศก์ ต้องการการเรียนรู้เป็นทีม ส าหรับสภาพปัจจุบันในการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก ์พบว่า ศึกษานิเทศก์ขาดความต่อเน่ืองในการนิเทศ เนื่องจากศึกษานิเทศก์มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอในการนิเทศ 
และการได้รับผลกระทบจากสถานการณค์วามได้สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศึกษานิเทศกม์ีต้องการกระบวนการนิเทศ
ที่ช่วยให้ครูสามารถท าวิจัยได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องลงพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย แต่ศึกษานิเทศก์สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการท าวิจัยของ
ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง โดยใช้นิเทศออนไลน์เป็นสื่อกลางในการนิเทศ 
 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศด้านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการด าเนินการ
วิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (APITES Model) มีทั้งหมด 6 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (A) ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ (P) ขั้นที่ 3 การให้ความรู้บูรณาการใช้เทคโนโลยี
ในการนิเทศ (I) ขั้นที่ 4 การเรียนรู้เป็นทีม (T) ขั้นที่ 5 การประเมินการนิเทศ (E) ขั้นที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S) จากผล    
การใช้รูปแบบการนิเทศ พบว่า ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวัดเจตคติของครูเกี่ยวกับการท าวิจัย ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม
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อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของครู ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยต่อผลงานวิจัยของครูโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการนิเทศ, การวิจัยในช้ันเรียน, ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา, จังหวดัชายแดนภาคใต ้
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การพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3 

 : การประยุกต์ใช้โมเดล DINA 
Development of a Cognitive Diagnostic Test in Mathematics on Factor of Number for 6th 

Grade Students under the Yala Primary Educational Service Area Office 3 
: An Application of Dina Model 

 
ซูฮาดา เจ๊ะสะแม1  มฮัดี  แวดราแม2 และ อลิสรา  ชมชื่น3  

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail : csm.shuhada@gmail.com 

 
 บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนภาพโมเดลพุทธิปัญญาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องตัวประกอบของจ านวน
นับ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องตัว
ประกอบของจ านวนนับ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ  3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบโดยการ
ประยุกต์ใช้โมเดล DINA ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 300 คน จาก 10  โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่ได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลพุทธิ
ปัญญา และแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ และวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยโดยใช้โมเดล 
DINA ด้วยโปรแกรม R 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. ผลการพัฒนาแผนภาพโมเดลพุทธิปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ พบว่า ได้คุณลักษณะ 
ที่จ าเป็น 9 คุณลักษณะ คือ 1) เข้าใจความหมายของตัวประกอบของจ านวนนับ 2) หาตัวประกอบทั้งหมดของจ านวนนับได้
ถูกต้อง 3) เข้าใจความหมายของจ านวนเฉพาะ 4) หาตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของจ านวนนับได้ถูกต้อง 5) แยกตัวประกอบ
ของจ านวนนับท่ีไม่ใช่จ านวนเฉพาะได้ถูกต้อง 6) หาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจ านวนนับได้ถูกต้อง 7) หา ห.ร.ม. ได้
ถูกต้อง 8) หาตัวคูณร่วมได้ถูกต้อง และ 9) หา ค.ร.น. ได้ถูกต้อง ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 9 มีความสัมพันธ์กันเป็นล าดับขั้นเชิงลู่ออก
(hierarchy having a divergent branch)  

2. ผลการพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา ได้แบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาจ านวน 54 ข้อ เป็นแบบ
สอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว ซึ่งแบบสอบเป็นแบบตรวจให้คะแนนแบบสองค่า 
(Dichotomous Item) ตอบถูกได้ 1 คะแนน โดยแบบสอบท้ังฉบับครอบคลุมทุกคุณลักษณะในโมเดลพุทธิปัญญา  

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ 
    จากการน าแบบสอบให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity)  พบว่า ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 หมายความว่า ข้อสอบทุกข้อสามารถวัดได้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่ต้องการวัด สามารถน าข้อสอบทุกข้อไปทดลองใช้ได้ และเมื่อน าแบบสอบไปทดลองใช้  ได้ผลการตรวจสอบ
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คุณภาพรายข้อ โดยประยุกต์ใช้โมเดล DINA พบว่า ค่าพารามิเตอร์การเดาข้อสอบถูก(gi) อยู่ระหว่าง 0.000 – 0.182  
ค่าพารามิเตอร์ความสะเพร่า (si) อยู่ระหว่าง 0.000 – 0.190 และดัชนีอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination Index : 
IDI) อยู่ระหว่าง 0.680 – 0.983 ส่วนการตรวจสอบค่าความเท่ียงของแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่องตัวประกอบ
ของจ านวนนับ พบว่ามีค่าความเที่ยงของแบบสอบจากวิธีของลิวิงตันและวิธีของโลเวท เท่ากับ 0.99 และ 0.98 ตามล าดับ 
4. ผลการวินิจฉยัของแบบสอบ พบว่า ความน่าจะเป็นของความรอบรู้ในแต่ละคุณลักษณะโดยเฉลี่ยสงูสุด และต่ าสดุ คือ 
คุณลักษณะที่ 2 (A2 หาตัวประกอบทั้งหมดของจ านวนนับได้ถูกต้อง) มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.8818 และคุณลักษณะที่ 9     
(A9 หา ค.ร.น. ได้ถูกต้อง) มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.6020 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : แบบสอบเชิงวินิจฉัย พุทธิปัญญา ตัวประกอบของจ านวนนับ โมเดล DINA 
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การศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานการศึกษาขัน้พื้นฐาน (OBECQA) 
: กรณีศึกษา โรงเรียนชุติพิชญพล 

The study of Key Success Factors of the receiving Office of the Basic Education Commission Quality 
Award (OBECQA) : A Case Study of Chutipichayapol School Natchapol Rodchu 

 
ณัชพล รอดชู1  ชุตมิา รักรอด1  พชิญส์ินี โภชนุกูล1 และเอกรินทร์ สังขท์อง2 

1นักศึกษาปริญญาระดับโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : natchapolrodchu@gmail.com*E-mail : natchapolrodchu@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จในการได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) กรณีศึกษา โรงเรียนชุติ
พิชญพล ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินการรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ปี 2559-2560 เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และตัวผู้วิจัยเอง  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล 
(Grounded theory) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) ของ โรงเรียนชุติพิชญพล ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการโรงเรียน มีการใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้น าและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารงานภายใน
โรงเรียน 3) บุคลากร ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 4) การสื่อสาร เป็นการสร้างความเข้าใจ
ในการประสานความร่วมมือภายในโรงเรียน และ 5) ความพร้อมของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิผล 
ซึ่งในทุกปัจจัยข้างต้นมีความเชื่อมโยงกัน 
 
ค าส าคัญ : รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
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การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี:  
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

The Evaluation of Research-Based Learning Process of Undergraduate Students: 
Learning Outcomes in Accordance with Thai Qualification Framework 

 
ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์1 อัสมา ทรรศนะมีลาภ1   ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ1  และ  อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต1 

1อาจารย์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
*E-mail: asama.ta@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีวิจัยเป็นฐานตามผลการเรียนรู้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา         
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีวิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศก์ 2 จ านวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและหลังเรียน (α=.86) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยวิธีวิจัยเป็นฐาน (α=.89) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหาและการทดสอบ t-test 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ก่อนการเรียนโดยวิธีวิจัยกลุ่มตัวอย่างประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
ความรู้และด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับน้อย 2) หลังเรียนพบว่ากลุ่มตัวอย่างประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
ด้านความรู้และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก  3) เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ประเมินก่อนและหลังเรียนพบว่าผลการเรียนรูต้ามกรอบคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติด้านทักษะทางปัญญาสูงขึ้นเป็นอันดับ
หนึ่ง และรองมาคือด้านความรู้ และ4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีวิจัยเป็นฐานในระดับมาก  
  
ค าส าคญั : การเรียนรู้โดยวิธีวิจัยเป็นฐาน,  ผลการเรียนรู้, กรอบคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, นักศึกษาปริญญาตร ี
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การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเอกชนและรัฐบาล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
Quality assurance operations within private and government institutions  

in Mueang District, Pattani Province 
 

นาปีซะห์ ดือราแม1 ซัมซูดิน มามะ1 และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ2  

1นักศึกษาปริญญาระดับโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

*E-mail : Jah2442.jj@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเอกชนและรัฐบาล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และเพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเอกชนและรัฐบาล 
อ าเภอเมืองจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน สังกัดสถานศึกษา และขนาดสถานศึกษา ประชากรเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และครูผู้สอนภายในสถานศึกษา สังกัดเอกชน
และรัฐบาล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 1,004 คน ตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 252 คน โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power 
ก าหนดค่าสถิติ F-test  ค่า effect size เท่ากับ 0.25 และ Number of group เท่ากับ 3 ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ัน โดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .987 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบที่เป็นอิสระต่อกัน  
(t-Independent) และ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One way ANOVA) 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเอกชนละรัฐบาล อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ภาพรวมมีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยที่ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเอกชน และรัฐบาล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
จ าแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน สังกัดสถานศึกษา และขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานภาพการปฏิบัติงานต่างกัน มีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี
ของ Scheffe ซึ่งพบว่า ครูที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับครูผู้สอนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สังกัดสถานศึกษาต่างกัน มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขนาดสถานศึกษาที่ต่างกัน มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe ซึ่งพบว่า 
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน, สถานศึกษาในจังหวัดปัตตาน ี
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ความสัมพันธ์ระหว่างความมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

The Relationship between Self-discipline and Achievement in Education Measurement 
and Evaluation of Students Prince of Songkla University, Pattani Campus 

 
อาฟรีดา ดรอแม1  นาปีซะห ์ดือราแม1  วันฟาดีลละห์ แวเย็ง1 สถาพร เรืองรุ่ง1  มุสลีมีน  อีแต1 และ จริะวัฒน์  ตนัสกุล2 

1นักศึกษาปริญญาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : Jah2442.jj@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
วิทยาเขตปัตตานี  และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตัวอย่างเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่ม ตามสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบวัดความมีวินัยในตนเอง และแบบทดสอบวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ระดับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความ
มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมาก เช่น ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความอดทน          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17, 4.10 และ 4.09 ตามล าดับ และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษามีความสัมพันธ์กันทางลบ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ : ความมีวินัยในตนเอง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การวดัและการประเมินผลการศึกษา 
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การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี ตามกรอบ AUN-QA 

Student's Participation in the Quality Assurance of Prince of Songkla University  
Pattani Campus Regarding of AUN-QA Framework 

 
ณันธิการ์ อรรถวิวรรธน์1  สถาพร เรืองรุ่ง1  และ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ2 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2ดร. ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

*E-mail : win.physics.1996@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามกรอบ AUN-QA และเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศและคณะต่อการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามกรอบ AUN-QA 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เเก่ นักศึกษาทั้ง 8 คณะ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 ,014 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาทั้ง 8 คณะ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้จาก การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ( Stratified sampling ) จ านวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability ) เท่ากับ 0.977 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามกรอบ AUN-QA การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
หาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ ( Scheffe’s Method) 
             ผลการศึกษาสรุปได้  ดังนี้  1) การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.66 ,SD=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการประเมินผู้เรียน ( x  = 3.89)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ด้านคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ( x  =3.52)  2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศ
ชาย มีคะแนนฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (SD=0.55) และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ย 3.65 (SD= 0.65) เมื่อท าการทดสอบพบว่า นักศึกษา
ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกันท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตามคณะที่เรียน พบว่า นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกันมีส่วนร่วมต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  กรณีนี้ผลการทดสอบมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ (Scheff’s method) 
พบวา่ แตกต่างกันท้ังหมด 15 คู่ 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของนักศึกษา, การประกันคุณภาพการศกึษา, กรอบ AUN-QA 
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การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

Develop a self-discipline Scale for 4th Year Teacher Professional Students,  
Prince of Songkhla University, Pattani Campus 

 
ศศิธร อินน้ าหอม1 ซัมซูดิน มามะ1 ศักดริน บินหรีม1 ชัยศักดิ ์ระเด่น1  ณันธิการ์ อรรถวิวรรธน์1  และ จิระวัฒน์ ตันสกุล2 
1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 2อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*Email : 5820117052@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองและสร้างเกณฑ์ปกติแบบวัดความมีวินัยในตนเอง 
ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตัวอย่างคือ นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จ านวน 
400 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความมีวินัยในตนเอง (Self-discipline Scale) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .923 และ
ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนก .24 - .74 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ความมีวินัยในตนเองภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันความมีวินัยในตนเองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดย
พิจารณาค่า = 7.89, df = 6, p-value = .245, RMSEA = .056 ความมีวินัยในตนเอง มีจ านวน 6 องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบความมาตรฐาน (Standardize Score) มีค่าอยู่ระหว่าง .49 - .80 ซึ่งองค์ประกอบความอดทน มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด และ 3) วิเคราะห์โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า พบว่าค่าพารามิเตอร์
ความชันร่วม () มีค่าอยู่ระหว่าง 0.04–11.53 เมื่อพิจารณาค่าฟังก์ชันสารสนเทศของเครื่องมือวัดความมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษาเครื่องมือวัดดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ข้อค าถามได้ดีในช่วง  ระหว่าง –1.4 ถึง 0  เกณฑ์ปกติของคะแนน 
ความมีวินัยในตนเอง มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T32.62 - T67.357 
 
ค าส าคัญ : ความมีวินัยในตนเอง, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโครงการโรงเรียน 

มาตรฐานสากล :กรณีศึกษาโรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
The Study of Participation in the Development of Educational Quality Assurance to 

Excellence According to the Quality Award Criteria of the Office of the Basic  
Education Commission of the International Standard School Project 

: A Case Study of Kamphangwittaya School,  
La-Ngu District, Satun Province 

 

ศักดริน บินหรีม1  ชยัศักดิ์ ระเด่น1 และ ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

*E-mail : Sakdarin4037binreem@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตามเพศ สถานภาพการปฏิบัติงาน ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล: 
กรณีศึกษา โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 60 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .865  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (Independent t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษา
โรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
: กรณีศึกษาโรงเรียนก าแพงวิทยา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อจ าแนกตามเพศโดยภาพรวม พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวม พบว่า ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยภาพรวม  พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและจบสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม พบว่า มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : OBECQA,  การมีส่วนร่วม,  ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง,  สถานภาพการปฏิบัติงาน 
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สภาพการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี 

State of Participation in Quality Assurance Operations within Educational Institutions 
under the Office of the Vocational Education Commission, Pattani Province 

 
มุสลีมิน  อีแต1  อาฟรีดา  ดรอแม1  และ ณรงค์ศักดิ ์รอบคอบ2 

1ศษ.ม. (การวิจยัและประเมินผลการศึกษา), ภาควิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาวจิัยและประเมนิผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ สถานภาพของอาชีพ 
ประสบการณ์การท างานสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี จ านวน 324 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)     
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบที่เป็นอิสระต่อกัน (t-Independent) และ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One way 
ANOVA) 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
ศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.50 และ S.D. = .62)   
โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ( x  = 3.52 และ S.D. 
= .61) มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ส่วนด้านการจัดท าแผนพัฒนากับด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและด้านการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา สถานศึกษา ( x  = 3.49 และ S.D. = .63) มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 2) 
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดปัตตานีจ าแนกตามเพศ ตามสถานภาพการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท างาน และช่ือสถานศึกษา พบว่า สถานภาพ
การปฏิบัติงานต่างกัน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานีจ าแนกตามสถานศึกษา 
พบว่า สถานศกึษาที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม , การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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สภาพและปัญหาการน าผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

Conditions and Problems for Applying the External Quality Assessment Results to the 
School under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 16 

 
นิรมล รัตนพันธ์1  ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ2  และ ชวลิต เกิดทิพย์3 

1ศษ.ม. (การวิจยัและประเมินผลทางการศึกษา) ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 2) เพื่อศึกษาปัญหาการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้จ านกตามขนาดของสถานศึกษาและการได้รับรองมาตรฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากก าหนดโควต้า (Quota sampling) และการกลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะเจาะ 
(Purposive sampling) คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 
212 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบถามและ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และ T-test 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1) การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
16 พบว่า การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การน าผล
การประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงแนวคิดอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ใน
เชิงสัญลักษณ์ อยู่ในระดับมาก การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยันและการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   

2) สภาพปัญหาการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 จ านวน 53 โรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สภาพปัญหาการ
น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษาด้านความมีส่วนร่วมในการวางแผนและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง และด้านการ
ก ากับ ติดตาม ดูแล นิเทศและส่งเสริมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันมากท่ีสุด อยู่ในระดับปานกลางกลาง รองลงมาคือ ด้านสถานศึกษาขาด
การวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพปัญหาการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษาที่น้อยที่สุด คือ สถานศึกษาไม่เห็นความส าคัญของผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรวมถึงข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
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3) การเปรียบเทียบสภาพการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษากับขนาดของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พบว่า ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันส่งผลให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ภานอกไปใช้แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบสภาพการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษากับขนาดของ
สถานศึกษา จ าแนกรายด้าน พบว่า การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงแนวคิด  เชิงตรวจสอบยืนยันและเชิง
สัญลักษณ์ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีความแตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดกลางมีความ
แตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในเชิงปฏิบัติของสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีความแตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษาขนาดกลางมีความแตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
 ผลการเปรยีบเทียบสภาพการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษาจ าแนกตามผลการรับรอง
มาตรฐานโดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน น้ันคือ การน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้ในสถานศึกษาท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานกับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีความแตกต่างกันที่ระดบันัยส าคัญ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การน าผลประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้ การประกันคณุภาพการศึกษา
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การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์พัฒนากลยุทธ์ 
ทางธุรกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

The Factors Affecting Performance Efficiency among Employees in  
Strategic Business Development Center in Bangkok Province 

 
สิตีฝาติหมะ เหมมัน1 บญุโรม สุวรรณพาหุ2  และ จุฑามาศ เสถยีรพันธ์3 

1 วท.บ. (จิตวิทยา), ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3 อาจารย์ประจ า ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail : Fatimahh456@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 วิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัจจัยในการท างานของพนักงาน 2) ศึกษาระดับ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 3) เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 4) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแห่งหนึ่ง
กรุงเทพมหานคร จ านวน 41 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s  Correlation  Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้    
1) ระดับปัจจัยในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  2) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พนักงาน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
4) ปัจจัยในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .657 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ปัจจัยการตัดสินใจไปท างานต่างประเทศของนักศึกษาสายมนุษยศาสตร์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

The Deciding Factor to Work Abroad of Humanities Students in Higher Education 
Institutions 3 Southernmost Provinces 

 
นูรฮูดา มีระยะ1   นาปีซะห์ ดอืราแม1  บิสมี ฮินนะ1  และ อาฟฟีี ลาเต๊ะ2  

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาประเมินและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

*E-mail : Jah2442.jj@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท างานต่างประเทศของนักศึกษาสาย
มนุษยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนั กศึกษาที่ก าลังศึกษาสาย
มนุษยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 340 คน ขนาดตัวอย่างได้มาจากการใช้สูตร 10 เท่าของ
ตัวแปร ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามมหาวิทยาลัย และใช้วิธีการแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์การจ าแนก พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายการตัดสินใจได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพสังคม รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านความภูมิใจ ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ โดยมีสมการจ าแนกการตัดสินใจ 
ดังนี ้

สมการการจ าแนกประเภทในรูปคะแนนดิบ = -8.037 - 0.378 (ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ) + 1.397 (ปัจจัยด้าน
สภาพสังคม) + 0.023 (ปัจจัยด้านความก้าวหน้า) +1.028 (ปัจจัยด้านความภูมิใจ) 

สมการการจ าแนกประเภทในรูปคะแนนมาตรฐาน = -0.225 (ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ) + 0.738 (ปัจจัยด้านสภาพ
สังคม) + 0.012 (ปัจจัยด้านความก้าวหน้า) + 0.575 (ปัจจัยด้านความภูมิใจ) 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, ท างานต่างประเทศ, การวิเคราะห์จ าแนก 
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เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา
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ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

Effect of Teaching and Learning by using Concept Mapping to Enhance Learning 
Achievement in Information Technology Course of Grade 7 Students 

 
พิภัตน์ เผ่าจินดา1  ฮัมดี อาแซ2  สุกรี แวววรรณจิตร2 และ เพ็ญนภา พัทรชนม์3  

1คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี
2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

*E-mail: holycyber@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยผังมโนทัศน์ กับการเรียนการสอนแบบปกติ ประชากรที่ศึกษา เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมูลนิธิ 
อิตีซอมวิทยา ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 50 คน 
และกลุ่มควบคุม จ านวน 50 คน ด้วยการตั้งสมมุติฐานว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการ
สอนที่ใช้ผังมโนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 แผน 2) แผนการสอนที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
จ านวน 2 แผน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) แบบประเมินคุณภาพการ
เขียนผังมโนทัศน์ของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test  

ผลการวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุม
กับกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย
( X ) เท่ากับ 13.647 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.670 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุม        
ที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 10.275 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.262 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบผังมโน
ทัศน์มีความคิดรวบยอดอยู่ในระดับดีโดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.8 และนอกจากนั้นนักเรียนยังได้รับทักษะการคิดวิเคราะห์
และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 

       
ค าส าคัญ : การจดัการเรียนการสอน,  ผังมโนทัศน์,  ผลสัมฤทธ์ิในการเรยีน,  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการส าหรับโรงเรียนเทศบาล         
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

The Development of Innovation Model for Integrated Education Management  
of Municipal School under the Department of Local Administration 

 
ศุภราภรณ์  ปางนิติคณากร1 วสันต ์อติศัพท์2  ชิดชนก เชิงเชาว์3 และ โอภาส เกาไศยาภรณ์4 

1 ศษ.ด. (ภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2, 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาประเมนิผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
*E-mail :  suppara.psu@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการส าหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย ระยะที่ 2 ร่างรูปแบบ ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบ และ ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 23 คน ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มจ านวน 15 คน และผู้
ประเมินรูปแบบจ านวน 67 คน  

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการส าหรับโรงเรียนเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ข้อมูลน าเข้า ได้แก่ ข้อมูลน าเข้า ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน 5 ด้าน
หลัก 14 ด้านย่อย และ กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 9 ประการ ส่วนที่สองกระบวนการ  ได้แก่ 
กระบวนการนวัตกรรมการบูรณาการ 6 องค์ประกอบ  และส่วนที่สาม คือ ผลลัพธ์ของระบบ ได้แก่  รูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนที่เป็นเลิศ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการประเมินรูปแบบจากผู้ประเมิน 3 กลุ่ม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D. = 0.71) 

 
ค าส าคัญ : นวัตกรรมการศึกษา, การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ, รูปแบบการจดัการศึกษา 
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การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเลือกท าตามเงื่อนไข โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  
(CCPR Model) รายวิชาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 

Development of Teaching Package in Computer and Programming on Condition 
Statement using CCPR Learning Model 

 
ฤทัย ประทุมทอง1   และ สุจริต สิงหพนัธุ์2    

1อาจารย์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 2อาจารย์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

*E-mail :  ruthaihappy@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CCPR Model และเพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเรื่อง  การเลือกท าตามเง่ือนไข 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม จ านวน 
26 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอนที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.35 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ค่าความเช่ือมั่น 
0.81 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ และวิเคราะห์ความ
พึงพอใจท่ีมีต่อชุดการสอนโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CCPR Model เรื่อง การ
เลือกท าตามเง่ือนไข รายวิชา คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม พบว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย
แกนส์ และตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และ2) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : ชุดการสอน, การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ, เมกุยแกนส์ 
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แนวทางการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนวัตกร ภายใต้การจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE :กรณีศึกษาโรงเรียนเตรียมนวัตกร 

Guidelines to encourage Innovative Learners under the Management of Enrichment 
Program (Science Mathematics Technology and Environment: SMTE)  

: A Case Study of Triamnawattakorn School 
 

มารียานี สาเมาะ1  จุฬาวรรณ์ บัวหลวง1  นิลาวณัย์ ลา่ดี้1 วรรณนิสา ดาโอะ1  และ เอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1 นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : yanee2535@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนวัตกร ภายใต้
การจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE : กรณีศึกษาโรงเรียนเตรียม
นวัตกร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และวิทยาการค านวณ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE ในจังหวัดยะลา ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา   
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนวัตกร ภายใต้การจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE กรณีศึกษาโรงเรียนเตรียมนวัตกร มีแนวทางส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมบทบาทของครูผู้สร้างนวัตกร  และด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบในแต่ละ
ด้านดังนี้ 1. ด้านการส่งเสริมบทบาทของครูผู้สร้างนวัตกร  ประกอบด้วย 1.1. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกร 
1.2. การเข้าอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อสร้างนวัตกร 1.3. การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านนวัตกรรม 1.4. การสนับสนุน
เชิงบวกเพื่อสร้างนวัตกร และ 1.5 ความเช่ียวชาญในการสอนเพื่อสร้างนวัตกร  2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 2.1. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และ 2.2. การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 
ค าส าคัญ : แนวทางการส่งเสริมผูเ้รียนให้เป็นนวตักร 
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ผลการใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก เรื่อง ลิมิต 
Results of Using Lecture Method with Graphic Organizer Techniques on Limit 

 
นวลศรี อุทัยเชฏฐ์1 และ จิรภัทร ภู่ขวญัทอง2    

1ผูช้่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*E-mail : nsri_49@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

    การวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาเรื่องลิมิต ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่อง
ลิมิต หลังจากใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก เป็นการวิจัยเชิงเตรียมทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ในภาคเรียน
ที่ 2/2560 จ านวน 3 กลุ่ม 95 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนและแบบทดสอบ
ลิมิตจ านวน 3 ฉบับ  สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลิมิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  และนักศึกษาที่เรียนรู้เรื่องลิมิต โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก       
มีความคงทนในการเรียนรู้  
 
ค าส าคัญ : ลิมิต,  เทคนิคกราฟิก,  ความคงทนในการเรียนรู้,  นักศึกษา 
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ผลการสอนแบบร่วมมือโดยใช้สื่อการสอนแบบสามมิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับ
ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที่ 1 

Effect of Cooperative Learning by Using Three-Dimensional Instructional Materials  
in Arabic Language Subject on Learning Achievement of Grade 7 Students 

 
พาดีล๊ะห์ สามะ1 คณติา นิจจรัลกุล2 รชัดา เชาวน์เสฏฐกุล3  อัจฉรา สัปปพนัธ์4  อับดุลรอพา สาแล5  และ อาหวงั ล่านุ้ย6   

1นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

5อาจารย์ ดร. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : fadil817855@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนแบบร่วมมือโดยใช้สื่อการสอนแบบสามมิติ วิชาภาษาอาหรับที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้
ในการการทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบการจับฉลากจ านวน 25 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการสอนโดยการใช้สื่อการสอนแบบสาม
มิติ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอาหรับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ : สื่อการสอนแบบสามมิติ (Pop Up), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ภาษาอาหรับ 
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การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้กับภาษาบาลี  
Technology Computer used in Pali 

 
นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล 1   และ อาอีฉ๊ะ หมัดทองใหม่2 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2วท.ม. (ชีวสถิติ), ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail :  natikarn.s@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

   ภาษาบาลี ในศาสนาพุทธเป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า มีหลักการไวยากรณ์ แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ ส าหรับท าวิจัยครั้งนี้ น าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาการ
เรียนรู้เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาบาลี จาก ปาฬิสิกขา เฉพาะในส่วนของอักขรวิธี และวจีวิภาค จัดท าเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือ 
การจัดท าวีดิโอ และส่วนที่ 2 คือ การจัดท าแบบทดสอบ โดยในส่วนที่ 1 ได้น าเทคโนโลยีเสมือนจริง AR : Augmented 
Reality พัฒนาใช้กับโปรแกรม HP Reveal และพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ รุ่น OPPO F7 บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ และส่วนท่ี 2 พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 มาพัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
 
ค าส าคัญ  : ภาษาบาลี,  Augmented Reality,  HP Reveal,  Adobe Flash CS6 
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การเรียนภาษาแบบผสมผสาน: ความท้าทายในการพัฒนาทักษะการเรียนแบบพ่ึงพาตนเอง 
ในนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

Blended Language Learning: Challenges of Developing Learner Autonomy in Thai EFL 
Students 

 
Jiraporn Yiamkhamnuan 

Asst. Prof. Dr., Department of Languages (English), Faculty of Commerce and Management, 
Prince of Songkla University, Trang Campus 

*Email : jiraporn.yi@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้สนใจศึกษาประสบการณ์การเรียนภาษาแบบผสมผสานผ่านมุมมองของของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบกลยุทธ์การผสมผสานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาภาษาอังกฤษและศึกษาผลของ
การเรียนแบบผสมผสานดังกล่าวต่อการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนแบบพ่ึงพาตนเองของผู้เรียน โดยมุ่งค้นหาปัจจัยที่นักศึกษา
รับรู้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนแบบผสมผสานนี้ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 22 คนในมหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน 4 แห่ง ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การสัมภาษณ์
รายบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชา ผลการศึกษา พบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้ จ านวน 4 
ปัจจัย ได้แก่ (1) การสนับสนุนท่ีไม่เพียงพอ (2) การขาดความมั่นใจในการเรียน (3) การขาดกลยุทธ์ในการเรียนและ (4) ปัญหา
ทางเทคนิคของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอง ท้ายนี้ งานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนภาษา
แบบผสมผสานต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การเรียนภาษาแบบผสมผสาน, การเรียนแบบพึ่งพาตนเอง, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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การจัดกลุ่มการยอมรับอีสปอร์ตของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย 
Grouping of eSports acceptance of social media users in Thailand. 

 
ซัมซูดิน มามะ1   โนรอามาลีนา สาแม1   สถาพร เรืองรุ่ง2 และ อาฟีฟี ลาเตะ๊3 

1 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

*E-mail : 5820117052@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มการยอมรับอีสปอร์ตในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก พันทิปดอทคอม และ เด็กดีดอทคอม จ านวน 361 คน ใช้อัตราส่วนตัวอย่างต่อข้อค าถาม 10 : 1 
จ านวน 260 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการวิจัยครั้งนี้มี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 361 คน (เกินจ านวน 101 คน) เครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการยอมรับอี
สปอร์ตในประเทศไทยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์กลุ่ม จากการวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means พบว่า การจัดกลุ่มการยอมรับอีสปอร์ตในประเทศไทย สามาแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ตอบหลากหลายความคิด 2) กลุ่มผู้ตอบเป็นกลาง และ 3) กลุ่มผู้ตอบมีเหตุและผล โดยกลุ่มแรก
มีลักษณะเด่นที่ส าคัญคือ มีความเห็นด้วยในด้านทัศนคติ ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้านการโน้มนาว ส่วนกลุ่มที่สองจะมี
ลักษณะเด่นคือ มีทั้งคนที่เล่นและไม่เล่นเกมออนไลน์ปะปนกันไป และกลุ่มที่สาม มีลักษณะที่เด่นคือ มีความเห็นด้วยในทุกๆ 
ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้านการโน้มนาว ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดที่สุด
คือทุกคนจะยอมรับอีสปอร์ต  

 
ค าส าคัญ  : เกมออนไลน,์ อีสปอรต์, การวิเคราะห์กลุ่ม 



กลุ่มที่ 6

จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ

กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Causal Factors Influencing Stress of Health Personnel Officers 
In Three Southern Border Provinces. 

 
นิกามีลา  นิกะจิ 1  บุญโรม  สุวรรณพาหุ2  ดวงมณ ีจงรักษ์3  และ ชิดชนก เชิงเชาว์4 

1 ศษ.ม. (จิตวิทยา), ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 อาจารย ์ดร. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาประเมนิผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

E – Mail: ya_ni_kolae2314@windowslive.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อ
พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากรสาธารณสุข และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดกับการเผชิญปัญหา การมองโลกในแง่ดี การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมของบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธ ารณสุข 
จ านวน 487 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มาตรวัดความเครียดในการปฏิบัติงาน มาตรวัดการเผชิญปัญหา มาตรวัดการ
มองโลกในแง่ดี มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง และมาตรวัดการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับสถิติบรรยาย และวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุและตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลด้วยโปรแกรม LISREL   

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – square = 92.85, df = 77, p = 0.105, 
RMSEA = 0.021, RMR = 0.035, GFI = 0.98 และ AGFI = 0.96 (2) การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (3) การ
เห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ  : ความเครียด  บุคลากรสาธารณสุข  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยากับการปรับตัว ของผู้ต้องขังชายในเรือนจ ากลางปัตตานี 
The Relationship between Psychological Factors and Adjustments  

of Male Inmates In Pattani Central Prison 
 

อามีน สมาแฮ1 และ บุญโรม สุวรรณพาหุ2 ดวงมณี จงรักษ์3 มฮัดี แวดราแม4 
1ศศ.ม. (จิตวิทยา), ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2อาจารย์ ดร. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : Armean.psu@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับ การปรับตัวและปัจจัยเชิงจิตวิทยา (2) การเปรียบเทียบการปรับตัว
ตามตัวแปรปัจจัยทางสังคมและข้อมูลส่วนตัว (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยากับการปรับตัว ของกลุ่มตัวอย่าง    
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 302 คน เป็นผู้ต้องขังชายในเรือนจ ากลางปัตตานี เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย (1) มาตรวัดการปรับตัว  (2) มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง  (3) มาตรวัดอัตมโนทัศน์ และ (4) มาตรวัดควา
ฉลาดทางอารมณ์   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ เป็นอิสระต่อกัน 
(Independent – sample T Test) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)  และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson correlation). 
ผลวิจัยพบว่า 

(1) ระดับการปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ การปรับตัวด้านให้เข้ากับเจ้าหน้าที่และด้านให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านให้เข้ากับเพื่อนและด้านให้เข้ากับกฎระเบียบข้อบังคับของเรือนจ าอยู่ในระดับดี  
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและระดับอัตมโนทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับด ีและระดบัความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (2) การเปรียบเทียบการปรับตัวตามตัวแปรปัจจัยทางสังคม และข้อมูลส่วนตัว คือ อายุ การศึกษา คดี ประเภท 
ระยะเวลาจ าคุก จ านวนครั้งท่ีจ าคุก ไม่แตกต่างกันในกลุ่ม อายุ ประเภท ระยะเวลาจ าคุก และจ านวนครั้งท่ีจ าโทษ  แต่พบว่ามี
ความแตกต่างในกลุ่ม การศึกษา และคดี  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับการเห็นคุณค่าในตนเองและอัตมโนทัศน์มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กันทางลบ 
 
ค าส าคัญ : การปรับตัว  การเห็นคุณค่าในตนเอง  อัตมโนทัศน์  ความฉลาดทางอารมณ์  ผู้ต้องขังชาย 
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ปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีศึกษา มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 

Psychological Factors Predicting the Quality of Life of Army Officers in the  
Three Southernmost Provinces: A Case Study of the 46th Military Circle  

Headquarters of Ingkayuthaboriharn Army Camp 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ปัจจัยเชิงจิตวิทยาด้านความเครียด  การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต กับปัจจัยเชิง
จิตวิทยาด้านความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน (3) ศึกษา
ความสามารถในการพยากรณ์ของปัจจัยเชิงจิตวิทยา ด้านความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G* Power กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือก าลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 46 จ านวน 163 นาย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าร้อยละ 
(percentage) วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ด้วย multiple regression analysis โดยวิธี Enter และ stepwise เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว 
ผลการวิจัยพบว่า 

1.ระดับคุณภาพชีวิตมีค่า (�̅�𝑥) = 3.67, (S.D) 0.44 อยู่ในระดับสูง ด้านความเครียดมีค่ามีค่า  
(�̅�𝑥) = 2.74 , (S.D) 0.82 อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมีค่า (�̅�𝑥) = 3.70 , (S.D) 0.49 อยู่ใน
ระดับสูง ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีค่า (�̅�𝑥) = 3.54 , (S.D) 0.58 ด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีมีค่า (�̅�𝑥) = 
3.38 ค่า  0.58 อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการศึกษาพบว่า ความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกมากสุดที่ 0.607 รองลงมาการเห็นคุณค่าในตนเองมีความ สัมพันธ์
ทางบวกที่ 0.577 และต่ าสุดคือด้านความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบท่ี - 0.377  

3. ตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายคุณภาพมากที่สดุคือ ความเครียดมีค่า Beta = 0.311 รองลงมาคือแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน = 0.241 การเห็นคุณค่าในตัวเอง = 0.134 ตามล าดับ ส่วนล าดับต่ าสุดคือ ขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน = -
0.177 มีอ านาจในการพยากรณ์คุณภาพชีวิตได้ในระดับร้อยละ 45 (R2) = 0.45   ซึ่งสามารถแสดงผลการท านายคุณภาพชีวิต
ตามสูตรสมการในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้   
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�̂�𝑦  = 1.898 + 0.102X1 + 0.283 X 2
**

  - 0.970 X 3
**

  + 0.186X 4
*  ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้    �̂�𝑧 = 0.134X1+ 

0.311X 2
**

 - 0.177 X 3
**

 + 0.241 X 4
* 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

Educational Personnel s’ Emotional Intelligence on the Achievement of Knowledge 
Management in Basic Education under the Secondary Educational Service Area Office 13    
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บทคัดย่อ 

 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (2) ศึกษาระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ของ
บุคลากรทางการศึกษากับความส าเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 และ (4) ศึกษาปัจจัยของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จ านวน  341 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
และวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบและแบบสอบถามซึ่งอยู่ในชุดเดียวกัน มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 อยู่ในระดับปกติเกือบทุกด้าน เรียงตามล าดับดังนี้ รับผิดชอบพอใจในชีวิตสงบ
สุขทางใจควบคุมตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีแรงจูงใจ ตัดสินใจแก้ปัญหา เห็นใจผู้อื่น สัมพันธภาพ (2) ความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียง
ตามล าดับดังนี้ จิตส านึกของบุคลากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร การประเมินเพื่อการพัฒนา (3) 
ปัจจัยของความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์ ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 กับความส าเร็จในการจัดการความรู้ คือ ปัจจัยด้านรับผิดชอบ (X3) และปัจจัยด้านพอใจในชีวิต (X8)         (4) ปัจจัยของ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  คือ  ปัจจัยด้านรับผิดชอบ (X3)  ปัจจัยด้านสงบสุขทางใจ (X9)  ปัจจัยด้านพอใจในชีวิต (X8)  
ปัจจัยด้านมีแรงจูงใจ (X4)  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ (X6)  ปัจจัยด้านภูมิใจในตนเอง (X7) เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 Ỳ  = 1.499 + 0.472 X3 + 0.263 X9 + 0.336 X8 - 0.249 X4 + 0.196 X6 - 0.113 X7 
 
ค าส าคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการความรู้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
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ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองต่อการ
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของผู้ปกครองในสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
The Effect of Group Counseling Based on Client-Centered Theory for Develop                  

Self-esteem to helping Children with Special needs of Parent in  
Development institute for Special Education  

Songkhla Rajabhat University 
 

รุสดี สุหลง1,  ดวงฤดี พ่วงแสง2 และ เมธี ดิสวัสดิ์3 

1 ศศ.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
2 อาจารย ์ดร.ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

3 อาจารย ์ดร.ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 e-mail: noom_muslim@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของความภาคภูมิใจในตนเองต่อการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษของผู้ปกครอง 2) สร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง และ 3) เปรียบเทียบระดับ
ความภาคภูมิใจในตนเองของกลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้ปกครองของบุตรที่มีความต้องการพิเศษท่ีเข้ารับบริการใน สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 
12 คน ซึ่งได้จากการท าแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองคะแนนความภาคภูมิใจในตนเองต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่  25 ลงมา 
แล้วสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคล
เป็นศูนย์กลาง จ านวน 8 ครั้ง ครั้งละ 60 - 90 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการให้ค าปรึกษาตามปกติของหน่วยบริการ
ช่วยเหลือ เครื่องมือการวิจัย คือ แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ปกครองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีระดับความภาคภูมิใจในตนเองในระยะก่อนการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน  2) ผู้ปกครองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบ คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความเช่ือมั่นในตนเอง และการเคารพตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด และ  3) ผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีระดับความภาคภูมิใจใน
ตนเองระยะหลังการทดลองสูงกว่าในระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ : การให้ค าปรึกษากลุ่ม  ทฤษฎียึดบุคคลเปน็ศูนย์กลาง  ความภาคภูมิใจในตนเอง   
              สถาบนัพัฒนาการศกึษาพิเศษ 
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การปลูกฝังความสุจริตของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
Cultivating Integrity Student of Political Science Pattani Buddhist College 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปลูกฝังความสุจริต ของ
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เพื่อศึกษาการปลูกฝังความสุจริตของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี และเพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการปลูกฝังความสุจริตของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณคือ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ภาคลงเรียนทุกช้ันปี คือ ช้ันปีที่ 1 
จ านวน 179 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 92 คน และช้ันปีท่ี 3 จ านวน 179 คน จ านวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ประจ าปีการศึกษา 2561 
คิดเป็นร้อยละ 36.29 ของกลุ่มตัวอย่างจริง ส่วนผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ให้กับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ทั้ง 5 ท่าน อาจารย์ประจ า
ที่สังกัดอยู่ในวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 15 ท่าน และอาจารย์พิเศษ 4 ท่าน รวมจ านวน 24 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอุปนัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1) จากผลการวิเคราะห์ระดับการปลูกฝังความสุจริตของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D. = .350) และรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการปลูกฝังความ
สุจริตนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มีการปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี ท่ีสอดแทรกอยู่ในโครงสร้างรายวิชาที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรที่ได้จัดการเรียนการสอน 

2) จากผลการวิเคราะห์ศึกษาการปลูกฝังความสุจริตแก่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ผลวิจัยช้ีให้เห็น
ว่า ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของนิสิตที่นิสิตบางส่วน
ขาดผู้ปกครองดูแล อบรมเลี้ยงดู ต้องหาเลี้ยงตัวเอง ส่งตัวเองเรียน เมื่อนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้เข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี อาจารย์ผู้จัดการเรยีนการสอน ก็ได้เป็นสื่อกลางในการอบรม ปลูกฝังให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ตัว ไม่
เอารัดเอาเปรียบเพื่อนที่มีการนับถือต่างจากศาสนาของตนเองเมื่ออยู่ในสังคมภายนอก รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีจิตส านึกมอง
โลกในแง่ดี ถึงจะมีการสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็ตาม 

3) จากผลการวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการปลูกฝังความสุจริตของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่งผลกระทบ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อนิสิต สื่อ
แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อทางอินเตอร์เน็ต ท าให้นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร ์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เห็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดี 
ท าให้นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีมีการลอกเลียนแบบ โดยขาดการดูแลของผู้ปกครอง และอาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด  
 
ค าส าคัญ : การปลูกฝังความสุจรติ, หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
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ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   

Satisfaction of Bachelor of Political Science Students Pattani Buddhist College towards 
Teaching and Learning in the Course of Basic Political Science 
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1อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จ านวน 
84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีด้วยกัน 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ต่อการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  มีคะแนนค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาการเรียน กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน สื่อประกอบการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก และมีค่าสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในราวิชาการเมืองการ
ปกครองของไทย พบว่า นิสิตขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ขาดความเข้าใจใน
เป้าหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตบางกลุ่มมีปัญหาในการแบ่งงาน ขาดทักษะในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Power point 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  มีดังนี้ ควรมีกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย ควรมีการติดตามการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองกับนิสิตเป็นระยะเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า ให้
นิสิตสามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลเุป้าหมายมากข้ึนอาจจะเพิ่มช่องทางการติดตามผา่นเว็บไซต์คณะ และมีการเพิ่มทักษะการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Power point 
 
ค าส าคัญ  : ความพึงพอใจ, การจัดการเรียนการสอน, รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ , นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต,       
    วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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ผลของการฝึกเจริญสติในเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง1 นัฐ ตัณศิลา2 และ มาซีเต๊าะ มูซอ3 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3บัณฑิตอาสา โครงการบัณฑิตอาสา สถาบันวิจยัและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Email : wimonman.s@psu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการเจริญสติของเด็กด้อยโอกาสใน

ชุมชนแออัดจันทร์วิโรจน์ จ านวน 21 คน  ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกเจริญสติ  กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กชาย 7 คนและ
เด็กหญิง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และ 67 ตามล าดับ  ครูฝึกได้ฝึกสอน ให้เด็กทั้งหมดเข้าถึงภาวะของสติปัจจุบันซึ่งเป็นความ
สงบทางจิตภายในท่ีไม่มีอารมณ์และความคิดมารบกวน โดยใช้ความรู้สึกตัวสังเกตดลูมหายใจซึ่งเป็นสื่อน าไปสู่สติ และสอนการ
ประยุกต์ใช้สติในชีวิตประจ าวันในอิริยาบถต่าง ๆ  และใช้หลักการเคลื่อนไหวอย่างธรรมชาติด้วยสติสัมปชัญญะใช้เวลาฝึกหนึ่ง
ช่ัวโมงเพียงหนึ่งครั้ง  กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความรู้สึกตัวในการเจริญสติก่อนการฝึกและหลังการฝึกไปแล้ว 1 สัปดาห์ 
และมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรู้สึกตัวในการเจริญสติก่อนฝึกและหลังฝึกโดย
ใช้สถิติ paired-t-test  ผลการวิจัยพบว่าหลังการเข้าร่วมโครงการ เด็กทุกคนมีสติหรือความรู้สึกตัว  ในการเจริญสติ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P  .002) เด็กรู้สึกได้รับประโยชน์ในระดับมากที่สุดจากโปรแกรมฝึก
เจริญสติ  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เด็ก ๆ ให้ข้อมูลว่ารู้สึกมีความสุข   การเข้าโปรแกรมการฝึกเจริญสติท าให้เด็กมีจิตสงบผ่อน
คลาย  ความคิดฟุ้งซ่าน กังวลลดลง  การฝึกเจริญสติเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ง่ายและสะดวกส าหรับเด็ก  เนื่องจากเป็นการศึกษา
ระยะสั้นจึงควรมีการวิจัยในอนาคตด้านการประเมินผลในชีวิตจริงเกี่ยวกับผลดีของการฝึกสติในระยะยาวในเด็กๆต่อไป 

 
ค าส าคัญ : การเจริญสติ  การเคลื่อนไหวของร่างกาย เด็กด้อยโอกาส ชุมชนแออัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มที่ 7
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การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดการขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลยุโป อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

Public Participation in Waste Management within Local Administrative Organizations :         
A Case Study of Yupo Subdistrict Municipality, Mueang Yala District, Yala Province 

 
นูวัยดา ยามา1  รอมละห์ ลุกะนุ1  โสรยา ย้อยเสริฐสุด1 ขนิษฐา คงทน1 และ สุวิมล แซ่ก่อง2 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา2 

E-mail: nuwaida331@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

    การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนกับการจัดการขยะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และข้อเสนอแนะของประชาชนกับการจัดการขยะของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลยุโป อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลยุโป จ านวน 378 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
จัดการขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลยุโป อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อพิจารณาทั้ง 3 
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
รองลงมาคือ ดา้นการลดอัตราการเกิดขยะ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการคัดแยกขยะ 
  
ค าส าคัญ  : การมีส่วนร่วม  ประชาชน  จัดการขยะ  
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ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 

Being the Professional Learning Community in Schools under the Jurisdiction of 
Primary Educational Service Area Office in Pattani Province 

 
มาโนช  นิสอน1 และ ธีร  หฤทยัธนาสนัติ์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

*Email : vw93333@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ าแนกตาม ประเภท  สังกัด และขนาดของโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จ านวน 178 โรง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale 5 ระดับ แบบ Likert  ทั้งนี้แบบสอบถาม
มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .968  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ทดสอบ
ค่าเอฟ และเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของ Scheffe' ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีระดับความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ท่ีเป็นโรงเรียนประเภทประถมศึกษาและขยายโอกาส 
และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปัตตานี และขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน   
 
ค าส าคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปัตตานี 
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การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
กรณีศึกษา : โรงเรียนปลาโลมา จังหวัดพัทลุง 

Operation of Professional Learning Community: A Case Study of a Royal  
Award School, Plaloma School, Phattalung Province 

 
กชพรรณ ศักดิม์าศ1 เกษมพันธุ์ จันแดง1 ครองขวัญ หมัดอาดัม1 และเอกรินทร์ สังขท์อง2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail: bandaiinlove@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยใช้วิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
ศึกษาการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานกรณีศึกษา: โรงเรียนปลาโลมา จังหวัดพัทลุง 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้อ านวยโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้รวมทั้งสิน้
จ านวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมลู
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานกรณีศึกษา: โรงเรียนปลาโลมา จังหวัดพัทลุง มีองค์ประกอบดังนี้ คือ                     
1.วิสัยทัศน์ร่วม โดยผู้อ านวยการและครูมีค่านิยมร่วม มีการให้ความส าคัญ มองเห็นคุณค่า และมีการร่วมกันก าหนดทิศทางใน
การด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2.ทีมร่วมแรงร่วมใจ โดยผู้อ านวยการและบุคลากรในโรงเรียนจะมีการร่วมกัน
ท างานต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เช่น ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือดูแลนักเรียน 3.ภาวะผู้น าร่วมโดยผู้อ านวยการ
โรงเรียนจะยึดหลักการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจให้กับครูในระดับต่าง ๆ มีการยอมรับในบทบาท
และหน้าที่ในการน าของกันและกัน 4.การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ โดยครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อการพัฒนาใน
หลายด้าน ทั้งด้านวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอน การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 5.ชุมชนกัลยาณมิตร โดย
ผู้อ านวยการและครูท างานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ อยู่กันแบบกัลยาณมิตรภายใต้กฎระเบียบ 6.โครงสร้างสนับสนุน โรงเรียน
มีการจัดการระบบการอยู่ร่วมกันในงานทั้งครูและผู้บริหาร เช่น การจัดช่ัวโมงชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และของแต่ละกลุ่มงานลงในตารางสอน เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

The Strategic driving on the Educational Administration for Stability Strategy of 
Thailand in Islamic Private Schools, Muang district, Pattani Province 

 
รุสนี ปาเซเลาะ1 และ นิเวศน์ อรุณเบกิฟ้า2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) เพื่อศึกษาความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการน ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติไปใช้ในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง
เชิงคุณภาพประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี จ านวน 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 9 คน 
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างเชิงประมาณประกอบด้วย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6 จ านวน 335 
คน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยรวม 1) ผู้บริหารของโรงเรียนเห็นด้วยกับ
ยุทธศาสตร์ แต่ไม่มั่นใจในด าเนินการจัดการในโรงเรียนด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ที่มีความยาวนาน 
ความไม่เสถียรในการท างานของรัฐบาล 2) คุณครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์  

ส าหรับความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่ อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติในการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า มีความสอดคล้องดังนี้ เป้าหมายที่ 1 คนทุก
ช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พบ
ความคิดเห็นที่มีระดับน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา ( x̄ = 3.63) สอดคล้องกับตัวช้ีวัด คือ 
สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ที่ 2 คนทุกช่วงวัยในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พบความคิดเห็นที่มี
ระดับน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนเคยเข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติทักษะด้านอาชีพ ( x̄ = 3.39) สอดคล้องกับตัวช้ีวัด คือ ผู้เรียน เยาวชน
และประชาชนจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น และเป้าหมายที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ พบความ
คิดเห็นที่มีระดับน้อยที่สุด คือ นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ( x̄ = 3.51) สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด คือ สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มข้ึน 

 
ค าส าคัญ :  การจัดการศึกษา ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจภายใต้ความม่ันคงชายแดนใต้ 
กรณีศึกษา : สถานีต ารวจเมืองปัตตานี 

The Satisfaction of the Public Duties of a Police Officer under the Border Security. 
Case Study: Pattani Police Station. 

 
ภัทรานิษฐ์ จันสีสุก1*, และ ภมรรัตน์ ชุมภปูระวิโร2  

1นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

*E-mail : jansisuklove37@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจภายใต้
ความมั่นคงชายแดนใต้ กรณีศึกษา : สถานีต ารวจเมืองปัตตานี ในการบริการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 2.ด้านการบริหารจัดการ 3.ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 4.ด้านความปลอดภัย 5.ด้านความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 6.ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และ 7.ด้านการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี  จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลสะบารัง ต าบลจะบังติกอ ต าบล
อาเนาะรู จ านวน 358 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจภายใต้ความมั่นคงชายแดนใต้ กรณีศึกษา : สถานีต ารวจเมืองปัตตานี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคะแนนเฉลี่ย
รายข้อและค่าเฉลี่ยกลุ่มรวมของความพอใจแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์ค่าสัมบูรณ์ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจภายใต้ความมั่นคงชายแดนใต้ กรณีศึกษา : สถานี

ต ารวจเมืองปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.07, SD =0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ( = 
3.20,SD =0.67) รองลงมาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( = 3.17,SD =0.58) ด้านการบริหารจัดการ ( = 3.14,SD 
= 0.66) ด้านความปลอดภัย ( = 3.12,SD =0.61) ด้านการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก ( = 3.10,SD =0.60) 
และด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือ ( = 2.85,SD =0.67) ตามล าดับ ส่วนด้านข้อเสนอแนะของประชาชน 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจลดดา่นตรวจในเมืองให้น้อย (มีด่านมากเกินไป) เพิ่มความสะดวกในการสัญจร ควรตั้งด่านตรวจเป็น
จุดและการตั้งด่านลอยท าให้มีปัญหาจราจร การบริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควร สัญญาณไฟแดง ไฟเขียว ควรเปิดใช้งาน
ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นระบบ 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของประชาชน  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจภายใต้ความมั่นคงชายแดนใต ้
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

The Political Participation of People about Democratic Elections of the Bachelor of 
Political Science Program Buddhist College Pattani. 

 
ธีระพล บญุเนื่อง1*, พงศ์สัณห์ อุ่นอก1  และประสิทธิ์ รตันมณี2   

1นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
2อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 

*E-mail : teerapon4111@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 7 ด้าน คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน ด้านการพิจารณาคุณลักษณะของนักการเมือง ด้านการรับฟังข่าวสารที่เกี่ยวกับ
เลือกตั้ง ด้านการตัดสินใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้านการยอมรับผลของการเลือกตั้ง
และด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีช้ันปีท่ี 1-3 ทั้งภาค
จันทร์-ศุกร์ และภาคเสาร์-อาทิตย์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 158  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามระบอบ
ประชาธิปไตย ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนเกี่ยวกับการเลอืกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ของนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองมากท่ีสุดคือ ด้านการตัดสินใจออกไปใช้สิทธิ 
และน้อยที่สุดคือด้านการยอมรับผลของการเลือกตั้ง 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชน การเลือกต้ัง ระบอบประชาธิปไตย นิสิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นของประชาชน 
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

Political participation in the election of local politics of the people  
of Rusamilae Subdistrict, Mueang, Pattani Province 

 
วชิระ วปิุลากร1* ฐานันดร์ ทองแป้น1  และประสิทธิ์ รตันมณี2    

1นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
2อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 

*E-mail : Infinitylove9876@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งการเมือง

ท้องถิ่นของประชาชน ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 7 ด้าน คือ ด้านนโยบายการ
พัฒนา ด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ด้านกฎหมายการเลือกตั้ง ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านการบริหารจัดการของภาครฐั
ในการเลือกตั้ง ด้านการประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งและด้านการออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร จ านวน 
360 คน จากประชากรที่เป็นตัวแทนของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ใน 5 หมู่บ้าน 
จ านวน 5,673 ครัวเรือน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ต าบลรูสะมิแล    
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดคือ ด้านนโยบายการพัฒนา และ
น้อยที่สุดคือด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร  
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้ง การเมืองท้องถิ่น ประชาชน  
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพลา จังหวัดปัตตานี 

The Satisfaction of the Public on Waste Management of Thungphla Subdistrict 
Administrative Organization Pattani Province 

 
พนมพร เทพเสาร์1*  ภาณุ ชูศรี1  และปานวลัย ศรีราม2 

1นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
3อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

*Email: avengedmo@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งพลา จังหวัดปัตตานี เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งพลา จังหวัดปัตตานี และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวบ้านต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี 5 หมู่บ้าน จ านวน 1,232 ครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนซึ่ง
ประกอบด้วยค าถามหลักทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ด้านเจ้าหน้าที่  3. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 4. ด้านอุปกรณ์
ยานพาหนะ และสถานท่ี 5. ด้านสิ่งสนับสนุน 6. ด้านการท่องเที่ยว 7. ด้านความสะอาด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 กลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามที่เป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า 1.ด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑋= 3.49, SD = 0.57) 2.ด้านเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑋= 3.33, SD = 
0.60) 3.ด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑋= 3.37, SD = 0.65) 4.ด้านอุปกรณ์ยานพาหนะ และ
สถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑋= 3.37, SD = 0.65) 5.ด้านสิ่งสนับสนุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง       
(�̅�𝑋= 3.14, SD = 0.67)  6 . ด้านการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑋=3.16, SD = 0.77) 7 ด้านความสะอาด
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑋= 3.17, SD = 0.67) 

 
ค าส าคัญ  ความพึงพอใจ ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพลา 
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ผลกระทบจากการท านากุ้งต่อป่าชายเลนใน ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
The Impacts of Shrimp Farming on the Mangrove Forest in Khu Tao Subdistrict,  

Hat Yai District, Songkhla Province 
 

คมวิทย์ ศิริธร1 และ กฤชฎาพร สวุลักษณ์2 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  

Email : 594601001@parichat.sktu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายของป่าชายเลนซึ่งส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากป่าไม้การ
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าและการใช้ป่าชายเลนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น พายุหรือสึนามิ ในต าบลคู่เต่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นชาวบ้านใน ต าบลคู่เต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 400 
ราย ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและอ้างอิง เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่าการที่มีการบุกรุกป่าชายเลนใน ต าบลคู เต่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาสร้างความเสียหายโดยรวม จ านวนทั้งสิ้น 21,764,064 บาทต่อปี ซึ่งจ าแนกเป็นมูลค่าการใช้ประโยชน์จากสัตว์
น้ า จ านวน 20,828,640 บาทต่อปี มูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่าไม้จ านวน 826,164 บาทต่อปี และมูลค่าการไม่ได้ใช้ คือ 
มูลค่าจากลมพายุหรือสึนามิ จ านวน 109,260 บาทต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าการบุกรุกท าลายป่าชายเลนเพื่อน าไปใช้
ประกอบการท านากุ้งนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นท่ีชุมชนต้องเข้ามาดูแลรักษาป่าชายเลนอย่าง
จริงจังเพ่ือการคงอยู่และสามารถการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ป่าชายเลน, ความยินดีที่จะจ่าย, การประเมินมูลค่า 
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ความเต็มใจจ่ายค่าอนุรักษ์หญ้าทะเลของชาวประมงในต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
The Willingness to Pay for Sea grass Conservation Of Fishermen In Bo Hin Subdistrict, 

Sikao District, Trang Province 
 

คมวิทย์ ศิริธร1 และ พรวภิา พลเยีย่ม2 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา 

2นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าอนุรักษ์หญ้าทะเลของ
ชาวประมง ในต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นชาวประมงในต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ านวน 400 คน และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและอ้างอิง เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA พบว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายของชาวประมงมีค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 
28 บาท/เดือน โดยค่าน้อยสุดอยู่ที่ 20 บาท/เดือน และมากสุดอยู่ที่ 40 บาท/เดือน ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ผลต่อความเต็มใจจ่ายดังกล่าวพบว่า ปัจจัยด้านชนิดของสัตว์น้ าที่จับ ประเภทของเรือ เครื่องมือที่ใช้ในการจับ และรายได้ ส่งผล
ต่อความเต็มใจจ่ายของชาวประมงที่แตกต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรมีการพิจารณาการเก็บค่าอนุรักษ์หญ้าทะเลโดยดูจาก
ขนาดของเรือ เช่น ขนาดของเรือที่ใหญ่ขึ้นควรพิจารณาการเก็บค่าอนุรักษ์หญ้าทะเลที่มากกว่าเรื อขนาดเล็ก เนื่องผลการวิจัย
พบว่าชาวประมงที่ใช้เรือท่ีมีขนาดใหญ่ในการท าการประมงจะมีรายได้มากและมีความเต็มใจจ่ายมากกว่าเรือขนาดเล็กท่ีมีรายได้
จากการประมงน้อยกว่า  
 
ค าส าคัญ : หญ้าทะเล  ความเตม็ใจจ่าย  นโยบายอนุรักษ์หญ้าทะเล 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (นานาชาติ) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
SWOT Analysis of Master of Rural Development Management Program  

(International Program) Graduate School, Khon Kaen University 
 

อนุสรณ์ มั่นคง1 และ สมศักดิ์ ศรีสันตสิุข2 

1นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต 

 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
Email : anusornm@kku.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (นานาชาติ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology)   ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งของหลักสูตร คือ   การเรียนรู้
จากสถานที่จริงของหน่วยงานการจัดการการพัฒนาชนบทและเป็นสหสาขาวิชา จุดอ่อนของหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรฯท่ีมี
ระยะเวลาศึกษาที่สั้น เพียง 15 เดือน โอกาสของหลักสูตร คือ   หลักสูตรยังเป็นที่ต้องการของหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาเพื่อให้บุคลากรในประเทศต่าง ๆ เข้ามาศึกษา เพื่อน าไปจัดการการพัฒนาชนบทในประเทศของตนเองได้ และ
อุปสรรคของหลักสูตร คือ จ านวนทุนสนับสนุนท่ีลดลง 
  
ค าส าคัญ :  การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค, สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานด้านสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติในองค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี 

Comments about the Level of Satisfaction of the Elderly Policies,  
Social Welfare Administration in the National Administration  

of Napradu, Amphoe Khokpho, Pattani Province 
 

ภาณุพงศ์ ตรังคนิเวศ1 เพ็ญพิมล นิธิสนุทรวงศ์1 พระพันธ์ ธมว โส3 

1นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
2อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 

*Email : nu82008@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานด้าน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้สูงอายุ
จ านวนทั้งหมด 267 คน จาก 7 หมู่บ้าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตาน ี

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานด้าน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์แหง่ชาติ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานีในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x ̅= 3.35, SD =0.26) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ ด้านที่อยู่อาศัยอยู่
ในระดับสูงกว่าด้านอ่ืน (  x ̅=3.36,SD = 0.38) และด้านการศึกษา มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจของประชาชนอยู่
ในระดับต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ (  x ̅=3.28,SD =0.40)  

 
ความส าคัญ : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ   นโยบายการบรหิารงานด้านสวสัดิการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ    
       องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ 
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ปัจจัยเชิงนโยบายท่ีมีความสัมพันธ์กับการปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ของเกษตรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  
Policy Factor’s related to Rice berry Plant Farm of Individual Farmer  

on Pattani Province.   
 

อัญชลี แสงเพชร 
อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 

E-mail : Finlasia@gmail.com   
 

บทคัดย่อ  
 

บทความวิจัยนี้น าเสนอกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ในจังหวัดปัตตานี 
อันเกิดจากผลกระทบเชิงนโยบายส่งเสริมการเกษตรจากภาครัฐ คือ นโยบายฟื้นฟูนาร้าง และ นโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
จากการศึกษาพบว่า นโยบายทั้งสองเป็นการแทรกแซงระบบการผลิตของเกษตรกรให้เกิดความเสียหาย เพราะในปี 2558 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ส่งเสริมให้ปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่จ านวนมาก แต่ขาดการวางแผนรองรับผลผลิตและการตลาด ท าให้ทั้ง
เกษตรกรรายเก่า รายใหม่ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับผลกระทบถ้วนหน้า เนื่องจากข้าวไรท์เบอร์รี่ออกสู่ตลาดจ านวนมาก ราคา
ข้าวตกต่ า เกษตรกรต้องขายข้าวขาดทุน กระทบกับการผลิตข้าวในจังหวัดปัตตานีทั้งระบบและเกษตรกรจ านวนมากถอนตัว 
ไม่สนใจปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่รวมถึงข้าวสายพันธุ์อ่ืนๆ ปัจจุบันยังคงเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูนาร้างและเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ไม่มากนัก ดังนั้น กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง จึงหมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดี 10 
ด้าน ได้แก่ ด้านการเพาะปลูก ด้านผลผลิต ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านการขนส่ง ด้านต้นทุนการผลิต ทักษะวิชาการ
ด้านการเกษตร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านนโยบายรัฐ และด้านการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลูกข้าว โดยการจัดการที่ดีทั้ง 
10 ด้านนี้ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งโดยริเริ่มจากตัวเกษตรกร หน่วยงานรัฐเป็นพลังหนุนเสริม จึงจะก่อให้เกิดเข้มแข็ง
อย่างความยั่งยืน   

ค าส าคัญ: ข้าวไรท์เบอรร์ี่ กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง เกษตรกรรายย่อยจังหวัดปัตตานี นาร้าง เกษตรแปลงใหญ่    
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การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

192

การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษา : โรงเรียนแสงทองวิทยา 

Developing 21st Century Competencies for Teacher of Thai Salesian Catholic Schools 
A Case Study of SaengThong Vitthaya School 

 
ปุญญวีร์  มโนสันติภาพ1 และ เรชา ชสูุวรรณ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : punyawee.msp@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพของสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนคาทอลิกในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 2) ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
คาทอลิกในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 3) สร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนคาทอลิก
ในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน
คาทอลิกเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย จ านวน 5 ท่าน และจัดสนทนากลุ่ม (focus group) ครูจ านวน 10 ท่าน รวมผู้ให้
ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมุ่งเน้นหาประเด็น ใจความส าคัญของแต่ละ
ประเด็นมาท าการจัดระเบียบ การบรรยายเนื้อหาของข้อความหรือถ้อยค าจากการสัมภาษณ์ และเอกสารอย่างเป็นระบบ และอิง
กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา (Descriptive)  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพของสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การ
บริหารโรงเรียนมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมความสามารถและศักยภาพ เพื่อที่จะได้
สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้น าวิชาการ 

2. ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศ
ไทย ตามข่ายเนื้อหาการพัฒนา 8C-Teacher ประกอบด้วย 1) สมรรถนะครูด้าน Content 2) สมรรถนะครูด้าน Computer 
(ICT) 3) สมรรถนะครูด้าน Constructionist 4) สมรรถนะครูด้าน Connectivity 5) สมรรถนะครูด้าน Collaboration 6) 
สมรรถนะครูด้าน Communication 7) สมรรถนะครูด้าน Creativity 8) สมรรถนะครูด้าน Caring  

3 แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษาโรงเรียนแสงทองวิทยา ในแต่ละด้านมีดังนี้ 1) สมรรถนะครูด้าน Content ได้แก่ (1) ความรู้และทักษะในเรื่องที่
สอน (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน (3) ด้านการพัฒนาสมรรถนะของครูในเรื่องการเรียนการสอน 2) สมรรถนะครูด้าน 
Computer (ICT) ได้แก่ (1) การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน (2) ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี 3) สมรรถนะครูด้าน Constructionist ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญใน เนื้อหาที่สอนทั้ง
ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 4) สมรรถนะครูด้าน Connectivity ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความสามารถด้านการสอน 5) 
สมรรถนะครูด้าน Collaboration ได้แก่ (1) การท างานร่วมกับผู้อื่น (2) การส่งเสริมให้ครูท างานร่วมกับผู้อื่น และมีภาวะผู้น า 
(3) ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน หลักสูตร และวัดประเมินผล 6) สมรรถนะครูด้าน Communication ได้แก่ (1) ทักษะ
การสื่อสาร 7) สมรรถนะครูด้าน Creativity ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญในการถ่ายทอดวิชาความรู้ (2) ส่งเสริมให้
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ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 (3) จัดการเรียนการสอนให้มีส่วนร่วมกับชุมชน 8) สมรรถนะครูด้าน Caring: 
ได้แก่ (1) ด้านการสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา (2) การเอาใจใส่ต่อผู้เรียนด้วยคุณธรรม จริยธรรม (3) การพัฒนาให้ครู
ให้สามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน (4) ส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21, 8C Teacher 
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การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
Supervision for Internal Audit of Private School Office  

of the Private Education Commission 
 

รูสณีร์  ปูเต๊ะ1 และ วรลักษณ์ ชูก าเนิด2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail: rusneeputeh123@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการนิเทศภายในโรงเรียนจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน
ขนาดของโรงเรียนประสบการณ์และวุฒิทางการศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจ านวน
โรงเรียน จ านวน 76 โรงเรียน โดยเลือกตัวแทนโรงเรียนละ 3 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรอง
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าวิชาการ จ านวน  1  คนและครูผู้สอน จ านวน 1 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1) ระดับปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้อ านวยการ หัวหน้าวิชาการและครู ในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาควบคู่สามัญมีระดับการปฎิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      3. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ และครู 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติการ การเสริมสร้างประสบการณทางวิชาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
.05 และเปรียบเทียบระดับการปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : การนิเทศการภายใน  โรงเรียนเอกชน 
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ความต้องการในการนิเทศการสอนของครูที่สอนไม่ตรงเอก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

The Needs of Supervision of Teachers Teaching In the Subject with Non-Graduatal 
Mojor Of Surat Thani Primary Education Area 2 

  
สุพัตรา สภุาภรณ์1 และ วรลักษณ ์ชูก าเนิด2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail: S.Supattra.Narak@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความต้องการในการนิเทศการสอนของครูที่สอนไม่ตรงเอกระดับ
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการนิเทศ
การสอนของครูที่สอนไม่ตรงเอกระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 2 ที่มีเพศ 
ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษาต่างกัน (3) เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะของผู้นิเทศการสอนภายในสถานศึกษาที่มีต่อการนิเทศ
การสอนตามความต้องการของครูที่สอนไม่ตรงเอกระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูที่สอนไม่ตรงเอก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 
171 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการในการนิเทศการสอน สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1) ระดับความต้องการในการนิเทศการสอนของครูที่สอนไม่ตรงเอกระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อยู่ในระดับมาก 

2) ผลการเปรียบเทียบ ความต้องการในการนิเทศการสอนของครูที่สอนไม่ตรงเอก ส านักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

3) สรุปประเด็นข้อเสนอแนะของผู้นิเทศการสอนภายในสถานศึกษาที่มีต่อการนิเทศการสอนตามความต้องการของ
ครูที่สอนไม่ตรงเอกระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียน ผู้นิเทศภายในสถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ คือ ให้หัวหน้างานวิชาการ หรือครูที่ถนัด มีความเช่ียวชาญ ให้ความรู้ 
แนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอยเป็นพี่เลี้ยง มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านการสาธิต ในขณะที่ด้านการ
วัดและประเมิน ผู้นิเทศภายในสถานศึกษาให้ประเด็นที่ส าคัญไว้ดังนี้ คือ ให้พิจารณาการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน 
    
ค าส าคัญ : การนิเทศการสอน  ครูที่สอนไม่ตรงเอก 
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ปัจจัยส่งเสริมสมรรถนะครูใหม่ในการน าเข้าสู่งานส าหรับครูสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Factors Competency Promotion Teachers Induction under the Basic Education 
Commission in The Three Southern Border Provinces 

 
มัรยัม บือซา1 อาฟีฟี ลาเต๊ะ2 ธีระยุทธ รัชชะ3 

1ศษ.ม. (การวิจยัและประเมินผลการศึกษา) ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3อาจารย์  ดร. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Email : kelebihan49130@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมสมรรถนะครูใหม่ในการน าเข้าสู่งานส าหรับครูสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูประจ าการ และอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 760 
คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินมาตราประมาณค่า 5 ระดับ คือ แบบ
ประเมินปัจจัยส่งเสรมิสมรรถนะครใูหม่ในการน าเข้าสู่งานส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลดหลั่น พบว่า ปัจจัยสนับสนุนภายในสถานศึกษา ปัจจัยสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ปัจจัยทัศนคติต่อวิชาชีพ และปัจจัยภูมิหลังส่วนบุคคลสามารถร่วมกันท านายสมรรถนะครูใหม่
ในภาพรวมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยที่กลุ่มรวมสามารถท านาย
สมรรถนะครูใหม่ในภาพรวมได้มากที่สุดร้อยละ 82.6 รองลงมาคือ กลุ่มครูประจ าการ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา โดยในกลุ่มรวมพบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อวิชาชีพมีอิทธิพลต่อสมรรถนะครู
ใหม่ในภาพรวมมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 ในกลุ่มครูประจ าการพบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อวิชาชีพมีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะครูใหม่ในภาพรวมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า ปัจจัยสนับสนุน
ภายในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูใหมใ่นภาพรวมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุ่มศึกษานิเทศก์
พบว่า ปัจจัยสนับสนุนภายในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูใหม่ในภาพรวมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาพบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อวิชาชีพมีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูใหม่ในภาพรวมมาก
ที่สุดอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะครู  การน าครูใหม่เข้าสู่งาน 
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การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างครอบคลุมในผู้ป่วยโรคมัลติเพิล มัยอิโลมา 

ด้วยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย์ 
Comprehensive Genetic Analysis of Multiple Myeloma Patients 

by Chromosomal Microarray 
 

ลัทธพล ติวเถาว์1, ธีระพงศ์ ศิรบิูรณ์พพิัฒนา1, บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค1, สุภร จันท์จารุณี2, ถกล เจริญศิริสุทธิกุล1,  
พุทธภูมิ ล าเจียกเทศ1, ปิตชิัย พรสรายุทธ1, วีรวัฒน์ ก่อเกียรติสกุล1 และ ธรียา พัววิไล2  

1ภาควิชาพยาธวิิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
2ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
บทคัดย่อ 

 
มัลติเพิล มัยอิโลมา (multiple myeloma) คือโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของ

กระบวนการสร้างพลาสมาเซลล์ (plasma cell) ท าให้สามารถตรวจพบพลาสมาเซลล์ที่ผิดปกติในไขกระดูกและสามารถตรวจ
พบพยาธิสภาพต่างๆ ในผู้ป่วย การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพลาสมาเซลล์ของผู้ป่วยด้วย
เทคนิควิธีการทางพันธุศาสตร์ มีประโยชน์ในการประเมินความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย ( risk stratification) ใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาของแพทย์ และสามารถน าข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาใช้ในการ
พยากรณ์โรคและตรวจติดตามผลการรักษาผู้ป่วยได้  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย์ 
(chromosomal microarray) ในการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วยโรคมัลติเพิล มัยอิโลมา ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือตัวอย่างไขกระดูก (EDTA bone marrow) ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมัลติเพิล มัยอิโลมาจ านวน 10 ราย 
โดยท าการแยกพลาสมาเซลลข์องผู้ป่วยแตล่ะรายดว้ย CD138+ magnetic beads แล้วท าการสกัดดีเอ็นเอจากพลาสมาเซลล์ที่
คัดแยกได้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย์ส าหรับการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของ
ผู้ป่วยโรคมัลติเพิล มัยอิโลมา และท าการวิเคราะห์ข้อมูลความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยผลการแปรผันของจ านวนชุดดีเอ็นเอ
ทั้งชนิดที่มีการเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไปของช้ินส่วนโครโมโซม (gain/loss) และชนิด cnLOH ที่ได้จากเทคนิคโครโมโซมไม
โครอะเรย์ ร่วมกับผลการทดสอบที่ได้จากเทคนิค karyotyping และ iFISH ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานส าหรับตรวจหาความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมัลติเพิล มัยอิโลมา คณะผู้วิจัยพบว่าเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย์มีความละเอียดสูงมากส าหรับการ
ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมทั้งชนิดที่มีการเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไปของชิ้นส่วนโครโมโซมและชนิด cnLOH เมื่อท าการ
แปลผลการทดสอบที่ไดจ้ากการตรวจหาความผดิปกตทิางพันธุกรรมดว้ยเทคนิคโครโมโซมไมโครอะเรย์ร่วมกับผลการทดสอบที่
ได้จากเทคนิค karyotyping และ iFISH พบว่าสามารถตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมัลติเพิล มัยอิโลมาได้
เพิ่มเติมมากขึ้น กล่าวโดยสรุป โครโมโซมไมโครอะเรย์เป็นเทคนิคที่มีความไวและความละเอียดสูง สามารถใช้ร่วมกับเทคนิค  
karyotyping และ iFISH เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมัลติเพิล มัยอิโลมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
เทคนิคที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในห้องปฏิบัติการ และความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ตรวจพบได้เพิ่มเติมด้วยเทคนิคโครโมโซม
ไมโครอะเรย์สามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพส าหรับประกอบการวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างจ าเพาะและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ:  มัลติเพิล มัยอิโลมา  พลาสมาเซลล์  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  โครโมโซมไมโครอะเรย์ 
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โปรแกรมการออกก าลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
ของเยาวชนจังหวัดสกลนคร 

Circuit Training Program to Improve Physical Fitness for Health  
of Youth Sakon Nakhon Province 

 
ภุชงค์ รุง่อินทร์1 และ เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์2 

ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรมการออกก าลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อ

สุขภาพของเยาวชนจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเยาวชนชาย อายุ 18 -21ปี จ านวน 200 คน 
ซึ่งมาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ฝึกตามโปรแกรมวงจรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มที่ 2 ฝึก
ตามโปรแกรมของห้องฟิตเนตที่ก าหนดและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ คือ โปรแกรมการออกก าลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนจังหวัดสกลนครที่สร้างขึ้นและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ AAHPERD 
ประกอบด้วย 4 รายการ คือ เดิน/วิ่ง 1.5 ไมล์ ลุกนั่ง 1 นาที น่ังงอตัวไปข้างหน้าและวัดส่วนประกอบของร่างกายโดยการหา
ดรรชนีมวลกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่า ซี และวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ าและเปรียบเทียบรายคู่ โปรแกรมการออกก าลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของเยาวชนจังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วย ท่าเข่าสูง ท่ายืนก้มศีรษะ ท่ายกตัว ท่านอนคว่ า แดะตัว 
ท่ากระโดดด้านข้างซ้าย-ขวา ท่านั่งยกเท้าเตะสลับฟัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของภายในกลุ่มทดลองที่1 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 6 
และ 8 ในรายการเดิน/วิ่ง 1.5 ไมล์ ลุกนั่ง 1 นาที มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายการนั่งงอ
ตัวไปข้างหน้าและรายการดรรชนีมวลกายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพภายในกลุ่มทดลองที่2 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 6 และ 8  ในรายการเดิน/วิ่ง 1.5 ไมล์ ลุกนั่ง 1 นาทีและนั่งงอตัวไป
ข้างหน้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนรายการดรรชนีมวลกายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3)ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพระหว่างกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ใน
รายการเดิน/วิ่ง 1.5 ไมล์ ลุกนั่ง 1 นาทีและนั่งงอตัวไปข้างหน้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
รายการดรรชนีมวลกายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ค่อนข้างดี ต่ าโดยในรายการเดิน/วิ่ง 1.5 ไมล์(นาที) ดีมาก ต่ า 12.87 ดี 12.88 -
13.98 ปานกลาง 13.99-15.08 ค่อนข้างต่ า 15.09-16.18 ต่ า 16.18 ขึ้นไป รายการลุกนั่ง 1 นาที(ครั้ง) ดีมาก 56 ขึ้นไป ดี 
54-55 ปานกลาง 52-53 ค่อนข้างต่ า 50-51 ต่ า ต่ ากว่า 49 รายการนั่งงอตัวไปข้างหน้า(เซนติเมตร) ดีมาก 17 ขึ้นไป ดี 15.5-
17 ปานกลาง 13.5-15 ค่อนข้างต่ า 11.5-13 ต่ า 11 ลงมา รายการดรรชนีมวลกาย(กิโลกรัม-เมตร2) ดีมาก ต่ ากว่า 18.13 ดี 
18.14-19.08 ปานกลาง 19.09-20.03 ค่อนข้างต่ า 20.04-21.9 ต่ า 22 ข้ึนไป 
 
ค าส าคัญ  : โปรแกรม  การออกก าลังกายแบบวงจร สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  เยาวชนจังหวัดสกลนคร 
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การส่งเสริมการมีสุขภาพดีตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดปัตตานี 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านมะปริง (นามสมมุติ) 

Promoting Good Health in Accordance with the Policy of Pracharat School  
in Pattani Province: Case study of Ban Mapring School (alias) 

 
วรวรินทร์ มณรีัตน์1  อาริฟ สาดีน1  บรูฮัน ดีรี1  อามีรดุดีน อาบูซาแล1  และ เอกรินทร์  สังข์ทอง2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : maxy2cuter@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมการมีสุขภาพดีตามนโยบายโรงเรียน
ประชารัฐในจังหวัดปัตตานี กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านมะปริง(นามสมมุติ)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครูฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน ครูประจ าช้ันประถมศึกษา จ านวน 2 คน และครู
ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน 1 คน ซึ่งมีพื้นฐานส่วนบุคคลแตกต่างกัน เช่น เพศ ศาสนา และระดับการศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้มาแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวของ
ผู้วิจัยเอง วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการมีสุขภาพดีตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดปัตตานีกรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านมะปริง (นามสมมุติ) คือ 1) การส่งเสริมการมีสุขภาพกายที่ดี ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 1.1) รับประทานอาหารหลัก 
5 หมู่ โรงเรียนได้มีการส่งเสริมการรับประทานอาหารให้กับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐวันละ 3 มื้อ เป็นอาหารที่ครบ 
5 หมู่ 1.2) การออกก าลังกาย มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนประชารัฐได้การออกก าลังกายทุกวัน เวลาเย็นโดย
ก าหนดในตารางกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนอย่างชัดเจน 1.3) พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีการจัดระบบ ก าหนดเวลา การนอน
หลับ พักผ่อนของนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และ1.4) ตรวจสุขภาพร่างกาย มีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 
เช่น กิจกรรมเด็กไทยฟันดี โดยตรวจสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง  2) การส่งเสริมสุขภาพจิต มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการให้นักเรียนประชารัฐอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว โดยมีรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง 3) การส่งเสริมด้านสังคม 
นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้จากการได้ใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก ส่งเสริมกิจกรรมพี่สอนการบ้านน้องเพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในบริบทสังคมโรงเรียน และ 4) การส่งเสริมสุขภาพจิตวิญญาณ มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาอิสลามเป็น
กิจวัตร เช่น อ่านอัลกุรอ่าน อบรมคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดสมาธิ 
 

ค าส าคัญ : โรงเรียนประชารัฐ , การส่งเสริมการมสีุขภาพดี 
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ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับการซื้อบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใส่อาหารปรุงส าเร็จ ในจังหวัดสงขลา 
Willingness to Pay of Consumers for Purchasing Natural Packaging for  

Ready Cooked Food In Songkhla Province 
 

คมวิทย์ ศิริทร1 และ ราญสมุทร์ สังข์ศลิป์ชัย2 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา 
2นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภค ในจังหวัดสงขลาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคส าหรับการซื้อบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใส่อาหารปรุงส าเร็จ ในจังหวัดสงขลา โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้พักอาศัยในจังหวัดสงขลาจ านวน 400 ราย ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยการใช้เทคนิคการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ร่วมกับการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและอ้างอิง เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ 
Correlation ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับการซื้อบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใส่อาหารปรุง
ส าเร็จ ในจังหวัดสงขลา เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 บาทต่อกล่อง นอกจากนี้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็ม
ใจจ่าย แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในเรื่องอันตรายของกล่องโฟม ความถี่ในการออกก าลังกาย และ ความถี่ในการกินอาหารสุขภาพ 
มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับการซื้อบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใส่อาหารปรุงส าเร็จ ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลและส านักที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายของ
กล่องโฟม และ รณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาออกก าลังกายและกินอาหารเพื่อสุขภาพให้มากข้ึน ซึ่งจะเป็นการลดอัตราความเสี่ยง
ในการเป็นโรคมะเร็งและช่วยลดขยะประเภทโฟมให้น้อยลงด้วย 
 

ค าส าคัญ : บรรจุภัณฑ์โฟม  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  ความเต็มใจจ่าย 
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ความยากล าบากทางจริยธรรม (Ethical Dilemma) ในการบริหารงานบุคคล 
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดสงขลา 

Ethical Dilemma for School Directors in Personnel Administrator in Medium-Sized 
Public Elementary Schools in Songkhla Province 

 
นุตประวีณ ์สวัสดี1 ฟัยซะ หวันตะหา1 วิลัญสิร ีธรฤทธิ์1 และ เอกรินทร์ สังขท์อง2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : classical_romance@windowslive.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล มีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อศึกษาภาวะความยากล าบากทางจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนของรัฐในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลางจังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการ
เลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก จากผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดสงขลา ที่มี
ประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษาไม่ต่ ากว่า 10 ปี   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวผู้วิจัยเอง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเผชิญกับประเด็นความยากล าบากทางจริยธรรมในการบริหารงานฝ่ายบุคคล ซึ่งน าไปสู่
ความยากล าบากในการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้ 1) กฎระเบียบข้อตกลงกับความจ าเป็นส่วนบุคคล 2) มุมมองส่วนบุคลกับอ านาจ
หน้าที่ 3) มาตรฐานชุมชนกับสิทธิส่วนบุคคล และ 4) ความเท่าเทียมกับความยุติธรรม นอกจากนั้นจากการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารมีแนวทางในการแก้ไขและรับมือกับประเด็นที่เป็นปัญหาตามล าดับขั้นดังนี้ 1) ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา 2) 
วิเคราะห์ผลลัพธ์ 3) ทบทวนจริยธรรม นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4) ตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีสุดจัดการปัญหา 
 
ค าส าคัญ : ความยากล าบากทางจริยธรรม, งานบริหารบุคคล, การตัดสินใจ 
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สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังและปฏิบัติจริงตามทัศนะ 
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Actual and expected competencies of administrator as perceived by elementary 
school teachers in Nakhon Si Thammarat  Primary Education Area Office 2 

 
ศลิษา  แก้วสขุศรี1, วิรัตน์  ธรรมาภรณ์2 , และละมุล รอดขวัญ3 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 

E-mail : yay_nong00@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาใน
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาได้ก าหนดสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ตามความคาดหวัง
และปฏิบัติจริง  ตามมาตรฐานคุรุสภาในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อทราบ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช  4)  เพื่อ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 
2 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ของผู้ท าแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 236 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในกสรวิจัย และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อท าการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นท าการ
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ LSD (Least Significant Different) 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ความคาดหวัง, ทัศนะของครู 
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การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 
กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ 

STEM Education Management of STEM Network School: 
A Case Study of Secondary School in the Southern of Thailand 

 
สุดารตัน์ พรหมแก้ว1  เอกรินทร์ สงัขท์อง2 ชวลิต เกิดทิพย์3 และ ชดิชนก เชิงเชาว์4 

1นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
4รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

E-mail : sudarat_pat@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน          
รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ผู้ประสานงาน และครูผู้สอน จากโรงเรียนเครือข่าย สะเต็มศึกษา (โรงเรียน
มัธยมศึกษา)  ในภาคใต้ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคใต้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของผู้บริหาร โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม           
สะเต็มศึกษา และก าหนดเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2) ด้านการพัฒนาครูโดยการอบรม 3) ด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา และการจัดค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และ     
4) ด้านการนิเทศติดตาม 

 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ  สะเต็มศึกษา  โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้  
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวทาง 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 

Administrators’ Academic Leadership Affecting Teachers' Effective  
Instructional Behaviors Regarding an Educational Management 

 Guideline of Vocational Education in Institutions under  
the office of Pattani Vocational Education 

 
พงศธร บ ารงุบ้าน1 และ ธีร หฤทยัธนาสันติ์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Email : 6020121240@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา                        
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับพฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี                     
4) ศึกษาตัวแปรพยากรณ์ของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวทาง 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู                    
ในสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จ านวน 193 คน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และการสร้างสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ตัวแปรตาม                    
โดยวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา                      
จังหวัดปัตตานี โดยภายรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวทางการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์                      
ในภาพรวมระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวทางการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01 4) ตัวแปรพยากรณ์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 
ตามแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษา สังกัดอาชีว ศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้แก่ด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ และด้านการน าทีม โดยทั้งสองตัวแปรมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                          
ที่ระดับ.01  
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  อาชีวศึกษา  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
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การด าเนินงานการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

Active Learning Implementing of Schools Under  
the Jurisdiction of Pattani Service Area  Office I 

 
นูรไวดา  ลือแบซา1 และ เรชา  ชูสุวรรณ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail :  noorwaida@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 2) เปรียบเทียบการด าเนินงานการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาและระยะเวลาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3) หาปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันของขนาดสถานศึกษาและระยะเวลาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีมีต่อการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 102 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ scheffe การทดสอบความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการด าเนินงานการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และการด าเนินงานการจัดการเรยีนรูเ้ชิงรุกของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี 
เขต 1 จ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  3) ขนาดของสถานศึกษากับระยะเวลาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการส่งผลต่อการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
ค าส าคัญ : การด าเนินงาน  การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

Participatory Management by School Administrators Affecting Teamwork of Teaches 
In School under Krabi Primary Education Service Area Office 

 
คอลิฟ เส็นทุ่ย1 และ วรลักษณ์ ชูก าเนดิ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail :  kholif2533@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2) ระดับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และ 4) ตัวแปรพยากรณ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประชากรที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 211 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 139 โรงเรียน โดยเลือกตัวแทนโรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน เลือกแบบเจาะจงกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 1 คน และเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายกับครูผู้สอน จ านวน 1 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่มีระดับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กระบี่มีระดับการท างานเป็นทีมของครูในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ในภาพรวม
และรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันท างบวก ในระดับปานกลางจนถึงสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้านมีอ านาจพยากรณ์การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คิดเป็นร้อยละ 70.2 โดยตัวแปรการติดต่อสื่อสารแบบเปิดและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความมีอิสระในการปฏิบัติงานเป็นตัวพยากรณ์การท างานเป็นทีมของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01, .01 และ .05 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม  
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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระราชทาน  
: กรณีศึกษาโรงเรียนศุภมาศยุพนันท์ 

The Operation student Support System of the Royal Award School 
: Case study Suphamatyupanan School 

 
ปิยะมาศ  สังข์ทอง1  นันทช์นก  เสือค า1  ยุพยง ธรรมสะโร1 ศุภสิน  หมาดอี1  และเอกรินทร์  สงัข์ทอง2 

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : Piyamatmind@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระราชทาน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยนี้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน
ศุภมาศยุพนันท์ (นามสมมติ) จ านวน 1 คน และครูประจ าช้ันจ านวน 8 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
พระราชทาน มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ  1) การรู้จักนักเรียนรายบุคคล ประกอบด้วย 1.1) การเยี่ยมบ้าน และ                               
1.2) การสังเกตพฤติกรรมที่โรงเรียน 2) การคัดกรองนักเรียน ประกอบด้วย 2.1) การใช้แบบประเมิน SDQ 3) การส่งเสริม
นักเรียน ประกอบด้วย 3.1) การติว และ 3.2) การซ่อมเสริม 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 4.1) การใช้
เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 4.2) การสอบถามปัญหาจากผู้ปกครอง  และ 5) การส่งต่อ ประกอบด้วย                    
5.1) การส่งต่อภายใน และ 5.2) การส่งต่อภายนอก 
 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

211

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี :กรณีศึกษาโรงเรียนชนกฉัตราวิทยาลัย  
The Change Management of Female Administrators 

A Case Study of Hatyaiwittayalai School 
 

จิฑาพัชญ์ ศภุรพิพัฒน์¹ ปิยฉตัร เจ้ายา่น¹ ชนกชนม์ ผู้ประสทิธิ์¹ และ เอกรินทร์ สังขท์อง² 
¹นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
²รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : jitapat48@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร

ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี กรณีศึกษาโรงเรียนชนกฉัตราวิทยาลัย  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานพิเศษ  และครูผู้สอน  โรงเรียนชนกฉัตราวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory techniques)  ผลการวิจัยพบว่า การ
ด าเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี กรณีศึกษาโรงเรียนชนกฉัตราวิทยาลัย มี  6 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียม
ความพร้อมผู้บริหาร ประกอบด้วย  1.1 ด้านความรู้ โดยแบ่งออกเป็นการศึกษาเนื้อหาความรู้ในหัวข้อที่จะด า เนินการ
เปลี่ยนแปลง และการศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบ  1.2 ด้านทักษะ และ 1.3 ด้านทัศนคติ  2. ขั้นวางแผน  3. ขั้นละลาย
พฤติกรรม  4. ข้ันความเปลี่ยนแปลง  5. ข้ันรับมือกับการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง และ  6.ขั้นท าให้ยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ : การด าเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
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การตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคล :กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

The Study of the School Administrator’s Decision based on Human Resources 
Administration : A Case Study of the Schools under the Office of Nakhon Srithammarat 

Primary Educational Service Area 3 
 

กนกอร แร่ทอง1  ณัฐพงศ์ ชปูาน1  กรกนก ใจสมุทร1  กุสุมา พิทักษบ์ุตร1 และ เอกรินทร์ สังขท์อง2 

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

E-mail : pang_kanokon@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
การตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคล : กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน และครูหัวหน้างานบริหารบุคคล 4 คน รวมทั้งสิ้น 10 
คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารใน
การบริหารงานบุคคล มีขั้นตอนในการตัดสินใจ ดังนี้ 1. การก าหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นขั้นของการสร้างความมั่นใจ ความแน่ใจในปัญหา โดยการค้นหาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นว่าเกิด
จากอะไร และท าความเข้าใจกับตัวปัญหา แล้วพยายามแยกตัวปัญหาที่แท้จริงออกมาให้ได้ 2. การก าหนดทางเลือกต่าง ๆ เมื่อ
ผู้บริหารสามารถก าหนดปัญหาไดชั้ดเจนแลว้จะตอ้งมีการกลัน่กรองข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมด ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดจะถูกน ามาก าหนดเป็นทางเลือกให้มากที่สุด และครอบคลุมทุกวิถีทาง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหา                      
3. การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ เป็นแนวทางการน าปัญหาไปสู่การแก้ไข ในข้ันตอนนี้ผู้ตัดสินใจจะวิเคราะห์และประเมินว่า
ทางเลือกใดสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมในระดับดีที่สุดมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาถึงผลดีและผลเสียใน
แต่ละทางเลือก เพื่อประเมินผลทางเลือกว่าทางเลือกใดควรจะด าเนินการก่อนและหลัง  4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด เป็นข้ันตอนท่ีผู้บริหารต้องท าการตัดสินใจได้อย่างแท้จริงว่า จากการประเมินทางเลือกนั้น ควรน าเอาทางเลือก
ใดมาใช้แก้ปัญหาจึงจะเหมาะสมที่สุด หรืออาจจะใช้หลาย ๆทางเลือกแล้วน ามาเรียงล าดับความส าคัญให้แน่ชัด 5. ด าเนินการ
ตามทางเลือกที่ตัดสินใจ เพราะการที่จะทราบได้ว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงใด จะต้องขึ้นอยู่กับผลการ
ตัดสินใจนั้น ๆ ซึ่งการปฏิบัติตามทางเลือกอาจจะก าหนดออกมาในรูปของแบบแผนงาน 6. ประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้น 
ๆ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ เพื่อเป็นการตรวจสอบหรือประเมินผลลัพธ์ที่ได้ว่าการตัดสินใจนั้นบรรลุ
จุดประสงค์หรือไม่ อย่างไร เป็นการตรวจสอบที่การพิจารณาคุณค่าของผลงานทางเลือกที่ตัดสินใจ โดยตีค่าของความแตกต่าง
นั้นจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นว่าเป็นผลดีหรือผลเสียต่อองค์การอย่างไร 

 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจของผู้บรหิาร  การบรหิารงานบุคคล 
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สภาพจริงและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

 
แวฮารง  อารง1  ธีร หฤทยัธนาสันติ์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

Email : kruwae.arong@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารหลักสูตร สภาพจริงและแนว
ทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ประชากร ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และครูวิทยากรอิสลามศึกษา จ านวน 33 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้ข้อมูล
สัมภาษณ์จ านวน 6 คน ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการหลักสูตรอิสลามศึกษา มีออกแบบวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้
แบบแผนคู่ขนาน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพจริงการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า Likert scale 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น .938 และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อ (Content 
Analysis) ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักอิสลามมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ด้านอื่นๆอยู่ในระดับมาก 2) สภาพจริงการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเน้นการปฏิบัติศาสนกิจอยู่เป็นประจ า 
โรงเรียนได้จัดอบรมครูในเทคนิคการสอนอัลกรุอาน โดยใช้วิธีการอ่านแบบกีรออาตี  ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักอิสลาม มีอุดมการณ์ในการสร้างสร้างนักเรียนเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา 3) แนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ  โรงเรียนควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอิสลามศึกษาทุก
ปี จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด้านการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาที่ใกล้เคียงกับบริบทของ ควรมีการ
นิเทศก ากับ ติดตาม ดูแล ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษา สร้างเครื่องมือให้ครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ควรให้มีการรายงานเป็นข้อมูลส าหรับโรงเรียนไปพัฒนา
หลักสูตรต่อไป  โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างเป็นกระบวนการที่
ถูกต้อง มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา  
  
ค าส าคัญ  : หลักสูตรอิสลามศึกษา  แนวทางการบริหารหลักสตูรอสิลามศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ 
ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
Relationship between Creative Leadership of School Administrators and Organizational 

Climate of Schools according to the Opinion of Teachers under the Jurisdiction  
of Pattani Primary Educational Service Area Office I 

 
อลิสา หวันกะมา1 และวุฒิชยั เนยีมเทศ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

Email : wan.aafiya@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 2) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 
318 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบ  Likert ประกอบด้วย
แบบสอบถามด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความเช่ือมั่นเท่ากับ .946 และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมีค่าความเช่ือมั่นที่ .719 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรเพียร์สัน  ผลสรุปได้ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีความยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ด้านอื่น ๆ และการเป็นผู้น าแบบทีม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 2. บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 1 พบว่าบรรยากาศองค์การแบบควบคุม มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆและบรรยากาศองค์การแบบปิด มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ด้านอื่น ๆ 
 3. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษามคีวามสมัพันธ์ทางบวกกับบรรยากาศองค์การแบบควบคุม อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (r =.658) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา เป็นบรรยากาศองค์การแบบเปิด อยู่ในระดับปาน
กลาง (r =.594) บรรยากาศองค์การแบบสนิทสนม อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ( r=.333) บรรยากาศองค์การแบบผูกพัน อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า  (r=.330) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบรรยากาศองค์การแบบปิด ( r=-.125)  มีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  ผู้บริหารสถานศึกษา  บรรยากาศองค์การ   
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บรรยากาศองค์การแบบเปิดของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

Open Organization Climate in Schools under the Jurisdiction 
of Pattani Primary Educational Service Area Office I 

 
อันรอ  เจ๊ะอาแว1 และ ธีร  หฤทยัธนาสันติ์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

Email : ro-28@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การแบบเปิดของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การแบบเปิดของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ าแนกตาม เพศของผู้บริหาร ระดับการศึกษาของผู้บริหาร 
ประสบการณ์ในการท างานของผู้บริหารและขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 102 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การแบบเปิด จ านวน 35 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale           
มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .962 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบค่าที       
(t-test) และค่าทดสอบค่าเอฟ (F-test) และค่าทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe′ และ LSD 

ผลการวิจัย พบว่า 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีบรรยากาศ
องค์การแบบเปิดโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) โรงเรียนที่มีผู้บริหารมีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างานที่ต่างกันมีบรรยากาศองค์การแบบเปิดในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) 
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันโดยภาพรวมมีบรรยากาศองค์การแบบเปิดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อเทียบราย
ด้าน พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีบรรยากาศองค์การแบบเปิดในด้านเป้าหมายขององค์การแบบเปิด ด้านโครงสร้างของ
องค์การแบบเปิดและด้านการติดต่อสื่อสารภายในองค์การแบบเปิดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ . 01                          
และ .05 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : บรรยากาศองค์การแบบเปิด  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  
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การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

The Exercise of Power of Administrators Affecting Trust the Administrators by Teacher’s 
Opinion under Pattani Primary Educational Service Area Office 

 
มาเรียม หล าดีน1 และ ชวลิต  เกดิทิพย์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

E-mail :  Mariam.lamdeen@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับความไว้วางใจใน
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความไว้วางใจในผู้บริหารสถานศึกษา 
และค้นหาตัวพยากรณ์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี จ านวน 358 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตร Yamane' และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert ซึ่งมี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.944 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                     
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้าทั้งหมด  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีทัศนะต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกประเภทอยู่ในระดับมาก 2) ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีทัศนะต่อ
ความไว้วางใจในผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี มีทัศนะต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความไว้วางใจในผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
โดยอ านาจจากความเช่ียวชาญมีความสัมพันธ์สูงมาก และอ านาจจากการอ้างอิง อ านาจการให้รางวัล อ านาจตามกฎหมาย        
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ในขณะที่อ านาจการบังคับมีความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01                               
4) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีทัศนะต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยพบว่ามี
อ านาจ 3 ประเภท ที่เป็นตัวพยากรณ์ได้คือ อ านาจจากความเชี่ยวชาญ อ านาจจากการอ้างอิง และอ านาจการให้รางวัล ใช้เป็น
ตัวแปรพยากรณ์ความไว้วางใจในผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ71 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ : การใช้อ านาจ  ความไว้วางใจ   
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสตรี และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

Relationship between Female Executives and Educational Personnel’s  
Participation under the Jurisdiction of Pattani Primary  

Educational Service Area Office 
 

อัสมีน  มาลอ1  และชวลิต  เกดิทิพย์2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
*E-mail : asmeen2672@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสตรี ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทาง

การศึกษาในสถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสตรี และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารสตรีและครูใน
สถานศึกษา จ านวน 154 คน ได้แบบสอบถามคืนมา 154 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณโดยใช้สูตร Yamane และใช้วิธีสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ 
แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสตรี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .762 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .928  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสตรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีคุณลักษณะโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ พบว่า คุณลักษณะด้าน
ทักษะ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ๆ 2) บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี มีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ๆ และ 3) คุณลักษณะของผู้บริหารสตรีกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 
ค าส าคัญ:  ความสัมพันธ์  คุณลักษณะของผู้บรหิารสตรี  การมีส่วนร่วม         
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

Administrators’ Transformational Leadership Affecting Student-Centered Instruction in 
schools under Narathiwat Primary Educational 

Service Area Office I 
 

มาเรีย สรรเพชดุา1, ธีร หฤทัยธนาสนัติ์ 2 
 1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์      

 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail: riameng.2516@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
109 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประกอบด้วย ตอนที่ 1 สถานภาพบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในโรงเรียนและตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารมีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและครูมีระดับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ส าหรับตัวพยากรณ์ที่มีความ
สอดคล้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มี 3 ด้าน คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (ß = .466) การค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน       
(ß = .389) และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ß = .303) รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ศึกษาจึงมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน  
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร, การจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
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แนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนต้นแบบสะเตม็ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 

Guidelines for Academic Administration in STEM Education Prototype School under 
Pattani Primary Educational Service Area Office I          

 : Case Study of Anubanpattani school 
 

อลิษา สาอิ1 และ ธีร หฤหัยธนาสันติ์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาควิชาบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*Email : ta.032@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา และ
นักเรียน รวมทั้งหมด 8 คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างและตัวผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา โดยยึดกรอบแนวคิด
การบริหารงานวิชาการแนวสะเต็มศึกษาของสถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 
1)การออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการโดยเน้นการบูรณาการภายในรายวิชา และการบูรณาการแบบ สหวิทยาการ 2)การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Learning by doing ซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3)การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยการพัฒนาสื่อออนไลน์ และการน านักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง 4)การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
ประเมินพัฒนาการ(การสอบวัดผลก่อนเรียน และหลังเรียน) และการประเมินผลงาน  

จากวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1)ครูควรเลือกกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่เหมาะกับความสามารถของ
นักเรียนในช้ันเรียน 2)สื่อท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมบางอย่างมีราคาสูง ครูอาจเลือกกิจกรรมที่ใช้งบประมาณไม่สูงมาก แต่นักเรียน
ยังสามารถเรียนรู้กระบวนการของสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)โรงเรียนไม่ได้เน้นให้ครูผู้สอนท าการวิจัยในช้ันเรียน
สะเต็มศึกษาโดยตรง ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ สสวท. ต้องให้ความช่วยเหลือเรื่อง
ทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียนแนวสะเต็มศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนเห็นความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียนสะเต็มศึกษา
มากขึ้น 4)โรงเรียนยังไม่มีบุคลากรที่สามารถนิเทศเกี่ยวกับสะเต็มได้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ สสวท. 
ต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องการนิเทศภายในแนวสะเต็มศึกษา หรือโรงเรียนอาจจะขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการนิเทศภายในเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
 
ค าส าคัญ : บริหารงานวิชาการ สะเต็มศึกษา  
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ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามมุมมองของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

Visionary Leadership of School Administrators, as Perceived by Teachers 
under Uthai Thani Primary Educational Service Area Office I 

 
ศิริวรรณ สันตินานนท์1 และ ธีร หฤทยัธนาสันติ์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

Email: im.mmay.xoxo@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับมุมมองของครูต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของครูต่อภาวะผู้น าเชิง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ าแนกตาม เพศของครู 
ระดับการศึกษาของครู ประสบการณ์ในการท างานของครู และขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ตอนตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นรูปแบบภาวะผู้น าเชิง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 40 ข้อ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .962 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าทดสอบค่าที (t-test) และค่าทดสอบค่าเอฟ (F-test) และค่าทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ Dunnett T3 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับมุมมองของครูต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  1) ครูที่เพศแตกต่างกัน มีระดับมุมมองต่อ
ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน แต่ในด้านการท างานเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศ
ที่เป็นมิตร ครูที่เพศต่างกันมีมุมมองต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 2) ครูที่มีวุฒิกา รศึกษา
แตกต่างกัน มีระดับมุมมองต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านการสร้าง
แรงจูงใจและการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีมุมมองต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกัน 3) ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีระดับมุมมองต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 4) 
ครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีระดับมุมมองต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ .05 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

Instructional Leadership of School Administrators Affecting Effective Instructional 
Behaviors of Teachers under the Jurisdiction of  
Pattani Primary Educational Service Area office II 

 
ธันย์ชนก  ล่องสมทุร1 และ วุฒิชยั  เนยีมเทศ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : Krudaw2515@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 2) ระดับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
พฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ 4) ตัว
พยากรณ์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จ านวน 90 โรงเรียน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรยีนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ และตัวแทนครูผู้สอน รวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .931 และพฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .927 สถิติที่ใช้ในการในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. พฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
2 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกค่อนข้างสูงกับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 4. ตัวพยากรณ์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พบว่า มี 3 ด้าน คือ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .647 มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .419 หรือร้อยละ 41.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Ŷ = 1.732+ .374X5 + .109X3 + .101X1 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ẑy = .470X5 + .136X3 + .124 X1 

 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ  พฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Administrators’ Creative Leadership Affecting Project Based Learning Management 
 in Schools under the Office Vocational Education  

in Three Southern Border Provinces 
 

ธีรเดช  ขวัญนาคม1 และ ธีร หฤทัยธนาสันติ์2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
Email : teeradate.kwu@svec.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษา
กับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 4) หาตัวแปรพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ครูที่สอนอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 268 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการสร้างสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณแบบเลือกเข้าตัวแปรทั้งหมด  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและด้านการเป็นผู้น าทีมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่
เหลืออยู่ในระดับมาก 2) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบโครง งาน
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับค่อน ข้างสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) เมื่อน าตัวแปรภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ด้านเข้าไปสู่การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 41.7 และมีตัวพยากรณ์จ านวน 2 ด้านที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้แก่ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและด้านการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

Roles of Administrators Affecting Knowledge Management in Schools under the 
Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area Office I 

 
วรินท์วิภา  ทบัมุด1 และ วุฒิชัย เนียมเทศ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจาย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*Email : wtubmud@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 2) ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 4) ตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ                
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 1 02 โรงเรียน ผู้ตอบ
แบบสอบถามโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าวิชาการจ านวน 1 คน ครูผู้สอนระดับประถม
ศึกษาตอนต้น จ านวน 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 คน รวมทั้งสิน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับท่ากับ .939 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. การจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  

3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ มีตัวพยากรณ์ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 46.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ  
�̂�𝑌   =  1.097 + .436 (x2)  + .252( x4) 

และสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
�̂�𝑍   =   .471 (x2) + .036 ( x4) 
 

ค าส าคัญ : บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา  การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

225

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

The Characteristics of Professional Administrators Affecting the Effectiveness  
of the Schools under the Jurisdiction of Pattani Primary  

Educational Service Area Office I 
 

มูฮ ามดัซ าซบูาฮารี มะยูโซ๊ะ1 และ ธีร หฤทัยธนาสันติ์2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานคริทร์ 
*E-mail : yee4166@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 4) หาตัวแปร
พยากรณ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 102 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และครูทั่วไปในโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการสร้างสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 1 มีระดับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีระดับประสิทธิผล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) คุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  1 มีความสัมพันธ์
กันทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ตัวพยากรณ์คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มี 1 ด้าน ท่ีสามารถพยากรณ์
ได้ คือ ด้านความเป็นผู้น า โดยมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 38.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2: 

กรณีศึกษา  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 
Guidelines for Inclusive Educational Administration of Prototype Primary School 

under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2: 
A case Study of Kwalocira School 

 
รอฮาดี ขาวบก1  และ ธีร หฤทัยธนาสนัติ์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 

*E-mail : Rohadee2558@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วมของโรงเรียกวาลอซีรา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม ครูพี่เลี้ยงเด็ กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ตัวแทนครูผู้สอนตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น 7 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียกวาลอซีรา มีแนวทางการด าเนินการบริหารและการด าเนินการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม
เป็นไปตามคู่มือ กฎ ระเบียบตามโครงสร้างซีท (SEAT)  จากการการสัมภาษณ์ พบข้อค้นพบใหม่ที่เป็นประเด็นส าคัญเพิ่มเติม 
ทีเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่โดดเด่น  ได้แก่ 1) การบริหารการจัดการเรียนร่วมแบบ 4 ประสาน
ประกอบด้วยครอบครัว โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และศูนย์การศึกษาพิเศษ  2) ใช้
แนวคิด PLC และกระบวนการ PDCA ในการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ที่ประสานการท างานอย่ามีส่วนร่วมเป็น
ทีมท่ีดี ท าให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จจนเป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตพื้นที่  ส่วนการจัดเรียนการสอน
แบบเรียนร่วมมีการด าเนินการ ได้แก่ 1) จัดสภาพแวดล้อมให้มีข้อจ ากัดให้น้อยที่สุด โดยให้นักเรียนเรียนร่วมมีโอกาสเรียนใน
ช้ันเรียนทั่วไปมากที่สุด 2) ปรับใช้หลักสูตรเดี่ยวกันระหว่างนักเรียนท่ัวไปกับนักเรียนพิเศษโดยไม่มีข้อยกเว้น 3) ใช้เทคนิคการ
สอนระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (คู่บัดดี้) ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น และ 4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์พัฒนาการศึกษา
พิเศษ (SSS) เป็นสื่อทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษสามารถเข้าถึงแหล่งบริการข้อมูล 
สารสนเทศ  แหล่งบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับผู้เรียน
ทั่วไป ที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  

 
ค าส าคัญ : แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม,  โรงเรยีนประถมศึกษา 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

Instructional Leadership of School Administrators Affecting the Effectiveness  
of the  Schools under the Jurisdiction of Narathiwat Primary  

Educational Service Area Office I 
 

อับดุลเลาะ  แป1 และ ธีร  หฤทัยธนาสันติ์2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail :  duldulzaza@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  2) ศึกษาระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ 
โรงเรียน และ 4) ศึกษาตัวแปรพยากรณ์ของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ านวน 109 โรงเรียน โดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม  โรงเรียนละ 3 
คน เป็น ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูหัวหน้างานวิชาการ 1 คน และครูผู้สอน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .885 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน  มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .892 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเลือกเข้าตัวแปรทั้งหมด (Enter Multiple Regression 
Analysis)  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = .730) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนทั้ง 5 ด้าน มีอ านาจการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 55.5 โดยตัวแปรด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน และด้านการพัฒนานักเรียน ส่งผล
ทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชากาสถานศึกษาเอกชนในระบบ  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  

Strategic Leadership of Administrators Affecting the Academic Administration  
               in Private Schools under the Private Education Office, Yala Province 
 

อาสะนะ เจ๊ะปอ1 และ วุฒิชยั เนียมเทศ2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
Email : Wesharm2556@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในระบบสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 2.เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการ 
สถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 4.เพื่อศึกษาตัวแปรภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ยะลา จ านวนทั้งหมด 77 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รวมทั้งสิ้น 231 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบมาตราส่วนปริมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .965 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
                    1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
                    2. ภาวะผู้น าการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานวิชาการศึกษาเอกชน
จังหวัดยะลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
                   3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวดัยะลา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
                   4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มีตัวพยากรณ์ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการความสามารถการคิดเชิงปฏิบัติ (x5) 
และด้านความสามารถในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (x6) ที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชนในระบบ สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ซึ่งมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ร้อยละ 66.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับที่ .01 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาจรฐาน ได้ดังนี้ 
                                 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
   Ŷ   = .461 + .520(X5) + .341(X6) 
     สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   Ẑ = .505(X5) + .356(X6)  
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร, การบริหารงานวิชาการ 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนตามทัศนะของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 16 

Teachers' Opinions on Roles of Administrators in Promoting Classroom Research of                          
Secondary Schools in Nakorn Hadyai Campus under 
the Secondary Educational Service Area Office XVI 

 
ตรีทิพย ์ อัครพงศ1์,  นพดล น่ิมสุวรรณ2 และ เอกรินทร ์สังข์ทอง3 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : atreetip@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน ตามทัศนะของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ าแนกตามวิทยฐานะ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
โรงเรียน และรวบรวมข้อเสนอแนะของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยคือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 จ านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าท ีและการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูมีทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
  3. ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4. ครูที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 5. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ได้เสนอแนะบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนดังนี้ ผู้บริหารควรสนับสนุนทุนการวิจัย และ
ให้ครูเข้ารับอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัย ควรให้ครูที่ เข้าใจในการท าวิจัยได้เป็นผู้ด าเนินการเรื่องการท าวิจัยในโรงเรียน 
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ผู้บริหารสถานศึกษาควรยกย่องเชิดชูครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ให้ความส าคัญกับการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และควรมีนโยบายที่สร้างความก้าวหน้าให้แก่ครูผู้ท าวิจัย 
 
ค าส าคัญ  : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 



กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์

กลุ่มที่ 2

การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model – Observe – Reflex – Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
The Result of the Model–Observe–R0eflex–Explain (MORE) with Graphic Organizers to 

Learning Achievement of Science Subject and Analytical Thinking Abilities of 
Mathayomsuksa 3 Students 

 
หนึ่งฤทัย แสงทอง1 กิตตธิัช คงชะวัน2 วิภาฤดี วภิาวิน3 

1กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

*E-mail : onenueng.st@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Model – Observe – Reflect - Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Model - Observe – Reflect - Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิกก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และ 3)เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Model – Observe – Reflect – Explain (MORE) 
ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 32 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Model – Observe – 
Reflect - Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก จ านวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 
2 ฉบับ (แบบคู่ขนาน) จ านวน 30 ข้อ  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ านวน 2 ฉบับ (แบบคู่ขนาน ) 
จ านวน  30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  จ านวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า   
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Model – 

Observe – Reflex – Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิกหลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่.05   

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Model – 
Observe – Reflex – Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก หลังการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Model – Observe – Reflex – 
Explain (MORE) ร่วมกับผังกราฟิก อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ MORE ผังกราฟิก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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การพัฒนาพัฒนาการทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 
โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับกิจกรรมเกมการศึกษา 

The Development of Early Children’s Listening and Speaking of the 1st year  
Kindergarten Students by Aesop’s Fables and Education Games Activities 

 
พิกุล  พูลสวัสดิ์1 ชวนพิศ  ชุมคง2 และวิภาฤด ี วภิาวิน3 

1กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
3อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

*E-mail : phikun.poon@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านการฟังของเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  2.  
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับ
กิจกรรมเกมการศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับท้อน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับกิจกรรมเกม
การศึกษา จ านวน 12 แผน ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 4 สัปดาห์ จัดกิจกรรมด้วยการเล่านิทานประกอบภาพ แบบ
ประเมินพัฒนาการทางด้านการฟังและการพูด และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  พัฒนาการทางด้านการฟังของเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับ

กิจกรรมเกมการศึกษา สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
2.  พัฒนาการทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับ

กิจกรรมเกมการศึกษา สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
3.  ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปร่วมกับกิจกรรมเกม

การศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ  :  พัฒนาการทางด้านการฟังและการพูด เด็กปฐมวัย กิจกรรมเล่านิทานอีสป กิจกรรมเกมการศึกษา 
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การจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม  
เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Learning Management for Research and Knowledge Formation Based on the Concept of 
Constructivism for Knowledge Acquisition Skills for the High School Students 

 
ศิริวรรณ  บุญแสง1, วิทวัฒน์  ขตัตยิะมาน2 และอมลวรรณ  วีระธรรมโม3 

1กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

*E-mail : sirung_6@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก่อนและหลังเรียน วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสซึม  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 27  คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 
จ านวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เป็นแบบอัตนัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้านการก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ ด้านการวางแผนในการสืบค้นความรู้ ด้านการด าเนินการสืบค้นความรู้ ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสบืค้นความรู้ การแสวงหาความรู้ด้านการสรุปผลการสืบคน้ความรูแ้ละการบันทึกจัดเก็บข้อมูล เป็น
แบบทดสอบฉบับเดียวกันก่อนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิซึม วิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม วิชา
การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้  มีทักษะการแสวงหาความรู้ โดยรวมและจ าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนด
ปัญหาในการสืบค้นความรู้  ด้านการวางแผนในการสืบค้นความรู้  ด้านการด าเนินการสืบค้นความรู้ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจา
การสืบค้นความรู้  ด้านการสรุปผลการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บข้อมูล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ มีความพึงพอใจระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิสซึม ทักษะการแสวงหาความรู้  
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ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ เรื่อง ศิลปะการแสดงภาคใต้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดาวนายร้อย 

Results of Using Training Course of Southern Performing Arts with Harrow’s Instructional 
Model for Mattayomsuksa 1 Students of Daonairoi School 

 
สุธิดา เสียงดัง1 ปรีดา เบ็ญคาร2 รุจริาพรรณ คงช่วย2  

1ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย์ ดร. โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา 

*E-mail : suthida.s@dnr.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง ศิลปะการแสดงภาคใต้ ของนักเรียน
โรงเรียนดาวนายร้อย ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 2) เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติ เรื่อง ศิลปะการแสดงภาคใต้ 
ของนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย หลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม กับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 
เรื่อง ศิลปะการแสดงภาคใต้ ของนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนดาวนายร้อย จ านวนนักเรียน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แผนการฝึกอบรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 3) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ศิลปะการแสดงภาคใต้ ของนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย หลังได้รับ         
การฝึกอบรมหลักสูตร สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 2) ทักษะการปฏิบัติ เรื่อง 
ศิลปะการแสดงภาคใต้ ของนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อยหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม ของนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย หลังการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมเรื่อง ศิลปะการแสดงภาคใต้ อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบการสอน ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ศิลปะการแสดงภาคใต้ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL 
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

The result of learning activity contribution with Inquiry Method and KWL model 
about the world and changing for students in M.2 

 
ฝนทอง ทรัพย์เจริญวงศ์1 

1 ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
* Email : k.fontongg1@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรี
ตะกั่วป่า ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL 
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรี
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จ านวน 46 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  แบบแผนการวิจัย คือ One 
Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับรูปแบบ KWL เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ จากสตร E1/E2 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-test 
Dependent)  

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบ KWL 
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.74/81.42  2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รูปแบบ  KWL 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

Learning Management of Inquiry Learning Cycle (7E) with Question-Based Technique on 
Learning Achievement and Creativity Thinking in Science of  

Secondary Grade 4 Students 
 

นวพร เทพแสง1  ชวนพิศ  ชมุคง2  และ กิตตธิัช คงชะวัน3 

1กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

3อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัทักษิณ 

*E-mail : Luktarn_tani@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ันร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม  2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียน
โพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือการ
วิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที  
          ผลการวิจัยพบว่า 
            1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    2.  ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค าถาม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น, เทคนิคการใช้ค าถาม, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร,์ 

ความสามารถในด้านการคิดวเิคราะห์ 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

Development of Local Learning Unit on Phuket Folk Literature    
in Thai Learning Area for Grade 6 Students 

 
ภัทราวรรณ  ศิริ1  กิตติธชั คงชะวัน2  และ นพเก้า ณ พัทลุง3 

1กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2อาจารย์ ดร.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

*E-mail : n_oo_may@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรม
พื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อสร้างและหาคุณภาพหน่วยการ
เรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) 
เพื่อน าหน่วยการเรียนรู้ไปใช้และประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรายละเอียดดังนี้ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  2) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรม
พื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ผลการวิจัยพบว่า   
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรจัดให้มีหน่วย การ

เรียนรู้ท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานท่ีจริง สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ตระหนัก และหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
ซึ่งควรค่าแก่การรักษา   

2) การสร้างและตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับองค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้และเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3) ผลการใช้หน่วยการเรียนรูท้้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต ผลการใช้พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  หน่วยการเรยีนรู้ท้องถิ่น  วรรณกรรมท้องถิ่นภูเก็ต 
 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

239

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน            
ของโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง :กรณีศึกษา โรงเรียนวัดเขาทอง จังหวัดพัทลุง 

Driving the Sufficiency Economy Philosophy to Educational Institutions Curriculum and 
Teaching Management School of Sufficiency Economy Center :A Case Study of   

Wat Khothong School, Phatthalung Province 
 

ชวลิต  สนิทมัจโร1   ผุสดี  เกษสุภา1   รุ่งกานต์  นุ้ยนุ่น1  รุจิรา  ภิรมย์1  และ เอกรินทร์  สังข์ทอง2  
1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail :  bossairline@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา

การด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวั ด
เขาทอง (นามสมมุติ) จังหวัดพัทลุง  ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 
คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น  6  
คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา โรงเรียนวัด
เขาทอง จังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการดังนี้ 1.1) การประชุมครูและบุคลากร มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ในขั้นตอนแรก
จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  1.2) การจัดท าหลักสูตร มีการร่วมมือกันในการก าหนดรายละเอียดต่างๆตามรูปแบบของหลักสูตร โดยมี
การบูรณาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  2) การน าหลักสูตรไปใช้  โรงเรียนมีการด าเนินการดังนี้ 2.1) การเตรียม
แผนการสอน ครูผู้สอนทุกคนมีการออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยมี
การจัดท าแผนการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.2) การน าแผนการสอนไปใช้ ครูผู้สอนทุก
คนได้มีการน าแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 กลุ่มสาระกา รเรียนรู้ ไปใช้ทุก
ระดับชั้นเรียน  และ 3) การวัดผลประเมินผลหลักสูตร  โรงเรียนมีการด าเนินการดังนี้ 3.1) การจัดท าเครื่องมือวัด โรงเรียนมี
การจัดท าเครื่องมือส าหรับใช้ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียน โดยมีการจัดท าระเบียบการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน 
3.2) การวัดผลประเมินผล ครูผู้สอนมีการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลายเช่น การใช้
แบบทดสอบ  การสังเกต จากการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ค าส าคัญ :  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา,  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่มีผลต่อการพัฒนา    
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
The Effects of Inquiry Based Learning with Augmented Reality on Scientific Concept 

Development in Human Circulatory System for Grade 11 Students 
 

ยาเซร์ หะสาเมาะ1 อรุณรัศมิ ์วณชิชานนท์2  และ สุวทิย์ คงภักดี3 
1วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา), ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2ดร. ภาควิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

E-mail : alikano317@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสริมที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับใช้เทคโนโลยีความเป็น
จริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 31 คน ซึ่ง
ได้รับการสุ่มแบบยกกลุ่ม รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองตามรูปแบบการวิจัยกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ได้แก่ 1. สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของ
คน 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน  
จ านวน 1 แผน 3. แบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน และ 4. แบบส ารวจความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน แล้วจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน หลังการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น ทดสอบหลังเรียน และ
ท าแบบส ารวจความพึงพอใจจากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การพัฒนามโนมติ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคนของนักเรียน โดย
วิเคราะห์ข้อสอบท้ังชุด พบว่า นักเรียนทุกคนมีการพัฒนามโนมติตามเกณฑ์การพัฒนามโนมติทั้งชุดข้อสอบ นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคนใน
ระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ  :  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ,  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม,  มโนมติทางวิทยาศาสตร์,   

ระบบหมุนเวียนเลือดของคน   
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การด าเนินงานการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active learning) ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี 
An Active Learning Operation of Private School Teachers in Pattani Province 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
ปัตตานี และเพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการเรยีนรูเ้ชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตามครูที่
สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประสบการณ์ในการท างาน และการอบรมของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูที่สอน
โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี จ านวน 180 คน เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .950 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ( t-test) และการทดสอบค่า (F-test) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- way 
Analysis of Variance) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method)  
                ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
                1. ครูที่สอนโรงเรียนเอกชนเอกชน จังหวัดปัตตานี มีการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทั้งภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก 
                2. ครูที่สอนโรงเรียนเอกชนในระบบเอกชนสามัญและศาสนาควบคู่สามัญมีการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก ท้ังภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
                3. ครูที่สอนโรงเรียนเอกชนเอกชน จังหวัดปัตตานี ที่เคยได้รับการอบรมและไม่เคยได้รับการอบร มมีการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 ยกเว้นด้านบทบาทครูในการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไม่แตกต่างกัน 
                4. ครูที่สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีการด า เนินงานการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนเอกชน 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก  

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
Development of Science Learning Activity Package Integrated Board Game Together 

with Inquiry-Based Learning Management about Changes of the  
Earth for 6th Grade Students 

 
ช่อผกา สุขุมทอง1  อรุณรัศมิ์ วณชิชานนท์2  และสุวิทย์  คงภักดี3 

1วท.ม (วิทยาศาสตรศึกษา), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2ดร. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
*E-mail : chopaka.noocho@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับ

การจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 (2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกม
กระดานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะร าลึก ตรัง จ านวน 40 คน ซึ่ง
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้บูรณาการใช้เกมกระดาน เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงของโลก (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก (3) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และความก้าวหน้าทางการเรียน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลกมีประสิทธิภาพ 85/87.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ (2) นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเมื่อได้รับการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับสูง (<g>=0.74) (3) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
โลก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการใช้เกมกระดานร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นสื่อนวัตกรรมการการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในเนื้อหา 
และมีความสุขในการเรียนรู้  

 
ค าส าคัญ : การเปลี่ยนแปลงของโลก  เกมวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 
ของสรรพสิ่งเพื่อส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรม 

The Development of Project-based Learning with Internet of Things Model to  
Enhance Innovation Skills 

 
ภาภรณ์ เหล่าพิลัย1   และ สุธดิา ชยัชมชื่น2 

1อาจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
2 อาจารย์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

*E-mail : s6102042956021@email.kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีการ
เช่ือมต่อของสรรพสิ่งเพื่อส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีการเช่ือมต่อของสรรพสิ่ง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรม  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ใช้การเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลจากการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานรว่มกับเทคโนโลยีการเช่ือมต่อของสรรพสิ่งเพื่อ
ส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  1) การเตรียมการ 2) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) ประเมินผล
การเรียนรู้ โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นปฐมภูมิ 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 3) ขั้น
วางแผน 4) ขั้นการพัฒนา5) ขั้นทบทวน 6) ขั้นรายงานผลและเสนอผลงาน 7) ขั้นประเมินผล และผลประเมินจากผู้เช่ียวชาญ
ท าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีการเช่ือมต่อ
ของสรรพสิ่งเพื่อส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  (x = 4.43 , S.D.=0.42)  
 
ค าส าคัญ : โครงงานเป็นฐาน  เทคโนโลยีการเช่ือมต่อของสรรพสิ่ง  ทักษะด้านนวัตกรรม   
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
การประมงชายฝั่ง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง 

The Development of Local Curriculum for Supplementary Science Learning Area in the 
Topic of Natural Resources and Coastal Fisheries for Mathayom Suksa V Students in 

Rattana Rangsan School Cluster, Ranong Province  
 

กาติณ ีกลีเมาะ1   ดวงเดือน สุวรรณจนิดา2   และ นวลจติต์ เชาวกีรติพงศ์3  
1 ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
3รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

*E-mail : gatinee@suksamran.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการประมงชายฝั่ง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง (2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และการประมงชายฝั่งของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง กับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ (3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อหลักสูตรท้องถิ่น 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และการประมงชายฝั่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
11 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และการประมงชายฝั่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และการประมงชายฝั่ง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเครื่องหมาย    
  ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการประมงชายฝั่ง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนองประกอบด้วยองค์ประกอบของ
หลักสูตร คือ ความเป็นมา หลักการ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) เจตคติของ
นักเรียนท่ีมีต่อความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่นในด้านความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสมอย่างยิ่ง 

 
ค าส าคัญ  : หลักสูตรท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและการประมงชายฝั่ง  เจตคติ  มัธยมศึกษา       
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พลับพลึงธาร (ราชินีแห่งสายน้ า) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง 

Development of Local Curriculum in the Supplementary Science Learning Area in the 
Topic of Water Onion (Queen of the River) for Mathayom Suksa II Students in 

Ratanarangsan School Cluster, Ranong Province 
 

วราภรณ์ ราชิม1  ดวงเดือน สุวรรณจนิดา2  และ นวลจติต์ เชาวกีรติพงศ์3  
1ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
3รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

*E-mail : waraporn@suksamran.ac.th *E-mail : waraporn@suksamran.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง 
พลับพลึงธาร (ราชินีแห่งสายน้ า) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พลับพลึงธาร (ราชินีแห่ง
สายน้ า) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ (3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พลับพลึงธาร (ราชินีแห่งสายน้ า)  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ กลุ่มรัตน
รังสรรค์ จังหวัดระนอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) หลักสูตรท้องถิ่น (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พลับพลึงธาร (ราชินีแห่ง
สายน้ า) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง ประกอบด้วยองค์ประกอบของหลักสูตร คือ 
หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใช้เป็นหลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมได้ (2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม เรื่อง พลับพลึงธาร (ราชินีแห่งสายน้ า) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : หลักสูตรท้องถิ่น  พลบัพลึงธาร (ราชินีแห่งสายน้ า)  มัธยมศึกษา 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การวัดความยาว 

การชั่ง การตวง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
The Results of Inquiry Cycle Learning with KWDL Technique on Abilities of Mathematics 
Problem Solving and Learning Achievement in Measuring Length, Weighing, Dosing of 

Primary Grade 3 Students 
 

ษับรีญ  หะยหีมัด1  อภิรตัน์ดา  ทองแกมแก้ว2   และ นพเก้า  ณ พัทลุง3 

1กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2อาจารย์ ดร.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
*E-mail : reen.tr63@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน  2)  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL ของ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL จ านวน 6 แผน  
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว การชั่ง และการตวง เป็นข้อสอบ
อัตนัย จ านวน 6 ข้อ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว การช่ัง และการตวง เป็น
ข้อสอบปรนัย  จ านวน 40 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสา ะหา
ความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัย พบว่า 1)  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL  ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจที่มีการจัดการเรียนรู้  
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เทคนิค KWDL  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา  ทางคณิตศาสตร์   

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการท างานกลุ่ม เรื่อง ระบบจ านวนจริง  
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
Mathematic Learning Achievement and Group Process Abilities on Real Number 

of STAD Teaching Technique Together with Mathematic Game of 
Secondary Grad 4 Students. 

 
สุนารี นวลจันทร์1 ชวนพิศ ชมุคง2 วิภาฤดี วภิาวิน3  

1กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

3อาจารย์ ดร.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

*E-mail : sunaree8152@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ท างานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกม
คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตรังวิทยา กลุ่มที่ 1 
จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรยีนรู้ 2) แบบประเมนิความสามารถในการท างานกลุ่ม 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ความสามารถในการท างานกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ
เกมคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกม
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ  :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  เกมคณติศาสตร์  ความสามารถในการท างานกลุ่ม         
     ความพึงพอใจ 
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การประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 

A Curriculum Evaluation on Master of Education Program in Teaching Science, 
Mathematics and Computer, Faculty Education Thaksin University 

Using CIPPIEST Model 
 

อมรรัตน์ ไชยสวุรรณ1,อมลวรรณ วีระธรรมโม2 และ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน3 
1กศ.ม.หลักสูตรและการสอน,คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

*E-mail : oohzaa@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมิน 1) บริบท (Context) 2) ปัจจัยเบื้องต้น (Input)  3) กระบวนการ (Process) 4) 
ผลผลิต (Product) 5) ผลกระทบ (Impact) 6) ประสิทธิผล (Effectiveness) 7) ความยั่งยืน (Sustainability) 8) การ
ถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์
ผู้สอน นิสิตระดับชั้นปีท่ี 1-2 บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

จากการวิจัยพบว่า 
 1) ด้านบริบท พบว่าอาจารย์ผู้สอน,บัณฑิตของหลักสูตรฯ,บุคลากร,นิสิตและผู้บริหาร มีความคิดเห็นถึงความ

เหมาะสมในระดับมาก ( x =3.67, x =4.17, x =4.14, x =4.26) ตามล าดับ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้อง  
2) ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่าอาจารย์ผู้สอน,บัณฑิตของหลักสูตรฯ,บุคลากร,นิสิตและผู้บริหาร มีความคิดเห็นถึงความ

เหมาะสมในระดับมาก( x =4.00, x =4.17, x =4.14, x =4.26)ตามล าดับ โดยหลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาที่สอน  

3) ด้านกระบวนการ พบว่าอาจารย์ผู้สอน,บัณฑิตของหลักสูตรฯ,บุคลากร,นิสิตและผู้บริหาร มีความคิดเห็นถึงความ
เหมาะสมในระดับมาก ( x =4.29, x =4.33, x =4.03, x =4.14)ตามล าดับ โดยมีความเหมาะสมด้านกระบวนการสอบ
คัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่มีมาตรฐาน  

4) ด้านผลผลิต พบว่าผู้ใช้บัณฑิต,อาจารย์ผู้สอน,บัณฑิตของหลักสูตรฯ,บุคลากร,นิสิตและผู้บริหาร มีความคิดเห็นถึง
ความเหมาะสมในระดับมาก( x =4.16, x =4.07, x =4.29, x =4.05)ตามล าดับ หลักสูตรมีมาตรฐาน นิสิตส าเร็จการศึกษา 
และเข้ารับราชการในสถานศึกษาตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา          

5)ด้านผลกระทบ พบว่าผู้ใช้บัณฑิต,อาจารย์ในหลักสูตรฯ,บัณฑิตของหลักสูตรและผู้บริหารมีความคิดเห็นถึงความ
เหมาะสมในระดับมาก( x =4.21, x =3.81, x =3.83)ตามล าดับ บัณฑิตสามารถน าความรู้จากการท าวิทยานิพนธ์มาใช้ในการ
เรียนการสอน                     

6)ด้านประสิทธิผล พบว่าผู้ใช้บัณฑิต,อาจารย์ในหลักสูตรฯและบัณฑิตของหลักสูตร มีความคิดเห็นถึงความเหมาะสม
ในระดับมาก ( x =4.27, x =3.74, x =3.73)ตามล าดับ บัณฑิตมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และน าเทคโนโลยีมา
ใช้อย่างเหมาะสม  
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7)ด้านความยั่งยืน พบว่าผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตของหลักสูตร มีความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในระดับมาก ( x =
4.22, x =4.07)ตามล าดับ บัณฑิตมีการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

8)ด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตของหลักสูตร มีความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในระดับมาก (
x =3.81, x =3.12) ตามล าดับ บัณฑิตสามารถเป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรได้ แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากพอเนื่องจาก
ระยะเวลาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานยังน้อย 
 

ค าส าคัญ : บริบท  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลกระทบ  ประสิทธิผล  ความยั่งยืน  การถ่ายโยงความรู้ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับผังกราฟิก 

Improving Mathematics Learning Achievement in Solving Percentage Problems of Grade 
6 Students by Setting up Learning Activities Based on  

Polya’S Steps and Graphic Organizer 
 

อัสมา  ยูฮันน้ัน1 ปรีดา เบ็ญคาร2 มนตรี เด่นดวง2  

1ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา 

2อาจารย ์ดร. โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
*E-mail : asama.uhannan@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับผังกราฟิกและเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกลุ่มเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ านวน 30 คน ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ต่ ากว่าเกณฑ์ 50% ได้มาโดย
วิธีการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับผังกราฟิก สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับผังกราฟิก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับผังกราฟิก 
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ผลการใช้กิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
The Effect of Recreational Activities on Logical Thinking of Preschool Children 

 
ชมเนตร พิบาลฆา่สัตว์1   และ ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์2    

1 ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต), สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต   

*E-mail : chomnet2539@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพังงา ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา จ านวน 31 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 24 แผน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
เตรียมความพร้อม 2) ขั้นอธิบายรายละเอียดกิจกรรม และ 3) ขั้นเล่าสู่กันฟัง และแบบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองการจัดกิจกรรมนันทนาการเด็กปฐมวัย มีคะแนนการคิดเชิงเหตุผลด้านจ าแนก
ประเภท  ด้านอุปมา-อุปไมย และด้านสรุปความ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ  : กิจกรรมนันทนาการ, การคิดเชิงเหตผุล, เด็กปฐมวยั  
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ผลการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารประเภทขนมเพื่อส่งเสริมทักษะ 
ทางด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย 

The effects of dessert cooking activities to promote in  
using fine motor for early childhood 

 
กชกร  โนนน้อย1 และ วรรณี  พลสมคัร2 

1นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
2อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั, ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

*E-mail : S5710271101@pkru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

    งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมประกอบ
อาหารประเภทขนม เด็กปฐมวัยชาย-หญิง มีอายุระหว่าง 2-3 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันเตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จ านวน 20 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารประเภทขนมส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 24 แผน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 15 ข้อ 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสูงข้ึน หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์การ
ประกอบอาหารประเภทขนม โดยก่อนการทดลองได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.02 และหลัง
การทดลองได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.41 การทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 48.54 พบว่า
คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ  : กิจกรรมการประกอบอาหาร  กล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กปฐมวัย  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
Factors Affecting Internal Assurance Implementing of School under the  

Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area Office 1 
 

นินูรีตา  นิโซะ1 เรชา ชูสุวรรณ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : ninutata2526@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 102 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 2 คน เป็น
ผู้บริหาร และหัวหน้างานวิชาการในโรงเรียนรวมจ านวน 204 คน เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .947 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยพยากรณ์การด าเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้าง
องค์การ และด้านความผูกพันต่อองค์การ มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ร้อยละ 66.90 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เขียนเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
Ŷ  = .350 + .318 (X5) + .225 (X2) + .190 (X1) + .164 (X4) 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

yẐ = .352 (X5) + .243 (X2) + .226 (X1) + .167 (X4)   
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยการด าเนินงาน ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  โรงเรยีนประถมศึกษา   
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ความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

The Satisfaction of Alumni towards Curriculum Quality of Degree of Master Education 
in Educational Administration in Prince of Songkla University 

 
สุภาวดี  เรืองนุ่น1 และ ชวลิต  เกดิทพิย์2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

*E-mail : math52huda@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตาม 
หลักสู ต รที่ เ ข้ า ศึ กษา  ต าแหน่ ง ในการท า งาน ประสบการณ์ ในการท า งาน กลุ่ มตั วอย่ า ง เป็ น ศิ ษย์ เ ก่ า ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจ านวน 195 คนซึ่งได้
โดยใช้สูตรของ Yamane’ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบ
ของ Likert มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .897 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการของ LSD  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่างกันและมีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ .05 ตามล าดับ แต่ศิษย์เก่าที่มีต าแหน่งในการท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  หลักสูตรที่เข้าศึกษา  ต าแหน่งในการท างาน  ประสบการณ์ในการท างาน  ศิษย์เก่า 
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ความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของครู ตามบทบาทการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Expectation and Performance of Teacher on Their Roles of Promote Freelance of 
Vocational Education Student Group (Incubator Centre) in Southern Border Provinces 

 
กะตีเยาะ  ครู1 และ ชวลิต เกิดทิพย์2 

  1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : kethy109@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาระดับการปฏิบัติจริงตามบทบาทการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) 
เปรียบเทียบระดับความคาดหวังการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามระดับการศึกษา อายุงาน และประเภทวิชาท่ีสั งกัด 4) เปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติจริงตามบทบาทการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ของครูสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้จ าแนกตามระดับการศึกษา อายุงาน และประเภทวิชาที่สังกัด 5) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับ
การปฏิบัติจริงตามบทบาทการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ) ของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 72 คน เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคาดหวังเท่ากับ 
.857 และการปฏิบัติจริงตามบทบาทเท่ากับ .953 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคาดหวังในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ
ปฏิบัติจริง ตามบทบาทการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
3) ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ครูที่มีอายุการท างาน และสังกัดประเภทวิชา
ต่างกัน มีการคาดหวังในบทบาทการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) โดยภาพรวม แตกต่างกัน 4) 
ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติจริงตามบทบาทการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ครูที่มี อายุการท างาน และสังกัด
ประเภทวิชาต่างกัน มีการปฏิบัติจริงตามบทบาทการส่งเสริมอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน 5) ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงตามบทบาทการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บ่มเพาะ) ของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน โดยครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ มีความคาดหวังในบทบาทมากกว่าการปฏิบัติจริงตามบทบาท 
 
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง, การปฏิบัติจริงตามบทบาท  การส่งเสรมิการประกอบอาชีพอิสระ  ศูนย์บม่เพาะ 
   อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
The Satisfaction of Parents toward the Management of  

Childhood Education of Bannakhuanlung School 
 

ธารปภัสร์ ด าน้อย1 นพดล  น่ิมสุวรรณ2 และเรชา  ชูสุวรรณ3 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

                       2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคสารัตถะศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                                 3 อาจารย์ ดร. ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

*E-mail : Thanpaphat.jane@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) โดยจ าแนกตามอายุ วุฒิ
การศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  จ านวน 176 
คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .981 
โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ และค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้า
ควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการของเชฟเฟ่ พบว่าผู้ปกครองที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ปกครองที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าในด้านการบริการ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบพหุคูณโดย วิธีการของเชฟเฟ่ พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีอายุ 21 – 30 ปี สูงกว่าผู้ปกครองที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และด้านสภาพแวดล้อมผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
พหุคูณโดยวิธีการของเชฟเฟ่ พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ปกครองที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ในขณะที่ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาและอาชีพต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ไม่ต่างกัน 

 

ค าส าคัญ  : ความพึงพอใจ  ผู้ปกครอง  การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

259

ประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม Kahoot ในการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู 
Effectiveness Interactive Learning of Using Kahoot  

Application in Malay Language Teaching 
 

ซาฮีฎีน นิติภาค 

อาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
*E-mail :disisiku@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
โดยใช้โปรแกรม kahoot ในการสอนภาษามลายู 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาการ
ใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวันต่อโปรแกรม kahoot การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาบัญชี ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 97 คน ท่ีเรียนรายวิชาการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ Rating scale 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 
 1) ประสิทธิผลทางการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม Kahoot ในการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู 
ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม เน่ืองจากการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในช้ัน
เรียน และกล้าเสนอสิ่งใหม่ๆอย่างเต็มศักยภาพ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษามลายูต่อโปรแกรม kahoot โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.49 S.D.=0.59) 

  
ค าส าคัญ  :โปรแกรม kahoot  ภาษามลายูการเรียนรู้อยา่งมีปฏสิัมพันธ์ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องอ่านออกเขียนได้  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางใบไม้  

Grade 2’s Achievement Learning to Online Lesson, Thai Subject,  
Wai Bang Bai Mai School 

 
จารุมาศ จันทร์วงศ์1 และ อภิชญา แซด่่าน1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัตาปี 
*E-mail : apichayajeed2539@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางใบไม้  มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชา
ภาษาไทย เรื่องอ่านออกเขียนได้ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 2.เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอน วิชาภาษาไทย  เรื่องอ่านออกเขียนได้  ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางใบไม้ โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
วิจัย ได้แก ่แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน แบบสัมภาษณ์เพื่อหาความต้องการของผู้ใช้ (แบบสัมภาษณ์เบื้องต้น) เครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe Captivate 9 
 ในขั้นตอนการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พัฒนา มีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าความเที่ยง = 1.00) จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ และค่าเฉลี่ยคะแนน มีค่าเท่ากับ 
8.85 คะแนน ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 9.62 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.77 จากการประเมินจึงสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนได้ 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อ่านออกเขียนได้ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es 

The Development of Learning Achievement and Scientific Attitudes for  
the Pratomsuksa VI Students by Using 5Es Inquiry Cycle 

 
สุวรรณโณ  ยอดเทพ1, ประภาศ ปานเจี้ยง2, นงนภัสส์ มากชชูิต3 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร., อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

3 ดร., อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวังสงขลา สังกัดกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓  จ านวน 30 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการสอนแบบ
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 23.50 
2) ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนแบบการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนแบบการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( x )  เท่ากับ 4.12อยู่ในระดับ มาก 
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติต่อการเรียน  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
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กลุ่มที่ 4

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของกิจกรรมปรับพื้นฐาน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค 
TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะและเกม Kahoot ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

The Development of Mathematics Group Achievement of Basic Adjustment Activities 
by Using the Cooperative Teaching Technique Tai Technique and Skill Training and 

Kahoot Games For Grade 8 Students 
 

ศิรินภา  แก้วเนียม1 มนตรี เด่นดวง2 ปรีดา เบ็ญคาร2 

1ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
2อาจารย์ ดร. โปรแกรมการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา 

 *E-mail : sirinpa_ying@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ของกิจกรรมปรับ
พื้นฐานก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะและเกม Kahoot 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะและเกม Kahoot กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเปน็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดเทพนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน   1 
ห้องเรียน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนจัดการเรียนรู้ 2) แบบฝึกทักษะ
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะและ เกม Kahoot 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมปรับพ้ืนฐานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของกิจกรรมปรับพื้นฐาน โดยใช้วิธี  การสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะและเกม Kahoot หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะและเกม Kahoot อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  
  
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์,  กิจกรรมปรับพื้นฐาน,  วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนคิ TAI ร่วมกับแบบฝึก
   ทักษะและเกม Kahoot  
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องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

Professional Learning Community Factors Affecting Active Learning Management  
in School under the Jurisdiction of Yala Primary 

Educational Service Area Office I 
 

ฟิรดาว อรพันธ์1 นพดล น่ิมสวุรรณ2  และ เรชา ชูสุวรรณ3  

1ศษ.ม. (การบริการหารศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถะศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail : fiddao@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามองค์ประกอบชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 ด้าน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 2) เพื่อศึกษา
ระดับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 และ 3) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ านวน 87 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 
1 คน และครูวิชาการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .982 สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression)  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการด าเนินการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3) องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นตัวแปรพยากรณ์มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน ( ) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ( ) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ( ) และด้านชุมชนกัลยาณมิตร ( ) ที่ร่วมกัน
พยากรณ์การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ร้อยละ 65.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของ
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  = .617 + .255( ) + .245( ) + .188( ) + .154( ) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  = .319( ) + .273( ) + .187( ) + .178( ) 

 
ค าส าคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ,  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก,  โรงเรียนประถมศึกษา 
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การส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี 
Promotion of Morals for Students of Private School in Pattani Province 

 
ฟาดีละห์ มะดีเยาะ1 และ เรชา ชสูุวรรณ2 

1ศษ.ม. (การบริการหารศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : Fadeelah.7585@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยผสมวิธีทั้งวิจัยเชิงปริมาณ  และวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการ
ส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี  2) เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานีจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และสถานศึกษาเอกชนในระบบ  3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมตามประเภทและขนาดโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี ในวิจัยเชิงปริมาณกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี จ านวน 90 โรงเรียน  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนละ 2 คน จ านวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .931 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที่ (t-test) และทดสอบค่า  (F-test) ในวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลส าคัญเลือกแบบเจาะจง จาก 4 
โรงเรียน โรงเรียนละ 2  คน คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ 
จังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 8 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานีพบว่า 
2.1) โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี ที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.2) การส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี 
ประเภทสถานศึกษาเอกชนในระบบต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดปัตตานี ควรด าเนินการดังนี้ สถานศึกษาควรร่วมวางแผนพัฒนา
หลักสูตร โดยน าผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาวิเคราะห์ ปรับปรุงร่วมกับแผนในการปลูกฝังคุณธรรมผู้เรียน มีการก าหนดแผน
ชัดเจน นอกจากนี้ครูควรจัดการเรียนการสอนบูรณาการในแต่ละวิชาร่วมกับการส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ควรค านึงถึงบริบทที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 

 
ค าส าคัญ  :  การส่งเสรมิคณุธรรมผู้เรียน 
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ลักษณะการสบฟันและความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  
ในกลุ่มอายุ 15-20 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Occlusal Characteristics and Orthodontic Treatment Need  
of 15-20 Year-old Students in Hatyai District, Songkhla Province  

 
รงรอง พรหมจันทร์1 และ อังคณา  เธยีรมนตรี2 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์หน่วยวจิัยเพือ่การพัฒนาการดูแลสุขภาพชอ่งปาก ภาควชิาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
*E-mail: r.promchan@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 
 วัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาความชุกและเปรียบเทียบลักษณะการสบฟันผิดปกติและความจ าเป็นในการรักษาทางทันตก
รรมจัดฟันระหว่างเพศหญิงและชาย วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน-นักศึกษา จ านวน 242 คน มีอายุ 15-20 ปี อาศัย
อยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทันตแพทย์จัดฟัน 1 คน ตรวจลักษณะการสบฟันของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพื่อพิจารณา
ความชุกของลักษณะการสบฟันผิดปกติ และความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยใช้ดัชนีประเมินความจ าเป็นใน
การรักษาทันตกรรมจัดฟันในชุมชน (Community orthodontic treatment need index; COTN) ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(ความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ) บรรยายลักษณะประชากรและความชุก ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) วิเคราะห์ความ
แตกต่างของการสบฟันผิดปกติและความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันระหว่างเพศ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 17.51 + 1.7 ปี เป็นเพศหญิง 196 คน (ร้อยละ 80.99) เพศชาย 46 คน (ร้อยละ 19.01) พบลักษณะการ
สบฟันท่ีผิดปกติสูงสุด คือ ฟันซ้อนบริเวณฟันหน้า (92.56) ฟันซ้อนบริเวณฟันหลัง (ร้อยละ 87.19) และน้อยที่สุด คือ การสบ
เปิดของฟันหน้า (ร้อยละ 5.37) และพบผู้ที่มีความจ าเป็นในระดับปานกลางและมาก ร้อยละ 33.06 และ 30.17 ตามล าดับ 
โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างเพศหญิงและเพศชายทั้งลักษณะการสบฟันที่
ผิดปกติและความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน สรุป ลักษณะที่มีความผิดปกติมากท่ีสุด คือ ฟันซ้อนบริเวณฟันหน้า 
และน้อยที่สุด คือ ฟันหน้าสบเปิด และส่วนใหญ่มีความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยไม่พบความแตกต่างของ
ลักษณะการสบฟันและความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันระหว่างเพศหญิงและชาย  
 
ค าส าคัญ : ลักษณะการสบฟันผิดปกติ,  ความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจดัฟัน,  ดัชนี COTN เพศ 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning : RBL) ที่มีผลต่อความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
Learning using research as a base (Research-based Learning: RBL), which affects to the 

Problem-Solving Ability and Learning Achievement in Learning Skill Subject  
of Upper Secondary School Students Muang Songkhla  

Non-formal and Informal Education Center. 
 

กัลยา  ธานีรัตน์1  อมลวรรณ วีระธรรมโม2 และ วิทวัฒน์ ขตัตยิะมาน2 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

*E-mail : tucky_kala@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 30 คน เครื่องมือการวิจัย คือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 4 สถานการณ์ ๆ ละ 4 ข้อ รวมจ านวนข้อสอบ 16 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 ฉบับ ๆ ละ 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จ านวน 9 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทักษะการเรยีนรู้ของผู้เรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based 
Learning : RBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3)  ความพึงพอใจของผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning : RBL) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน, การคิดแก้ปัญหา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 



กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์

กลุ่มที่ 5

เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหอบหืด 
Development of Animation for Educate of the Asthma 

 
เกริดา สงแสง1 อัจฉราพร ศรีสุขแก้ว1 ศิริณัติกาญจน์ สิงหป์ัสสา1 และ ศิวพร ถาวรวงศา2 

1นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 

2อาจารย์ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
E-mail siwaporn.nstru@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหอบหืด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองบัว ต าบล

ไชยมนตรี อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมความรู้และกระตุ้นให้ผู้ป่วยหรือ
บุคคลทั่วไปสนใจในโรคหอบหืดมากยิ่งข้ึน เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองบัว มีผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด
เป็นจ านวนมากและถือเป็นอันดับต้น ๆ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองบัว แต่ผู้ป่วยยังขาด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหอบหืด โดยในสื่อแอนิเมชันนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการ สาเหตุ การใช้ยาในการรักษา และ
วิธีป้องกันที่น่าสนใจ จากการจัดท าสื่อแอนิเมชันผู้จัดท าหวังว่าจะท าให้ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจได้ความรู้เพิ่มขึ้น และเกิดความ
เข้าใจจนท าให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สื่อแอนิเมชันเรื่องโรคหอบหืดใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการพัฒนา
แอนิเมชัน และใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro 14 ในการตัดต่อ ผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันเพื่อให้ความรู้เรื่องโรค
หอบหืดของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.35, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) และผลการ
ประเมินความพึงพอใจสื่อแอนิเมชันเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหอบหืด จากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41) 
 
ค าส าคัญ : สื่อแอนิเมชัน, โรคหอบหืด,  ภาพเคลี่อนไหวสองมิต ิ
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การพัฒนาสื่อการอบรมให้ความรู้แบบ 2 มิติ เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ 
Development of 2D Animation for Media Knowledge of the Coronary Artery 

 
อรัญญา เนรานนท์1 สุวนันท์ แสงสุริยนัต์1 และ ศิวพร ถาวรวงศา2 

1นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 

2อาจารย์ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
*E-mail : siwaporn_tha@nstru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
การพัฒนาสื่อการอบรมให้ความรู้แบบ 2 มิติ เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อแบบ 2 มิติ ใน

การเป็นสื่อกลางให้ความรู้ เพื่อหาคุณภาพด้านของสื่อการอบรมให้ความรู้  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของสื่อการอบรมให้
ความรู้แบบ 2 มิติ เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้
วิธีการสุ่มโดยบังเอิญ จ านวน 20 คน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่อการอบรมให้ความรู้แบบ 2 มิติ เรื่อง
โรคหลอดเลือดหัวใจ ภายในสื่อ2 มิติ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อาการที่เกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ การรักษาและพฤติกรรมห่างไกลโรค แบบประเมินคุณภาพสื่อการอบรมให้ความรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของสื่อการอบรมให้ความรู้ โดยผลการประเมินคุณภาพสื่อการอบรมให้ความรู้ ที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดย
ภาพรวมคุณภาพทั้ง 5 ด้านมี ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของสื่อการอบรมให้ความรู้ ประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจคิด
ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : สื่อการอบรม, สื่อ 2 มิติ, หลอดเลือดหัวใจ 
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ผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
Effects of Using Augmented Reality in English Language Teaching  

for Grade 11 Students 
 

กูรรอตูอัยนี หะยีอับดลุเลาะ1 ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา2  ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ3 
1ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2อาจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3อาจารย์ ดร. ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : i.kurotuainee@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ อพัฒนา AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน - หลัง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบ
ปกติกับแบบใช้ AR 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) สื่อ  AR ประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อ AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) แบบประเมินคุณภาพเนื้อหา AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test แบบไม่อิสระ และ t-test แบบอิสระ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. AR ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลเฉลี่ย 4.51 มีความเหมาะสม

อยูใ่นระดับคุณภาพดีมาก 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ AR ในวิชาภาษาอังกฤษ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนน

สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ AR ในวิชาภาษาอังกฤษ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการ

เรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ AR ในวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใจ

มาก 
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีเสมือนจริง,  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน,  ความพึงพอใจ 
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ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบ่ี 

Learning Skills and Innovations of the 4Cs in the 21st Century of Students in Physical 
Education Program, Institute of Physical Education 

 
ยานี สังข์ศรีอินทร์  

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 
*E-mail : ysangsriin@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา แต่ละชั้นปี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่ง
ลักษณะค าถามมีทั้งปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ เปรียบเทียบระดับทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ โดยใช้สูตร 
F-test และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา     
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 3.96) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดย
ด้านที่มีระดับทักษะสูงสุด คือ ความร่วมมือ (x̄ = 4.17) รองลงมา คือ การสื่อสาร (x̄ = 4.01) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(x̄ = 3.87) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (x̄ = 3.77) ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา แต่ละช้ันปี พบว่า นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา ที่มีระดับช้ันแตกต่างกันระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมภาพรวมไม่ต่ างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันหนึ่งด้าน คือ ด้านความร่วมมือท่ีมีระดับช้ันแตกต่างกันระดับทักษะแตกกันต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดสอบรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ่ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 แตกต่างจากช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 2 
แตกต่างจากช้ันปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
ค าส าคัญ : ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs,  ศตวรรษที่ 21 
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กลุ่มที่ 6

จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
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มิติแห่งศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 
Dimension of the Buddhist faith in the Luang Pho Thuat, Chang Hai Temple 

 
พระครูสุวรรณสุตาลังการ โทบุร ี และ พระพันธ์ ธมฺมว โส  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี 
*E-mail : Suwans.1968@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
          งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลักษณะและจุดมุ่งหมายของการแสดงความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อ
องค์องค์หลวงพ่อทวดวัดช้างให้  เพื่อวิเคราะห์ลักษณะแห่งการแสดงความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อทวดของชาวพุทธ และเพื่อ
เสนอแนะการแสดงความศรัทธาท่ีถูกต้องตามแนวทางของพุทธศาสนา โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

     ผลการศึกษาพบว่า 
     ด้านลักษณะและจุดมุ่งหมายของการแสดงความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์องค์หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ พบว่า

กลุ่มชาวพุทธผู้ศรัทธาได้แสดงออกถึงความเช่ือศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อทวดที่มีความแตกต่างกันออกไปในหลากหลายมิติ บาง
คนมีความเช่ือศรัทธาในการมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์และศรัทธาในฐานะเป็นพระนักพัฒนาและเผยแผ่ศาสนา บางคนมี
ความเชื่อศรัทธาในคุณอภินิหาร บางคนมีความเช่ือศรัทธาในมิติที่ท่านมีอิทธิพลต่อสังคมไทย แต่กลุ่มที่มีความเช่ือศรัทธาในคุณ
อภินิหารถือเป็นกลุ่มใหญ่สุด โดยการแสดงความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อทวดของชาวพุทธมีจุดมุ่งหมายคือการระลึกถึงคุณ
ความดีของท่านและปรารถนาที่จะให้ท่านได้แสดงอภินิหารช่วยเหลือมนุษย์ให้ประสบกับความสุขและปลอดภัยจากภยันตราย
ทั้งหลาย 

     ด้านการวิเคราะห์ลักษณะแห่งการแสดงความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อทวดของชาวพุทธ พบว่าการที่ชาวพุทธได้มี
ความเชื่อศรัทธาในองค์หลวงพ่อทวดเพราะกลุ่มผู้ศรัทธามีความเช่ือเป็นพ้ืนฐานว่าเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นเป็นของมีอยู่
จริงในโลก และเชื่อว่าหลวงพ่อทวดเป็นผู้มีบุญญาธิการและมีอิทธิฤทธ์ิที่จะสามารถช่วยเหลอืสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์ได้ อีกทั้ง
มีความเช่ือว่าหลวงพ่อทวดคือพระโพธิสัตว์ที่บ าเพ็ญบารมีคอยช่วยเหลือสัตว์โลกให้อยู่เย็นเป็นสุข 

     ด้านข้อเสนอแนะเพื่อการแสดงความศรัทธาที่ถูกต้องตามแนวทางของพุทธศาสนา พบว่าชาวพุทธผู้มีความ
ศรัทธาในองค์หลวงพ่อทวดได้ให้ข้อเสนอแนะว่าชาวพุทธไม่ควรให้ความส าคัญกับหลวงพ่อทวดในมิติที่เกี่ยวกับอภินิหารเพียง
อย่างเดียว เพราะเรื่องของอภินิหารเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นและพิสูจน์ยาก แต่ชาวพุทธควรพิจารณาถึงมิติอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การน ามาเป็นตัวอย่างส าหรับการพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน เช่น พิจารณาถึงการเป็นคนที่มีคุณความดี มีความอดทน เข้มแข็ง
และมีปัญญาของหลวงพ่อทวดในขณะที่ผู้วิจัยก็มีข้อเสนอแนะว่าชาวพุทธควรยึดถือหลวงพ่อทวดเป็นที่พึ่งในฐานะที่ท่านเป็น
ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยแล้วใช้ปัญญามองให้เห็นถึงสาระส าคัญของพระรัตนตรัยที่จะเช่ือมโยงไปหาหลักการส าคัญของค า
สอนทางพุทธศาสนาต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ความศรัทธา, หลวงพอ่ทวดวัดช้างให้ 



กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์

กลุ่มที่ 7

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

278

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 
:กรณีศึกษาต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

People’s opinion on Public Service of the Municipality: A Case Study of  
Budee District, Muang District, Yala Province 

  
อีอาน๊ะ ยาหะมุ¹ ฮาริส สามะเอะ¹ สกนีะห์ มามะ¹ นูไรดา อามะ¹ รอสนี ขาเร็ง¹ และ สุวิมล แซ่ก่อง2 

1นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

*E-mail : e.anah39599@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การสาธารณะของ
เทศบาล : กรณีศึกษาต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบุดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์   
t-test ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะ เมื่อพิจารณาทั้ง 5 ด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบ รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน,  การบริการสาธารณะ,  เทศบาล 
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 
:กรณีศึกษาต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

People’s opinion on Public Service of the Municipality: A Case Study of  
Budee District, Muang District, Yala Province 

  
อีอาน๊ะ ยาหะมุ¹ ฮาริส สามะเอะ¹ สกนีะห์ มามะ¹ นูไรดา อามะ¹ รอสนี ขาเร็ง¹ และ สุวิมล แซ่ก่อง2 

1นักศึกษาปริญญาตรี หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

*E-mail : e.anah39599@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การสาธารณะของ
เทศบาล : กรณีศึกษาต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบุดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์   
t-test ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะ เมื่อพิจารณาทั้ง 5 ด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบ รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน,  การบริการสาธารณะ,  เทศบาล 

การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย  
:กรณีศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

Participation of the State Agencies and Public Organizations in Solid Waste 
Management: Case Studies Satengnok District of Yala Province. 

 
ปฐมพร ไชยพรม1 อดิศร หะยีสะมะแอ1 อามีน หะยีดารียอ1 กอฟฟารี เหสามี1 ซาอีมี เหสามี1 และสุวิมล แซ่ก่อง2 

1นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

*E-mail : pathompronoke@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูล
ฝอยและศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการมีสว่นร่วมของภาครฐั ภาคประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมลูฝอย.กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยคือ ภาครัฐ ภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ านวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ(Percent) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 
ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยกรณีศึกษา : เทศบาล
เมืองสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเก็บรวบรวมหรือกักเก็บขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยและด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการฝังกลบขยะมูลฝอยและผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน
ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย คือการ เปิดโอกาสแก่ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมขยะควรจัดให้มีถัง
ขยะและรถจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ี ส่งเสริมอบรมให้มีการปลูกฝังจิตส านึกด้านการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 
 
ค าส าคัญ  : การมีส่วนร่วม, การจัดการปัญหา, ขยะมูลฝอย 
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การศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านร่วมสุข 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

A Study of Participative Management in Education between School and Community:  
A Case Study of Ban Ruamsuk School, Pattani Primary Educational  

Service Area Office 2 
 

นาอีฟ ถาวรสุทธิ์1   จิรายุทธ เจตานุวฒัน์1   นิชาฟีอี หะยีแวสามะ1  และเอกรินทร์ สังข์ทอง2 

1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*Email : naif.wu52@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านร่วมสุข (นามสมมุติ) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน  ครู 
จ านวน 2 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 2 คน และผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนของ
โรงเรียนบ้านร่วมสุข มี 5 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมคิด ริเริ่มและตัดสินใจ พบว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียนต่อไป 2) การมีส่วนร่วมวางแผน 
พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยการร่วมวางแผนการด าเนินงานจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อวางแผนการ
จัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมด าเนินการ พบว่าชุมชนร่วมจัดกิจกรรมโครงการต่าง 
ๆ ของโรงเรียนให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างดี 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าโรงเรียน
และชุมชนร่วมกับก ากับติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงข้อบกพร่องและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 5) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และช่ืนชมยินดี พบว่า การมีส่วนร่วมรบั
ผลประโยชน์และช่ืนชมยินดี ส่วนมากเป็นผลประโยชน์ทางด้านจิตใจมากกว่าผลตอบแทนทางด้านวัตถุจากโรงเรียนและชุมชน 
 
ค าส าคัญ : การจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, ชุมชน 
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การศึกษาสาเหตุของปัญหาและการด าเนินการแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
: กรณีศึกษาโรงเรียนทรงธรรมวิทยา 

Causes of Problems and Drug Addiction Solutions in Educational Institutions 
: A Case Study of Songtham Wittaya School 

  
จารุ เพ็ชรแกมแก้ว1 ชนิศา อิฐเขตต์1 กชกร บญุเลิศ1 ธันวลัย คงศรี1 เอกรินทร์ สังขท์อง2 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : Jaru.Petkamkeaw@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
สาเหตุของปัญหาสารเสพติดและการด าเนินการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนทรงธรรมวิทยา ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 คน ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน ครูหัวหน้าระดับช้ัน   
จ านวน 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนที่มีสาเหตุของปัญหาและ
การด าเนินการแก้ไขปัญหาสารเสพติดที่มีการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ  ในจังหวัดสงขลา เครื่องมือในการวิ จัย คือ 
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวผู้วิจัยเอง ถือได้
ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหาสาร
เสพติดในสถานศกึษาได้แบ่งออกเป็นสามด้านคือ 1)ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 2) ด้านครอบครัว 3) ด้านผู้เรียน โดยมี
การด าเนินการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดบูรณาการในหลักสูตร มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดจากวิทยากรและมีการก าหนดมาตรการป้องกันสาร
เสพติดในโรงเรียน 2) ด้านการค้นหา โรงเรียนได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบคัดกรองนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวิธีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 3) ด้านการ
รักษา โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม อาทิ โครงการโรงเรียนสีขาวการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ดูแลรักษา ปรับ
ความคิด พฤติกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 4) ด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนมีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยคุณครูประจ าช้ัน และการจัดสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน  5) 
ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการนิเทศก ากับติดตามผู้รับผิดชอบ มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน และรายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนมีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าส าคัญ : ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
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ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการกองสวัสดิการและสังคม : กรณีศึกษาด้านสวัสดิการ 
ของผู้พิการในเทศบาลเมืองปัตตานี 

The satisfaction of the service users and the Social Welfare: A Case Study of  
Welfare Disabled municipality in Pattani. 

 
สุภารตัน์  ลิ้มด ารงค์1  ผุสรัตน์ บัวด า1  และ ปานวลัย ศรีราม2 

1นิสิตสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

*Email : Suparat๐๐๔๓@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาระดับศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการกองสวัสดิการและสังคม : 
กรณีศึกษาด้านสวัสดิการของผู้พิการในเทศบาลเมืองปัตตานี ในการบริการทั้ง ๗ ด้านคือด้านความสะดวกสบาย ด้านการ
ติดต่อ/ประชาสัมพันธ์ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการ ด้านการประสบความส าเร็จ ด้านความสามารถ และด้านความ
ต้องการของผู้เข้ารับบริการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปผล
ความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมดและใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดสว่นเพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละต าบล 260 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออก เป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถาม เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการกองสวัสดิการและสังคม : กรณีศึกษาด้าน
สวสัดิการของผู้พิการในเทศบาลเมืองปัตตานี ตอนที่ 3 เป็นแบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขการบริการของกองสวัสดิการและสังคม : กรณีศึกษาด้านสวัสดิการของผู้พิการในเทศบาลเมืองปัตตานี   

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการกองสวัสดิการและสังคม : กรณีศึกษาด้าน
สวัสดิการของผู้พิการในเทศบาลเมืองปัตตานี  ต่อการใช้บริการของกองสวัสดิการและสังคม : กรณีศึกษาด้านสวัสดิการของผู้
พิการในเทศบาลเมืองปัตตานี ท้ัง 7 ด้านโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.09,SD = .67 หรือ 58.4%) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสะดวกสบาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.26,SD = .53 หรือ 
60.8%)  และรองลงมาคือ ด้านความต้องการของผู้เข้ารับบริการและด้านการติดต่อ/ประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x̄  = 4.15,SD = .85, .68 หรือ 59.2%)   ด้านสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=4.11,SD=.77 หรือ 58.7%) ด้าน
ความสามารถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.02,SD = .81 หรือ 57.4%) ด้านการประสบความส าเร็จ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x̄ = 3.99 ,SD = .79 หรือ 57.0%)  และด้านสิทธิประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.97,SD = .75 หรือ 
56.7%)   ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,  การใช้บริการ, กองสวัสดิการและสังคม, ผู้พิการในเทศบาลเมืองปัตตาน ี
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การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
An Establishment of Professional Learning Community in a Private School                      

in Thepha District, Songkhla Province 
 

มาซีนี  แอหมอ1 นพดล  น่ิมสวุรรณ2 และ เรชา  ชสูุวรรณ3   
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถะศึกษา คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : nooaer33@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง โดยครอบคลุมผู้ที่มี
ส่วนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูประจ าช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระยะเวลา
ที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครั้งนี้ 1 ภาคเรียน ของปีการศึกษา 2561 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Senge (1990) Hipp & Huffman (2003) วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557) น ามาสังเคราะห์
เพื่อหากรอบแนวคิดการสร้างกรอบงานในการปฏิบัติของผู้วิจัย ซึ่งสรุปได้ 6 องค์ประกอบในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพได้ดังนี้ 1) การมีกัลยาณมิตร 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การร่วมมือ ร่วมใจกัน 4) การสร้างภาวะผู้น าร่วมกัน 5) การ
ปรับ/สนับสนุนชุมชน 6) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนา PAOR ของ Kemis & McTaggart 
(1988) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม แบบประเมินความเป็นองค์ประกอบของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ 6 ประการ เกิดขึ้น
จากกระบวนการ PAOR ได้ดังนี้ 

1. กระบวนการวางแผน มีการด าเนินการดังนี้ ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูประจ าช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-5 ได้
รวมกลุ่มกันเพื่อพูดคุยกัน ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ทุกคน
จึงหาสิ่งที่คิดตรงกันว่าควรแก้ไขปัญหาในส่วนใดก่อน เพื่อให้ทุกคนได้มองทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้เกิดการมี
กัลยาณมิตร การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการสร้างภาวะผู้น าร่วมกัน  

2. กระบวนการปฏิบัติการ มีการด าเนินการดังนี้ ฝ่ายวิชาการและครูประจ าช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-5 ได้น า
ข้อสรุปของปัญหาในการพูดคุย มาออกแบบกิจกรรมหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง 
ซึ่งท าให้เกิดการมีกัลยาณมิตร การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การสร้างภาวะผู้น าร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน  

3. กระบวนการสังเกต ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูประจ าช้ัน
ประถมศึกษาปีที่1-5 ได้มีการด าเนินการดังนี้ โดยน าผู้เข้าร่วมเข้าสังเกตกิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน มาร่วมตรวจสอบถึงวิธีการที่ได้
ออกแบบไปว่าเป็นอย่างไรและนักเรียนมีการตอบสนองมากน้อยเพียงใด ดังนั้นทางเพื่อนครูที่เข้าไปสังเกตการณ์ จะเป็นตัวช่วยใน
การรวบรวมข้อมูลในครั้งนั้น และจะน ามาหารือกันในการพูดคุยในครั้งต่อไป ดังนั้นกิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียนจึงท าให้เกิดการมี
กัลยาณมิตร การร่วมมือ ร่วมใจกัน และการสร้างภาวะผู้น าร่วมกัน  
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4. กระบวนการคิดไตร่ตรองหรือการคิดสะท้อน มีการด าเนินการดังนี้ เป็นการพูดคุยเพื่อที่จะประเมินถึงวิธีการที่
ออกแบบ โดยให้ทุกคนได้พูดคุยหรือซักถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ท าให้เกิดการมีกัลยาณมิตร 
การสร้างภาวะผู้น าร่วมกัน และ การปรับ/สนับสนุนชุมชน 

สรุปได้ว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ดัง 6 
องค์ประกอบนั้น เกิดจากผลของการกระท าของแต่ละกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในโรงเรียน
เอกชนแห่งนี้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นอาจเกิดขึ้นพร้อมกันแบบองค์รวมในกิจกรรมนั้นๆ 
 
ค าส าคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ,  โรงเรียนเอกชน 
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบของข้าราชการต ารวจ 
สถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  

A study of motivation in their duties to resolve the issue of unrest, police officials 
Kapho Subdistrict, Kapho District, Pattani Province 

 
ส.ต.ท.อภิชัย ด าสงค์  และ นฤมล จรูญรัตน์  

นิสิตสาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
*E-mail : aphichai34@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบของข้าราชการต ารวจ

สถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านความปลอดภัย ด้านหน่วยสนับสนุน ด้าน
ปฏิบัติงาน ด้านมวลชน และด้านสนับสนุนความก้าวหน้าของอาชีพ  และด้านความมั่นคงในงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปผลความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ โดยใช้วิธีของ Taro 
Yamane เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการต ารวจทั้งหมดและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างข้าราชการต ารวจอย่างเป็น
สัดส่วนเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561 จ านวน 182 
คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออก เป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เพื่อวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ของข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ตอนท่ี 3 เป็นแบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความไม่สงบของข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

ผลการศึกษา พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบของข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ 
อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบของข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ 
จังหวัดปัตตานี ทั้ง 7 ด้านโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.86) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านสวัสดิการ ( x̄ =  4.28, S.D. = 0.78) มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่
สงบท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ของข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้าน
อื่นๆ และด้านการปฏิบัติงาน ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.86) มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบท่ามกลาง
สถานการณ์ปัจจุบัน ของข้าราชการต ารวจสถานีภูธรกะพ้อ อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่นๆ  ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติหนา้ที,่ ปัญหาความไม่สงบ, ข้าราชการต ารวจ 
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องค์ประกอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 

The Elements of Continuous Learning of Teacher in the Primary School  
under the Jurisdiction of Pattani Primary Education Service Office 

 
ทิศนา แสงระวี1 และ เรชา ชูสุวรรณ2  

1นักศึกษาปริญญาเอก, ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
2อาจารย์ ดร., ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

*E-mail : thisana.sangravee@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, 2 และ 3  ที่
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O – Net) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกร่วมกับการศึกษาเอกสาร สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการสร้างสายสมัพันธ์ที่ดี การตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Thematic Analysis ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มี 3 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ด้วยตนเองของครู 2) ภาวะผู้น าเร้าพลัง และ 3) โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ : องค์ประกอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, การพัฒนาครู, สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
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รูปแบบการสอนแนะท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

Coaching Patterns Affecting Active Learning of Teachers in Schools under the 
Jurisdiction of Narathiwat Primary Educational Service Area Office III 

 
มะสือดี เจ๊ะเด็ง1  นพดล น่ิมสุวรรณ2 และเรชา ชูสุวรรณ3 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถะศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

3   อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
*E-mail : kadeng3dee@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการสอนแนะในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รูปแบบพัฒนาปัญญาและความคิด 

และรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 2) 
เพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และ 
3) เพื่อค้นหารูปแบบการสอนแนะที่สามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนสังกัดส านักเขตเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จ านวน 64 โรง  ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรง คือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และครูระดับ
ประถมศึกษาที่ได้รับการสอนแนะ เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น
ของการด าเนินการสอนแนะและการด าเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เท่ากับ .933 และ .934 ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การด าเนินการสอนแนะ รูปแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน รูปแบบพัฒนาปัญญาและความคิด และรูปแบบการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีการด าเนินการอยู่ใน
ระดับมาก  

2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. รูปแบบการสอนแนะเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้ร้อยละ 54.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สร้างสมการในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 
Ŷ  = 1.411+.634(X1) 

  สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

yẐ = .736(X1) 
 
ค าส าคัญ : การสอนแนะ, การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
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การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

The Internal Supervision Affecting The Role of Teachers in Active Learning of 
Schools under the Jurisdiction of  Yala Primary Educational Service Area Office  II 

 

ภานุพงษ์ เศียรสุวรรณ์1 นพดล น่ิมสุวรรณ2 เรชา ชูสุวรรณ3 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถะศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
3อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

*E-mail : panupongg2526@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับ
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในสถานศึกษากับบทบาทของครูในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 4) ค้นหาตัวพยากรณ์การนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จ านวน 59 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย โดยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน กับ ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยตอนที่ 1 การด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
และตอนท่ี 2 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .946 และ .919 ตามล าดับ สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบคัดเลือกเข้า 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) การนิเทศภายใน
สถานศึกษากับบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนการนิเทศ (X1) การให้ความรู้ในสิ่งท่ีจะท าการนิเทศ (X2) การปฏิบัติการนิเทศ (X3) 
และการประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ (X4) ร่วมกันพยากรณ์บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 21.10 ซึ่งด้านการปฏิบัติการนิเทศ (X3) เป็นตัว
พยากรณ์เพียงตัวเดียวท่ีส่งผลต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Ŷ     =    2.686+.344 (X3)** 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Ẑ    =   .447(X3)** 
 

ค าส าคัญ  : การนิเทศภายใน, การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันองค์กรของครู โรงเรียนขนาดใหญ่ 
แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

The Relationship between Motivation and Organizational Commitment of  
Teachers at a Large Size School under Office of the 

Private Education in Songkhla Province 
 

จุฑามาศ  แซ่ย่อ1 และ วรลักษณ ์ ชูก าเนิด2 
1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
*E-mail : schuthamas@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจของครูโรงเรียนขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่ง สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 2) ศึกษาระดับความผูกพันของครูโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันองค์กรของครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูผู้สอนในโรงเรียน
แห่งนั้น จ านวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักการของ 
Likert rating scales ผลปรากฏว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของครูโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง มีค่าความเช่ือมั่น
โดยรวมเท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของครูโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง มีค่าความเช่ือมั่นโดยรวม
เท่ากับ 0.94 ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 การวิเคราะห์ข้อมูล คือการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการ
ความสัมพันธ์และความผูกพัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในขณะที่ด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก 2) ครูมีความผูกพันองค์กรในภาพรวม
และแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันองค์กรของครูในโรงเรียนนี้มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01   

 
ค าส าคัญ  : แรงจูงใจ, ความผูกพันองค์กร 
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ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูที่สอนศาสนาและครูที่สอนสามัญ: 
กรณีศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล 

Needs for Self Development of Religion Teacher and Ordinary Teacher: 
A Case Study of Muslimsuksa School Satun Province. 

 
นูรฮีดายะฮ์ หมาดมานัง1 และ วรลักษณ์ ชูก าเนิด2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*E-mail : nur.chem.edu@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูที่สอนศาสนา
และครูที่สอนสามัญโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2 คน ครูท่ีสอนศาสนา 8 คน 
และครูที่สอนสามัญ 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้นจ านวน 18 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา 
ผู้วิจัยสร้างความน่าเช่ือถือของการวิจัยโดยใช้หลักของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใ ห้ข้อมูลส าคัญและใช้เวลาท่ีเหมาะสมใน
การสัมภาษณ์รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนนักวิจัยด้วยกัน 

ผลการวิจัยพบว่าครูที่สอนศาสนามีความต้องการในการพัฒนาตนเอง 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้
ทางด้านภาษา เช่น ภาษาอาหรับและภาษามลายู ด้านเทคโนโลยี และด้านการจัดท านวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2) ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบฉบับของท่านศาสดา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ด้านทักษะ 5) ด้านเจตคติ และ 6) ด้านคุณลักษณะ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของครู 
ส่วนครูที่สอนสามัญมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางด้านหลักสูตร และด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2) ด้านบุคลิกภาพ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ด้าน
ทักษะ และ 5) ด้านเจตคติ  
 
ค ำส ำคัญ : ความต้องการในการพฒันาตนเองของครู, ครูสอนศาสนา, ครูสอนสามัญ 
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

Motivation Affecting Government Teachers’ Functional Competency in Schools  
under the Secondary Educational Service Area Office 16 

 
เอนก อมราพิทักษ์1 และ วุฒชิัย เนียมเทศ2 

1ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

*Email : maymay965@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู 2) ศึกษาระดับสมรรถนะประจ า
สายงานของข้าราชการครู 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครู และ 4) ศึกษา
อ านาจพยากรณ์ของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาและสตูล รวมทั้งสิ้นจ านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของข้าราชการครู
มีค่าความตรงของเนื้อหาตั้งแต่ .60 ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือมั่น .951 และสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูมีค่าความ
ตรงของเนื้อหาตั้งแต่ .60 ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือมั่น .980 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. แรงจูงใจของข้าราชการครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความต้องการความมั่นคงในต าแหน่งงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น และด้านความต้องการสิ่งพื้นฐานในการด าเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน  
  2. สมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น 
  3. แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูในระดับค่อนข้างสูง (r = 
.656) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01  
  4. แรงจูงใจของข้าราชการครูด้านความต้องการความก้าวหน้าในงานอาชีพ (X6) ด้านความต้องการมี
สัมพันธภาพที่ดีในหน่วยงาน (X3) และความต้องการได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายหรือความรับผิดชอบที่สูงขึ้น (X5) สามารถ
สร้างสมการพยากรณ์ของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .672 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อ านาจพยากรณ์เท่ากับ ร้อยละ 45.2 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและที่คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y = 1.773 + .232(X6) + .196(X3) + .161(X5) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   Z = .326(X6) + .248(X3) + .199(X5) 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, สมรรถนะประจ าสายงาน 
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การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริ 
และโรงเรียนขาดแคลนในพืน้ที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ 

Evaluation of Teacher Competency under School Potential Development Project 
Initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and  
Deficient Schools of Educational Areas in Four Southern Provinces 

 
ชรินรัตน์  บุญนวล1 เรวด ี กระโหมวงศ์2 และ เมธ ีดิสวัสดิ์3 

1กศ.ม. (การวิจยัและประเมิน), ภาควิชาการประเมินผลและวจิัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาควิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*E-mail : ploycharin@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะของครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริ 

และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 3สมรรถนะ 1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถและด้านเจตคติ ในด้านการออกแบบการเรียนรู้หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล และการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน 2) สมรรถนะด้าน
ประสบการณ์วิชาชีพครูและจิตวิญญาณครูประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถและด้านเจตคติ ในด้านการประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ความรักและเมตตาลูกศิษย์ 3) สมรรถนะการท าวิจัยในช้ันเรียน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถและด้านเจตคติ ในด้านการระบุปัญหา ก าหนดปัญหาในการวิจัย การด าเนินการ
วิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 60 คน และผู้บริหาร จ านวน 15 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะส าหรับครูประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
แบบประเมินด้านความรู้ เป็นแบบทดสอบแบบ ถูก-ผิด แบบประเมินด้านทักษะความสามารถ มีลักษณะเป็น Rubric Score 3 
ระดับและแบบวัดเจตคติ เป็นแบบ Rating Scale 5 ระดับและฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะครูด้านทักษะความสามารถของ
ครูผู้สอนส าหรับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน มีลักษณะเป็นแบบ Rubric Score 3 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย ดังนี ้
 1. ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนประเมินตนเอง พบว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง ด้านทักษะความสามารถ สูงกว่าเกณฑ์การประเมินในระดับ ปานกลาง 
และ ด้านเจตคติ สูงกว่าเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ผลการประเมินครูผู้สอนโดยผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงานมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า ครูผู้สอนมี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะความสามารถสูงกว่าเกณฑ์การประเมินใน
ระดับ ปานกลาง  

 2. ผลการประเมินสมรรถนะประสบการณว์ิชาชีพครูและจิตวิญญาณครู พบว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและจิตวิญญาณครู ด้านความรู้ ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง ด้านทักษะความสามารถ สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
ระดับ ปานกลาง และด้านเจตคติ สูงกว่าเกณฑ์การประเมินในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินครูผู้สอนโดยผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็น ว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะประสบการณ์วิชาชีพครูและจิตวิญญาณครู ด้านทักษะ
ความสามารถสูงกว่าเกณฑ์การประเมินในระดับ มาก และระดับ ปานกลาง ตามล าดับ 
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 3. ผลการประเมินสมรรถนะการท าวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะการท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านความรู้ ต่ ากว่า
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านทักษะความสามารถและด้านเจตคติสูงกว่าเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ผลการ
ประเมินครูผู้สอนโดยผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านทักษะความสามารถ สูงกว่าเกณฑ์การประเมินในระดับ ปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : การประเมินสมรรถนะ,  สมรรถนะการจัดการเรยีนรูส้มรรถนะประสบการณ์วิชาชีพครูและจิตวิญญาณครสูมรรถนะ 
   การท าวิจัยในช้ันเรียน 
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การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
Learning Environment and Academic Management Perceived by Teachers of 

Rajaprajanugroh Schools in Special Development Area of Southern  
Border Provinces, Bureau of Special Education Administration. 

 
สาฟียะห ์หะแว1 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์2 และละมุล รอดขวัญ3 

1สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ 

3อาจารย์ ดร. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
*E-mail :  fa_avril@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  2) สภาพการบริหารงาน

วิชาการตามทัศนะของครู 3) ความแตกต่างของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาการตามทัศนะ
ของครู ตามตัวแปร เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การท างานด้านงานวิชาการของโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และ 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาตามทัศนะของครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต ้
สมมุติฐานของการวิจัย ระดับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามทัศนะของครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับดี การบริหารงานวิชาการตาม
ทัศนะของครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังห วัด
ชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับดี การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาตามทัศนะของครูโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่าง
กันตามตัวแปรต้น เช่น เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การท างานด้านงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 169 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ และมีค่าความเช่ือมั่นด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เท่ากับ .895 ค่าความเชื่อมั่นด้านการบริหารงานวิชาการ
เท่ากับ .936 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ค่าที และ ค่าเอฟ 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1) ระดับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณารายด้านมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ พบว่าการด้านสังคมกลุ่มเพื่อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านอาคารสถานท่ี 
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2) การบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับดี ทุกด้าน 
เช่นกัน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ พบว่าด้านสภาพอาคาร และห้องเรียนมั่นคงปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ด้านโรงอาหารมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นน่าพักผ่อน หย่อนใจ และด้านห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีจ านวนเพียงพอ กับจ านวนนักเรียน 

3) ความแตกต่างของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู โดย
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานด้านงานวิชาการของโรงเรียน และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 

4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาตามทัศนะของครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ควรรวบรวมและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน การใช้หลักสูตรแก่ผู้เกี่ยวข้อง การจัดสภาพแวดล้อม 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภายในวิชาและเชื่อมโยงกับวิชาอื่นในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อห้องเรียนมีชีวิตชีวา  
 
ค าส าคัญ : การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู,้ การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงาน
   การศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



Innovative Research and Education 

beyond the Future



กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์

กลุ่มที่ 9

สุขศึกษา พลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
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ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
และสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จังหวัดสงขลา 
The Effect of After School Hours Physical Activities Program Behavior Health Promotion 

and Wellness, Physical Fitness of Male Students, Secondary 1  
Tessaban 4 (Ban Laem Sai) Songkhla 

 
ชนาธิป  ชูอักษร1 สุนทรา กลา้ณรงค์ 2  และ ชยัลิขติ สร้อยเพชรเกษม3 

1กศ.ม. (พลศึกษา) สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*E-mail : Chanatip1@windowslive.com 

 
บทคัดย่อ 

 
              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ      
โดยท าการวัดผลจากการทดลอง 3 ระยะ ก่อนการทดลองโปรแกรม หลังการทดลองใช้โปรแกรม 8 สัปดาห์ และหลังหยุด
โปรแกรมการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยใช้โปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 60  นาที โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมายโดยการอาสาสมัครร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  คือ นักเรียนชายระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1               
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล  4 (บ้านแหลมทราย) จังหวัดสงขลา จ านวน 34  คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 
1).  แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (The Health Promotion Behavior)  ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดปัจจัย       
ที่ส่งเสริมพฤติกรรม การออกก าลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิ ทยาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร โดย รวิภาส  สุวรรณพัฒน์ .2554:113) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 4 อันดับ  
2).  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมาตรฐานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
จ านวน 5 รายการ ของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้         
ค่าร้อยละ  ความถี่  ใช้ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในการอธิบายระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระหว่าง       
ก่อน – หลัง การจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายและหลังจากการหยุดโปรแกรมกิจกรรมทางกาย 8 สัปดาห์  โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-way Repeated Measure  ANOVA)  และทดสอบภายหลังวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า โดยใช้การทดสอบตามสูตรปรับแก้วิธีของตูคีย์  (Tukey) เพื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ      
(ทรงศักดิ์  ภูศรีอ่อน.156-157: 2556) 
              ผลการวิจัยพบว่า 1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  ของนักเรียนชาย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านแหลมทราย) พบว่า 1) หลังจากการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) ด้วยโปรแกรม
กิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ในระดับดีมากที่สุด  และหลังหยุดการจัด
กิจกรรมทางกาย 8  สัปดาห์ (Follow) อยู่ในระดับดี  2) หลังจากการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) ด้วยโปรแกรมกิจกรรม
ทางกายหลังเลิกเรียน พบว่า สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เมื่อทดสอบความเหมาะสมของสัดส่วนของ
ร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ผลการทดสอบ ลุก – นั่ง 60 วินาที อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  ดันพ้ืน 30 วินาที อยู่ในเกณฑ์ต่ า  นั่งงอ
ตัวไปข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และวิ่งระยะไกล  1,600  เมตรอยู่ในเกณฑ์ดี  และหลังหยุดการจัดกิจกรรมทางกาย  8  



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6
“Innovative Research and Education beyond the Future”

301

สัปดาห์ (Follow) สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เมื่อทดสอบความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกาย
อยู่ในเกณฑ์สมส่วน ผลการทดสอบ ลุก – นั่ง 60 วินาที อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ดันพื้น 30 วินาที อยู่ในเกณฑ์ต่ า นั่งงอตัวไป
ข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และวิ่งระยะไกล  1,600  เมตรอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย           
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านแหลมทราย)  จังหวัดสงขลา พบว่า 1). ผลการทดสอบของกลุ่มเป้าหมายด้าน
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนกับนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1             
ของโรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านแหลมทราย)  พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย  หลังการจัดกิจกรรมทางกายและหลังจากหยุด          
การจัดกิจกรรมทางกาย 8 สัปดาห์ นักเรียนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยที่หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest) หลังหยุดการจัดกิจกรรมทางกาย
(Follow) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest) หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าหลังหยุดการจัด
กิจกรรมทางกาย (Follow)  2). ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านแหลมทราย)  พบว่า  1).ด้านความสมส่วนของร่างกายก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย  (Pretest)     
หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) และหลังหยุดการจัดกิจกรรมทางกาย (Follow) มีความสมส่วนของร่างกายคงที ่ 
ไม่แตกต่างกัน  2).  ด้านความอดทนของกล้ามเนื้อนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 โดยที่
หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest) หลังหยุดการจัดกิจกรรมทางกาย 
(Follow) เท่ากับก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest) หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าหลังหยุดการจัด
กิจกรรมทางกาย (Follow)  3). ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ที่ระดับ .05 โดยที่หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest) หลังหยุดการจัด
กิจกรรมทางกาย (Follow) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest) หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าหลัง
หยุดการจัดกิจกรรมทางกาย (Follow)  4). ด้านความอ่อนตัวนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ที่ระดับ .05 โดยที่หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest) หลังหยุดการจัด
กิจกรรมทางกาย (Follow) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest)  หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) เท่ากับ
หลังหยุดการจัดกิจกรรมทางกาย (Follow) 5). ด้านความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจนักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยที่หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมทางกาย (Pretest)  หลังหยุดการจัดกิจกรรมทางกาย (Follow) เท่ากับก่อนการจัดกิจกรรมทางกาย (Pretest)   
หลังการจัดกิจกรรมทางกาย (Posttest) สูงกว่าหลังหยุดการจัดกิจกรรมทางกาย (Follow) แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมทางกาย ด้วยโปรแกรมกิจกรรมหลังเลิกเรียนส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน  
  
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรยีน, พฤติกรรมการสง่เสริมสุขภาพ, สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ,   
              นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ผลของการรมไอน้ าสมุนไพรร่วมกับการรักษาพยาบาลปกติในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
Effect of Herbal Steam Inhalation and Normal Treatment for Patient  

with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
 

รุสดา ดอเลาะ1  คันธมาทน์ กาญจนภมูิ2 และ สุภาพ สิกขาพันธ์3 
1นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
3ดร. นักวิชาการอิสระ 

*E-mail : puteri-manis@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เรื่อง ผลของการรมไอน้ าสมุนไพรร่วมกับการรักษาพยาบาลปกติใน
ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบค่าสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการรมไอน้ าสมุนไพรร่วมกับการรักษาพยาบาลปกติก่อนและ
หลังการได้รับการรักษา และเปรียบเทียบค่าสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรือ้รังที่ไดร้ับการรมไอน้ าสมนุไพรร่วมกับการ
รักษาพยาบาลปกติกับผู้ป่วยทีไ่ด้รับการพยาบาลปกติ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน ใช้การสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 
แบ่งเป็นการศึกษา 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน กลุ่มควบคุมได้รับการรักษาพยาบาลปกติ และ
กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการรมไอน้ าสมุนไพรร่วมกับการรักษาพยาบาลปกติ เครื่องมือทดลองใช้ในการรมไอน้ าสมุนไพรที่ได้รับ
การปรับปรุงรูปแบบการรมไอน้ าสมุนไพรจากเดิม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมวิจัย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด นัดมาให้ความรู้และรมไอน้ าสมุนไพรวันละ  1 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที นัดมารมไอน้ าสมุนไพร 5 วันครั้ง เป็น
จ านวนทั้งหมด 6 ครั้ง และนัดผู้เข้าร่วมวิจัยมาทั้งหมดมาประเมินและเก็บข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ด้วยร้อยละ และความถี่ เปรียบเทียบค่าสมรรถภาพปอดก่อนและหลังการรักษาในกลุ่มทดลอง
ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test และเปรียบเทียบค่าสมรรถภาพปอดระหว่างกลุ่ม
ควบคุมกับกลุ่มทดลองด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test โดยใช้สถิติก าหนดระดับนัยส าคัญของ
การทดลองที่ .05 สามารถอธิบายได้ว่า หลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับการรมไอน้ าสมุนไพรร่วมกับการรักพยาบาลปกติสามารถเพิ่ม
สมรรถภาพปอดได้มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ได้รับการรมไอ
น้ าสามารถลดอาการหายใจล าบากและเพิ่มระยะทางการเดินในเวลา 6 นาทีได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาพยาบาลเพียงอย่าง
เดียว 
 
ค าส าคัญ : การรมไอน้ าสมุนไพรคา่สมรรถภาพปอดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
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ผลของการฝึกการหายใจและการพอกยาเย็นต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
Effect of Breathing Exercise and Cool Herbal Poultice on Blood Pressure  

in Elderly People with Hypertension 
 

เจะสุไรดา  ดือเร๊ะ1 คันธมาทน์ กาญจนภูมิ2 และ สุภาพ สกิขาพันธ์3 

1นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

3ดร. นักวิชาการอิสระ 
*E-mail : baboo_jubjub@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกการหายใจและการพอกยาเย็นต่อการ
ลดระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคความดันโลหติสูง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา แบ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการรักษาพยาบาลปกติและการฝึกการหายใจ โดยการฝึกการหายใจผ่านการเป่ากังหันลม วันละ 15 นาที, 
กลุ่มที่ได้รับการรักษาพยาบาลปกติและการพอกยาเย็น โดยการน าสมุนไพรฤทธิ์เย็นมาพอกบริเวณชายโครงด้านขวา 30 นาที 
แล้วล้างออก และกลุ่มที่ได้รับการรักษาพยาบาลปกติและการฝึกการหายใจร่วมกับการพอกยาเย็น โดยการฝึกหายใจผ่านการ
เป่ากังหันลม 15 นาที พร้อมกับการพอกยาเย็นร่วมด้วย 30 นาที ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 28 คน เก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีการติดตามผลเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง วิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติ pair t-test และวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนของประชากร (ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า  หลังการทดลองค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตลดลงกว่าก่อนการทดลองทั้ง 3 กลุ่ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภายหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม พบว่า การรักษาพยาบาลปกติและการฝึกการหายใจ
ร่วมกับการพอกยาเย็นมีค่าความดันโลหิตเฉลี่ยลดลงมากกว่าการรักษาพยาบาลปกติและการฝึกการหายใจ, การรักษาพยาบาล
ปกติและการฝึกการหายใจมีค่าความดันโลหิตเฉลี่ยลดลงกว่าการรักษาพยาบาลปกติและการพอกยาเย็น อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสติ ส่วนการรักษาพยาบาลปกติและการฝึกการหายใจร่วมกับการพอกยาเย็นมีค่าความดันโลหิตเฉลี่ยลดลงกว่าการ
พยาบาลปกติและการพอกยาเย็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
   
ค าส าคัญ : การฝึกการหายใจ, การพอกยาเย็น, ผูสู้งอายุความดันโลหิตสูง 
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ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสุขศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการท างานร่วมกัน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

Effect of Active Learning of Health Education on Learning Achievement and Group 
Working Skill of Grande 5 Students. 

 
สมฤาด ีวรรณกลดั1 และ วิลาวัลย ์ด่านสิริสุข2 

1ศษ.ม (วิทยาการการทางการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

*E-mail : e-nuyacha409@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนวิชาสุขศึกษาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาสุข
ศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  3) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการท างานร่วมกันวิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยะหริ่ง 
อ า เ ภ อย ะห ริ่ ง  จั ง ห วั ดปั ต ต านี จ า น วน  2  ห้ อ ง เ รี ย น  58  ค น  ซึ่ ง ไ ด้ จ า ก กา รสุ่ ม แ บบ ก ลุ่ ม  โ ด ย แบ่ ง เ ป็ น  
2 กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 29 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
ปกติ และกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 29 คน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก วิชาสุขศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ยาน่ารู้  สารเสพติดให้โทษ และ สื่อกับตัวเรา จ านวน 7 แผน โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีผลการตรวจสอบอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยาก
ง่ายระหว่าง 0.40 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 - 0.53 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับอยู่ที่ 0.73  3) 
แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกัน โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ การประเมินโดยครูผู้สอน และการประเมินโดยนักเรียน   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนนักเรียนั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ระหว่างนักเรียน  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 โดยคะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าคะแนนสอบของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบปกติ 
 3. ผลคะแนนทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกวิชาสุขศึกษา มีผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรกุ, การจัดการเรียนรู้แบบปกต,ิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทักษะการท างานร่วมกัน 
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การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอลและเกณฑ์ปกติส าหรับเยาวชนชาย ที่มีอายุ 16 ถึง 18  ปี 
Futsal Skills Test and Norms for Male Youth Aged 16 to 18 years 

 
สุรศักดิ์ เส็มหมาน1  สุนทรา  กลา้ณรงค์2  และ ชยัลิขิต  สร้อยเพชรเกษม3 

1นิสิตปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิลาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

3อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
*E-mail : sak_0405@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
            การวิจัยนี้เป็นการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอลและเกณฑ์ปกติส าหรับเยาวชนชายอายุระหว่าง 16 ถึง 18 ปี 
ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบทดสอบปฏิบัติ  มีรายการทดสอบ 4 รายการ เพื่อวัดทักษะความสามารถกีฬาฟุตซอล ได้แก่         
1) ทักษะการเคลื่อนที่แบบผสมผสาน 2) วัดทักษะการครอบครองลูกฟุตซอล 3) วัดทักษะการรับและส่งลูกฟุตซอล  
4) วัดทักษะการยิงปะตู  สรุปผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1) แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนที่  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ค่าความยาก
ง่ายเท่ากับ  0.76 และค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.52 ตามล าดับ แบบทดสอบทักษะการครอบครองลูกฟุตซอลมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00  ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95  และค่าความยากง่าย 0.63  ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.45 ตามล าดับ 
แบบทดสอบทักษะการรับและส่งลูกฟุตซอลมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60  ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97  ค่าความยาก
ง่ายเท่ากับ 0.61 ตามล าดับ และค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.50  และแบบทดสอบทักษะการยิงประตู มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.62 ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.50  
 2) เกณฑ์ปกติ (Norm)   แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก ข้อสอบทักษะการเคลื่อน  
ระดับทักษะสูงมาก  เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ78.78  ระดับทักษะสูง เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
คะแนนทีเท่ากับ 62.39  ระดับทักษะปานกลางเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 3 คะแนนที คะแนนเท่ากับ 50.66  ระดับทักษะต่ า 
เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 40.33  และระดับทักษะต่ ามากเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน คะแนนที
เท่ากับ 31.88  ตามล าดับ  แบบทดสอบทักษะการครอบครองลูกฟุตซอล ระดับทักษะสูงมาก เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
คะแนนทีเท่ากับ 66.40  ระดับทักษะสูง เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 53.63  ระดับทักษะปานกลางเกณฑ์
คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ42.88  ระดับทักษะต่ า เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ36.60  
และระดับทักษะต่ ามากเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 31.04  ตามล าดับ  แบบทดสอบทักษะการรับและส่ง
ลูกฟุตซอล ระดับทักษะสูงมาก  เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 64.43  ระดับทักษะสูง เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 
4 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 53.61 ระดับทักษะปานกลางเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 43.99  ระดับ
ทักษะต่ า เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 33.92 และระดับทักษะต่ ามากเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
คะแนนทีเท่ากับ 23.87  ตามล าดับ แบบทดสอบทักษะการยิงประตู ระดับทักษะสูงมาก  เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
คะแนนทีเท่ากับ 68.05  ระดับทักษะสูง เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ58.54  ระดับทักษะปานกลางเกณฑ์
คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 48.01 ระดับทักษะต่ า เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน คะแนนทีเท่ากับมากว่า 
36.68  และระดับทักษะต่ ามากเกณฑ์คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน คะแนนทีเท่ากับ 26.34  ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ  :  แบบทดสอบทักษะกฬีาฟุตซอล, คะแนนที, เกณฑ์ปกต ิ
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(ส าเนา) 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ที่ 0958/ 2562           
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิโครงการจดัประชุมทางวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6  

Innovative Research and Education beyond the Future 
------------------------------------------------------ 

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย 
ครั้งที่ 6 เรื่อง Innovative Research and Education beyond the Future ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมเจบี หรรษา หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยด้าน
การศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะน าไปสู่
การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการท างานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย 
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามตามมาตรา 34 และ 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา   
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวตักรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1.3 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วทิยาเขตปัตตาน ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
1.5 ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
1.6 ผู้อ านวยการส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 
1.7 ผู้อ านวยการส านักวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1.8 ผู้อ านวยการวิทยาลยัสงฆ์ปตัตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  ข้อคิดเห็นและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
 

2. คณะกรรมการอ านวยการ   
2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรรมการ 
2.3 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร   กรรมการ 
2.4 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   กรรมการ 
2.5 คณบดีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอน ี   กรรมการ 
2.6 คณบดีคณะครศุาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
 
 

/2.7 ผู้อ านวยการ... 
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2.7 ผู้อ านวยการวิทยาลยัสงฆ์ปตัตาน ี    กรรมการ 
2.8 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบณัฑติศึกษา    กรรมการ 
2.9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรยีนรู ้   กรรมการ 
2.10 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ   กรรมการ 
2.11 รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์  กรรมการ 
2.12 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารองค์กร  กรรมการ 
2.13 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพเิศษ    กรรมการ 
2.14 นางพึงใจ  ปราโมทย์อนันต ์        กรรมการ 
2.15 นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง                           กรรมการและเลขานุการ 
2.16 นางสาวเปรมวดี โกมลตร ี        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่อ านวยการ  วางแผน ดูแลสนับสนุนการปฏิบตัิงานของฝ่ายตา่งๆ เพื่อให้การจัดประชุม 

วิชาการฯ และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารและด าเนินงานวิชาการ 
 3.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบณัฑติศึกษา                              ประธานกรรมการ 

     3.2 บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร ์          รองประธานกรรมการ  
 3.3 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ   กรรมการ 
 3.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรยีนรู้   กรรมการ 
 3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกลุ    กรรมการ 
 3.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์    กรรมการ 
 3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ ์   กรรมการ 
 3.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ สว่นไพโรจน ์   กรรมการ 
 3.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา   กรรมการ 
 3.10 ดร.นัทธี บุญจันทร ์     กรรมการ 
 3.11 ดร.ธีระยุทธ รัชชะ      กรรมการ 
 3.12 ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ     กรรมการ 
 3.13 ดร.มัฮดี แวดราแม     กรรมการ 

 3.14 นางจีรนันท์ ทรงชาติ     กรรมการ    
 3.15 นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ     กรรมการ 
 3.16 นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ     กรรมการ 
 3.17 นางสาวจิตราภรณ์ ก าจรศุภสวัสดิ ์    กรรมการ 
 3.18 นางฐิติกาญจน์ ขวัญไฝ     กรรมการ 
 3.19 นางสาวรอซียะ  มะมิง     กรรมการ 
 3.20 นางสาวมณฑา ไชยแสง     กรรมการ 
 3.21 นางสาวญาดา ชีระจินต ์     กรรมการ 
 3.22 นางสาวปวีทิพย์ ทองศรีสุข     กรรมการ 
 3.23 นายบุรินทร์ สหวิริยะ     กรรมการ 
 3.24 นายเทพมรินทร์ แก้วเมฆ     กรรมการ 
 

/3.25 นายบูคอรีย์... 
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 3.25 นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง       กรรมการและเลขานุการ 

     3.26 นางสาวเปรมวดี  โกมลตร ี        กรรมการและเลขานุการ 
 3.27 นางสาวภคินี ชะณีทอง        กรรมการและเลขานุการ 
 3.28 นางสาวนุรฮัม ฮะซา        กรรมการและเลขานุการ 
   3.29 นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว        กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ประสานงาน รับผลงานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการสัมมนา จัดท าป้ายช่ือองค์ปาฐก 
ผู้น าเสนอบทความ และผู้ด าเนินการอภิปราย จัดท าเอกสารประกอบการประชุม Proceedingsและรวมถึงการคัดเลือก
ผลงานวิจัยดีเด่น 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกภาพ แสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ และประชาสมัพันธ ์
 4.1 ผู้ช่วยคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร   ประธานกรรมการ 
    4.2 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

4.3 นายศิวะศวัส ศวัสร์กุลกร     กรรมการ 
4.4 นายอับดุลฮาเลม มาลา     กรรมการ 
4.5 นายสุรเชษฐ์  พุ่มฤทัย     กรรมการ 
4.6 นายพิภัตน์  เผ่าจินดา     กรรมการ 
4.7 นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 
4.8 นายสมนึก  แก้วมีศร ี        กรรมการและเลขานุการ 
4.9 นายสิทธิโชค  โนะ                   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ จดัเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ จัดเตรยีมห้องประชุม  

เวที ห้องเสนอผลงาน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Internet สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ แสง สี เสียง 
บันทึกเทปการบรรยาย และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ ลงทะเบียน และอาหาร 
 5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลติ เกิดทิพย์   ประธานกรรมการ 
 5.2 ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ ์         รองประธานกรรมการ 
 5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกลุ    กรรมการ 
 5.4 นางสาวศุภลักษณ์ พลายแสง     กรรมการ 
 5.5 ว่าท่ีร้อยตรีธวัชชัย ศรีเทพ     กรรมการ 
 5.6 นางสาวพิชชาพร สุนทรนนท์     กรรมการ 
 5.7 นางสาวญาดา ชีระจินต ์     กรรมการ 
 5.8 นางสาวทิตยา  ศรีสุวรรณ     กรรมการ 
 5.9 นางสาวนิรวรรณ  สอดส่อง     กรรมการ 
 5.10 นางสาวธรรญชนก  จักรกาญจน ์    กรรมการ 
 5.11 นางสาวมณฑา ไชยแสง     กรรมการ 
 5.12 นางปนิดา ด ารงสุสกลุ     กรรมการ 
 5.13 นายบุรินทร์  สหวิริยะ     กรรมการ 
 
 

/5.14 นางสาวรอซียะ... 
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    5.14 นางสาวรอซียะ  มะมิง     กรรมการ 
 5.15 นางสาวเปรมวดี  โกมลตร ี     กรรมการ 
 5.16 นางสาวนุรฮัม ฮะซา     กรรมการ 
 5.17 นางสาวรอกีเยาะ หะอาแว     กรรมการ 
 5.18 นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 5.19 นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ     กรรมการและเลขานุการ 
 5.20 นางสาวปวีทิพย์ ทองศรีสุข     กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่ต้อนรับ รับลงทะเบียน ดูแลวิทยากร องค์ปาฐก ผู้เสนอผลงาน แขกผู้มีเกียรติ และคณะผู้เข้าร่วม
ประชุม หรืองานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดูแลอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับแขกและผู้เข้าร่วมโครงการ และ
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
   6.1 นางพึงใจ  ปราโมทอนันต์     ประธานกรรมการ 
   6.2 นางสายหยดุ  ขจรยุทธไกร     กรรมการ 
   6.3 นางสาวพิริยา ศรีเทพ     กรรมการ 
   6.4 นางสาวจิตนาถ มณีศร ี     กรรมการ 
  6.5 นางสาวน้ าอ้อย จันทร์เพ็ญ     กรรมการ 
   6.6 นางกนธิชา ปราบปัญจะ        กรรมการและเลขานุการ 
   6.7 นางสาวนิรวรรณ สอดส่อง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่รับเงินสมัครจากผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม  การอ านวยความสะดวก  การใช้และเบิกจ่ายเงินของฝ่าย
ต่างๆ  และสรุปการใช้จ่ายเงิน 
 
 7. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ   

     7.1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 
     7.2 นายธนัฐ  บุญสนอง       กรรมการ 
     7.3 นายสมศักดิ์  คูหามุข      กรรมการ 
     7.4 นายโสธร  บูรพันธ์      กรรมการ 

 7.5 นายบุรินทร์ สหวิรยิะ         กรรมการและเลขานุการ  
 7.6 นางจุฬาลักษณ์ ธรรมวิฐาน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที่อ านวยความสะดวก รับ-ส่ง  แขกผู้มีเกียรติ  วิทยากร  และกรรมการฝ่ายต่างๆ และงาน 
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ   
     8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ ์    ประธานกรรมการ 
     8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมัพร ศิลปเมธากุล    กรรมการ 

 8.3 นายประทีป สุวรรณโร     กรรมการ 
     8.4 นางสาวรุสนี ซูสารอ         กรรมการและเลขานุการ 

 8.5 นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/มีหน้าที่... 
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           มีหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบและจัดนิทรรศการให้มีความ
เหมาะสม  สวยงาม  มีคุณค่า และประโยชน์ รวมถึงงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

 
9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
     9.1 หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   ประธานกรรมการ 

                 9.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์    กรรมการ 
     9.3 รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ    กรรมการ 
     9.4 ดร.มัฮดี  แวดราแม      กรรมการ  
     9.5 ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ              กรรมการ 
     9.6 นางสาวยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา     กรรมการ 
      9.7 นางรอฮานา ซนีเย็ง      กรรมการ 
     9.8 นางสาวเปรมวดี โกมลตร ี     กรรมการ  
     9.9 นางสาวทิตยา  ศรีสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ  
     มีหน้าที่จัดท าแบบประเมินผล  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินตลอดโครงการ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ   วันท่ี   25  มิถุนายน พ.ศ.2562   
     
 
                                                            (ลงช่ือ)               นิวัติ แก้วประดับ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
      ส าเนาถูกต้อง 

     
(นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง)        บูคอรีย์ ร่าง/พิมพ ์
  นักวิชาการอุดมศึกษา        เปรมวดี /ทาน 
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