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บทคัดย่อ 

ช่ือเรื่อง           การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแนวทางการพัฒนา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ช่ือผู้วิจัย นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธ์ุมะม่วง  
ปี พ.ศ. ท่ีวิจัย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560   
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  2) หาความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) หา
แนวทางและผลการใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการศึกษาระดับปัจจัยและปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ นักศึกษาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 
327 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเอกสารแนวทางการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson's product-moment Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ Enter  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกน้ันอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลําดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อม
ในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน การบริการของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน ตามลําดับ 
 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีค่าความสัมพันธ์ (rx5y) = .165 และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ
พฤติกรรมการสอนของครู (X5) รองลงมาคือ ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน (X7) มีค่านํ้าหนัก



ข 

ในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .399 และ .280 ตามลําดับ เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
ของคะแนนดิบ และสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรูปคะแนนมาตรฐาน คะแนน
มาตรฐาน ดังน้ี 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
Y’ = 1.773 +.399  (พฤติกรรมการสอนของครู X5)+.280 (ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน X7) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน   
Z’

y = .371 (พฤติกรรมการสอนของครู X5)+.187 (ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน X7) 
 

 3. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษรตอนต้น ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1  Taking Stock วิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ีผ่านมา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้ันตอนท่ี 2 
Setting Goal กําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้ันตอนท่ี 3 Developing 
Strategies and Implementing พัฒนากลยุทธ์ แล้วนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา
พฤติกรรมการสอนของครู กศน.  กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาศูนย์ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล สาระความรู้พ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 3  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการเรียนรู ้ข้ันตอนที่ 4 Documenting Progress 
ประเมินผล ถอดบทเรียน รายงานโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าของงานตาม
เป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 โดยรวมเท่ากับ 55.99 
คะแนน ชลบุรี ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมเท่ากับ 61.56 คะแนน และภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 64.38 คะแนน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าคะแนนในภาพรวมภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2560 สูงข้ึน เท่ากับ 4.39 คะแนน โดยรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมาก
ท่ีสุด เท่ากับ 11.79 คะแนน ส่วนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึนน้อยท่ีสุด เท่ากับ 0.85 คะแนน ดังน้ัน
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมเพ่ิมข้ึน  

 
คําสําคัญ: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 



 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนามนุษย์ 
ให้เป็นมนุษย์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังน้ัน การศึกษาจึงมีความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาคนให้สามารถดํารงอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังท่ีปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา  
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ราชกิจจานุเบกษา. 
2550: 15) การศึกษามีบทบาทสําคัญในการช่วยพัฒนามนุษย์ท้ังทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้
มนุษย์มีความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็น
เลิศ เพ่ือส่งเสริมให้สังคมและประเทศมีความก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
จึงเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ .ศ . 2553 มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553: 5)  

นอกจากน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) เน้น
การพัฒนาคนไทยให้เหมาะสมตามช่วงวัย พัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน 
และทักษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์      
มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559: 63-69) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้
กําหนดเป้าหมายในแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ไทย ท่ีสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยจัดการศึกษาให้   
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คนไทยมีองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม และได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2559: 50) 

ดังน้ัน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จําเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ท่ีมุ่งเน้นความสําคัญท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ ซ่ึงสถานศึกษาต้องจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน (ราชกิจจานุเบกษา. 2553: 28) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์กับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ มีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสามัคคีปรองดอง (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ. 2559: 50) 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของการศึกษา (หฤษฎ์              
เลิศอนันตกร. 2554: 3) ซ่ึงสาเหตุท่ีทําให้ผู้ เรียนไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนมาจากปัจจัย      
หลายด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจําเป็นต่อการเรียนและมีมา
ก่อนท่ีจะได้รับการเรียน เป็นความถนัดและพ้ืนความรู้เดิมของผู้เรียน 2) พฤติกรรมทางด้านทางด้าน
จิตพิสัย หมายถึง สภาพท่ีผู้เรียนแสดงออกเม่ือผู้เรียนได้เรียน เป็นความสนใจและเจตคติต่อวิชาท่ี
เรียน การยอมรับความสามารถและบุคลิกภาพ 3) คุณภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้เรียน
ได้รับผลสําเร็จในการเรียนรู้ ได้แก่ การได้รับคําแนะนํา การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
การเสริมแรงของครู การแก้ไข้ข้อผิดพลาด และการรู้ผลสะท้อนกลับของการกระทําว่าถูกต้องหรือไม่ 
(Bloom. 1976: 167 - 169) ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน มีงานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระบบโรงเรียน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การใช้เวลา
เพ่ือการเรียน เจตคติต่อการเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน ความรู้พ้ืนฐานเดิม คุณภาพการสอนของครู 
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. 2554: 49, ณัฏติยาภรณ์      
หยกอุบล. 2555: 85) หากเป็นนักศึกษาท่ีเรียนนอกระบบโรงเรียน มีงานวิจัยของเพ็ญแข ดวงขวัญ 
(2548: 55) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มหมวดวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษา
นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยท่ี
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ คุณภาพ
การพบกลุ่ม สถานภาพในครอบครัว และสื่อการเรียน (สื่อคอมพิวเตอร์) ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ทัศนคติ ระยะเวลาท่ี
ขาดความต่อเน่ืองในการเรียน การประกอบอาชีพ การใช้เวลาเพื่อการเรียน และส่ือการเรียน (สื่อ
ส่ิงพิมพ์) ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส่วน
ผลงานวิจัยของ ฐิตารีย์  สุโอ๊ะ (2559: 109-111) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้าน
สถานศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้าน
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สมการท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คือปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ตามลําดับ จากผลการวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเหล่าน้ี หาก
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาตัวแปรให้ดีข้ึน เพ่ิมข้ึน จะทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงข้ึน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่นอก
ระบบโรงเรียน ได้มีการวิเคราะห์ประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
ภาคเรียน ทุกระดับการศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด (ภาคผนวก ค หน้า..............) นอกจากน้ีผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ    
ศรีราชา ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาพ้ืนฐาน พบว่า คะแนนการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ โดยคณะกรรมการประเมินมีข้อเสนอให้สถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงข้ึน โดยการพัฒนานักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการทํา
แบบทดสอบ  ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากข้ึน มีวิธีการคือนําตัวอย่างข้อสอบมาฝึกให้ผู้เรียนได้ทดลองทํา 
วิเคราะห์วิธีคิดและหาคําตอบ ส่วนครูผู้สอนควรดําเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ แล้วนําไปจัดเตรียมการสอน
ให้กับนักศึกษา เพ่ือเกิดการพัฒนาการทําข้อสอบให้มากข้ึน ส่วนปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานในด้าน
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ผู้บริหารและคณะครูท่ีมีความต้ังใจพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดี 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).  2557: 21-22)  
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จากสภาพปัญหา ความจําเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้กําหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะสาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงมีความ
จําเป็นท่ีต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงผู้วิจัย ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

1. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี   

2. เพ่ือหาความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี   

3. เพ่ือหาแนวทางและผลการใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 1. ประชากร  คือ นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีลงทะเบียนเรียน สาระความรู้
พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 1,791 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีลงทะเบียนเรียน
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สาระความรู้พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 โดยใช้สูตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Yamane. 1973: 727-
728)  ยอมให้มีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (e ≤ .05) ความเช่ือม่ัน .95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 327 คน นํามาคํานวณสัดส่วนตามประชากรท่ีลงทะเบียนเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน ในแต่ละ
รายวิชาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) ให้ครบตามจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ (independent variables)  ประกอบด้วย  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน  ความพร้อมในการเรียน ความรับผิดชอบใน

การเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

2. ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ 
2.1 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังจากการนําแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช้ 

ระยะเวลาในการวิจัย 
ดําเนินการศึกษาวิจัย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

 1. นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง ผู้ท่ีลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้ พ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
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2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ตัวแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัย       
มี 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อมในการเรียน ความรับผิดชอบ
ในการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการ
สอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีรายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวแปร ดังน้ี  

2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนา ความมุ่งม่ันต้ังใจ ความพยายาม
ท่ีเป็นแรงผลักทําให้ตนเองประสบผลสําเร็จในการเรียนตามที่ต้ังไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
มีความพอใจท่ีจะเลือกทํางานท่ียาก เพ่ือการกระทําท่ีทําให้ตนเองประสบความสําเร็จ พยายามเรียนรู้ 
ทํางาน ให้สําเร็จเพ่ือความพอใจของตนเอง พยายามทําสิ่งต่าง ๆ ให้ดีข้ึนกว่าเดิม มีความใฝ่ฝันท่ีจะ
เรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จท้ังระยะสั้น ระยะยาวอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
เรียนตามท่ีต้องการ 

2.2 เจตคติต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน ซ่ึงสังเกตได้จาก
พฤติกรรมที่แสดงออกมา 2 ลักษณะ คือทางบวกหรือเจตคติทางบวก นักศึกษาจะแสดงออกใน
ลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย สนใจมาเรียนสมํ่าเสมอ เห็นคุณค่าของการศึกษา โดยมีความ
ต้องการท่ีจะปฏิบัติ ต้องการใกล้ชิดกับสิ่งน้ัน ส่วนอีกลักษณะหน่ึงคือทางลบหรือ เจตคติเชิงลบ จะ
แสดงออกมาในลักษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการเรียน นักศึกษาจะแสดงออกในลักษณะของการไม่เห็น
ด้วย ไม่สนใจ ขาดเรียนบ่อยๆ ไม่ชอบ ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ทําให้เกิด
ความเบ่ือหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากการเรียน  

2.3 ความพร้อมในการเรียน หมายถึง สภาวะของนักศึกษาท่ีมีวุฒิภาวะ ท่ีเกิดจาก
สภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา นักศึกษาต้องมีความต้องการท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝน พัฒนาทักษะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ท้ังกับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ และครูผู้สอน โดยพร้อมท่ีจะรับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ   
   2.4  ความรับผิดชอบในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น
การอ่านเน้ือหาก่อนเรียน ทบทวนหลังการเรียน บันทึกผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความต้ังใจ 
มุ่งม่ัน พยายาม พากเพียร และเต็มใจ ไม่ละท้ิง หรือทอดท้ิงงาน รู้จักหน้าท่ีของตน ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตรงต่อเวลา ทํางาน ทํากิจกรรมการเรียนรู้อย่าเต็มที่ เต็ม
ความสามารถเพ่ือที่จะประสบความสําเร็จในการเรียน 
  2.5 พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การช้ีแจงโครงสร้างหลักสูตร การเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การช้ีแจง
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหาตามตัวช้ีวัดทางการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของ
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ครูมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ครูมี
ความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน และมีเทคนิคการสอนท่ีทําให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย มีการเช่ือมโยงเน้ือหา
การเรียนกับประสบการณ์เดิม และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ การใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับ
เน้ือหาและนักศึกษา การวัดและประเมินผลตามตัวช้ีวัดทางการเรียน ครูมีการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ในการเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียนของตัวเอง  

  2.6 การบริการของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการอํานวยความสะดวก
หรือการเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การมี
ห้องสําหรับการศึกษาค้นคว้า หรือทํางานกลุ่ม มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาท่ีเรียนท่ีเพียงพอ และมี
การเสริมหลักสูตรให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ มีห้องสมุดและบรรณารักษ์ท่ีให้บริการ
การศึกษาค้นคว้า มีการตรวจสุขภาพ การจัดสวัสดิการ ทุนการศึกษา ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
ให้บริการท่ีรวดเร็ว สะดวกท้ังการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน   

2.7 ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน หมายถึง สถานศึกษาให้บริการสื่อ      
ในการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เช่น หนังสือเรียน คู่มือ หนังสือแบบเรียน สื่อดิจิทัล คอมพิวเตอร์ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ ครูสอนเสริมหรือติว ทําให้มีความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ 

2.8 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้ มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จท่ีได้จากการเรียน ท่ีเกิดจากความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ของบุคคลน้ัน เป็นผลมาจากการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึน สามารถวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้จากด้านต่างๆ คือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และการนําไปใช้
ประโยชน์ วัดได้ด้วยเคร่ืองมือหรือแบบทดสอบ ผลการวัดจะแสดงออกในรูปคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย
สะสม เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษา โดยการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึง
หมายถึงค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้
พ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ และรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    

4. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง วิธีการ ข้ันตอน ท่ีจะทําให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้
พ้ืนฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีค่า
คะแนนเฉล่ียท่ีสูงข้ึน   
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับการพัฒนาในการเรียน ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ  
คุณธรรม และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน   

2. ครู กศน. ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ได้รับการพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
สามารถนําผลการวิจัยไปวางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในสาระการเรียนรู้ รายวิชาต่าง ๆ ในทุกระดับการศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ    
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อไป 

4. สถานศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 

 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง  ดังน้ี 

1. บริบทและโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ     
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     

บริบทและโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ       
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 
 ประวัติความเป็นมา 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา  ต้ังอยู่ท่ีศูนย์ราชการ
เมืองใหม่แหลมฉบังช้ัน 3 หมู่ 10 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 
โทรศัพท์ (038) 490891 โทรสาร (038) 400835 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัด  
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ     
ความเป็นมาในอดีต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีราชา  ใช้คําย่อ " ศบอ.ศรีราชา"  จัดต้ังข้ึนตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดต้ังศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ / กิ่งอําเภอ  
ต้ังแต่วันท่ี  27 สิงหาคม 2536  มี นายอร่าม ตันเงิน เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ศรีราชาคนแรก และผู้บริหารที่ เข้ามาบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีราชา 
จนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 
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1.   นายอร่าม   ตันเงิน   ปี  2537 - 2541 
2.   นายอนุชา   พงษ์เกษม  ปี  2541 - 2548 
3.   นายภุชงค์   ฉิมพาลี   ปี  2548 - 2552 
4.   นายอนุชา   พงษ์เกษม          ปี  2552 - 2554 
5.   นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธ์ุมะม่วง ปี  2554 - 2560 

 สถานศึกษาเปลี่ยนช่ือ และจัดต้ังเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา  เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีบทบาทและภารกิจเหมือนเดิม แต่เพ่ิมจุดเน้นด้านการ
พิจารณาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษานอกระบบให้หลากหลาย มีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 40 คน
ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการ 1 คน ข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน 4 คน หัวหน้า กศน.ตําบล 8 คน ครู กศน.ตําบล 8 คน ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน   
8 คน ครูประจํากลุ่ม 7 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 2 คน    
 บทบาทหน้าท่ี 

อํานาจและหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2551 เรื่อง การ
กําหนดอํานาจและหน้าท่ีของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
บ้านศรีราชา มีอํานาจและหน้าท่ีดังน้ี 

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาศึกษาตามอัธยาศัย 
              3. ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
              4. จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนท่ี 
              5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
              6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ 
              7. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
              8. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
             9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
           10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
           11. ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
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กําหนด 
           12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา แบ่งโครงสร้างการ
บริหารออกเป็น 3  กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานอํานวยการ  กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  ดังแผนภาพ 1 

 
แผนภาพ  1  โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

          อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

แนวคิด 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร ท่ีมุ่งจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุล
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ระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพ้ืนฐานการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และพัฒนาความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้ว่า การศึกษานอกระบบเป็น
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และรู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลง 
เป็นหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของบุคคลท่ีอยู่นอกระบบ
โรงเรียน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์จากการทํางาน และการประกอบอาชีพ โดยการกําหนด
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถ
จัดการกับองค์ความรู้ ท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคํานึงถึง
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

หลักการ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด

หลักการไว้ดังน้ี 
1. เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการ

เรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการเน้ือหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน และ
สังคม   

2. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

    4. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการ จึงกําหนดจุดหมายดังต่อไปน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
2. มีความรู้พ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ

ตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
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4. มีทักษะการดําเนินชีวิตที่ ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมี
ความสุขตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของศาสนา  
ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนท่ีไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ระบุว่า 
“เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยให้บุคคล
ซ่ึงได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแล้วหรือไม่ก็ตาม มีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได้ แล้วแต่กรณี” 

 ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้น
กรณีท่ีมีการเทียบโอน แต่ท้ังน้ีต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระดังน้ี 

1. สาระทักษะการเรียนรู้  เป็นสาระ ท่ี เกี่ ยวกับการเรียนรู้ ด้ วยตนเอง การใช้           
แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้  การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย 

2. สาระความรู้ พ้ืนฐาน เป็นสาระท่ีเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 

3. สาระการประกอบอาชีพ  เป็นสาระเก่ียวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความ
ม่ันคง 

4. สาระทักษะการดํ าเนิน ชี วิต  เป็นสาระเกี่ ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
สุขศึกษา พลศึกษา และศิลปศึกษา 
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5. สาระการพัฒนาสังคม  เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 
การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าท่ีพลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน สังคม 

 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
 

ท่ี สาระการเรียนรู้ 

จํานวนหน่วยกิต 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก
บังคับ+
เลือกเสรี 

วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก
บังคับ+
เลือกเสรี 

วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก
บังคับ+
เลือกเสรี 

1. ทักษะการเรียนรู้ 5  5  5  
2. ความรู้พ้ืนฐาน 12  16  20  
3. การประกอบอาชีพ 8  8  8  
4. ทักษะการดําเนินชีวิต 5  5  5  
5. การพัฒนาสังคม 6  6  6  
 

รวม 
36 12 40 16 44 32 
48  หน่วยกิต 56  หน่วยกิต 76  หน่วยกิต 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200   ช่ัวโมง 200   ช่ัวโมง 200   ช่ัวโมง 
 
 หมายเหตุ  วิชาเลือกในแต่ละระดับสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการทํา
โครงงาน จํานวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 
 
 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้  ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะ
การดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม ซ่ึงแต่ละสาระประกอบด้วยรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก 
ตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ ในโครงสร้างรายวิชาบังคับทุกรายวิชาผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียน
ตามท่ีกําหนด ส่วนรายวิชาเลือกสถานศึกษากําหนดได้ตามความต้องการ โดยพัฒนาหลักสูตรข้ึนเอง
หรือเลือกใช้จากท่ีสถานศึกษาอ่ืน หรือท่ีส่วนกลางกําหนด  นอกจากน้ีแต่ละระดับต้องทํากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง และต้องทําโครงงานอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
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 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดข้ึนตามเง่ือนไขการจบ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และกําหนดให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาต้องเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรม จํานวน ไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 

 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 การลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ให้ลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชาและตามจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
เรียนดังน้ี  

1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  ให้ลงทะเบียน
เรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต            
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วยกิต 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต       
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 23  หน่วยกิต 

กรณีท่ีนักศึกษาจะต้องจบหลักสูตรแต่มีจํานวนหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่า
จํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนด เน่ืองจากมีการเทียบโอนผลการเรียนและหรือนักศึกษาท่ีมีการสอบซ่อม ให้
สถานศึกษาจัดให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในภาคเรียนสุดท้ายได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต จากท่ีกําหนดใน
แต่ละระดับ 

 การจัดหลักสูตร 
 สถานศึกษาต้องนํารายวิชาไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดแผนการเรียนรู้ เป็น
รายบุคคล หรือกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ซ่ึงผู้เรียนจะต้องกําหนดทิศทางในการเรียน
ของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนท่ีประสงค์จะออกไปประกอบอาชีพ ก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการ
ประกอบอาชีพ หรือผู้เรียนท่ีประสงค์จะออกไปเป็นผู้นําชุมชนก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการ
พัฒนาสังคม หรือถ้าผู้เรียนประสงค์จะไปศึกษาต่อก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระความรู้พ้ืนฐาน 
 ดังน้ัน  ครูและผู้เรียนต้องวางแผนการเรียนรู้รายบุคคลร่วมกันให้ครบท้ังหลักสูตร รายวิชา
ใดท่ีสามารถเทียบโอนได้ก็ให้ทําการเทียบโอน ส่วนรายวิชาท่ีเทียบโอนไม่ได้ก็ลงทะเบียนเรียนให้ครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตร และนํามาจัดทําแผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามเง่ือนไขการลงทะเบียนใน
แต่ละภาคเรียน 
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วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 วิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จะมีวิธีเดียว คือ วิธีเรียน กศน. ท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบ
พบกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล การเรียนรู้แบบช้ันเรียน และการเรียนรู้แบบ
อ่ืนๆ ท่ีหลากหลายซ่ึงในแต่ละรายวิชาผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลาย
รูปแบบ ก็ได้ท้ังน้ีมีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน “คิด
เป็น” โดยใช้ข้อมูลตนเอง วิชาการและสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม มาวิเคราะห์  ตัดสินใจในเรื่องท่ี
ต้องการเรียนรู้  แล้วนําไปประยุกต์ใช้ โดยมีข้ันตอน ในการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน  ดังน้ี  คือ 1)  ข้ัน
กําหนดสภาพปัญหาความต้องการในการเรียนรู้ 2) ข้ันแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 3) ขั้นปฏิบัติ  
4) ข้ันประเมินผลการเรียนรู้ และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่พร้อมเผยแพร่ 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย  ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน
ท้องถ่ิน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ครู ผู้เรียน สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ข้ึนเอง หรือนําสื่อต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู่ใกล้ตัว และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้
ส่ือต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจ
ง่าย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง  และ
ต่อเน่ืองตลอดเวลา  

การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลมี 2  ระดับ  คือ 

1. การประเมินผลในระดับสถานศึกษา  เป็นการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน
เป็นรายวิชา  ประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และประเมินคุณธรรม 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเข้า
รับการประเมินในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนน้ัน ๆ โดยไม่มีผลต่อการได้หรือ
ตกของผู้เรียน 

การจบหลักสูตร 
 ผู้เรียนท้ังระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีเกณฑ์การจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา ดังน้ี 



17 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้าง
หลักสูตร คือ  

1.1 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาบังคับ 36 หน่วย
กิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาบังคับ 40  
หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาบังคับ  
44  หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต 

2. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กพช.) ไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 
3. ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
(สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2555: 1-10) 
สรุปได้ว่าการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลทุกระดับให้ได้เรียนรู้ 
ท้ังจากสถานศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน เรียนรู้จากสังคม เรียนรู้จากธรรมชาติ  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเป็น ตัดสินใจเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเอง ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรคือ ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีคุณธรรม มีการทํา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดับชาติ ซ่ึงสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ       
ท่ีกําหนด ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1171) พจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชยสถาน พุทธศักราช 2542 

ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิ ไว้ว่า หมายถึง ความสําเร็จ   
ราชบัณฑิตยสถาน (2555: 324) พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (learning achievement) ไว้ว่า หมายถึง ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสังเกต วัดและทดสอบได้ 
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ทิศนา แขมมณี (2552: 10) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงการเข้าใจความรู้ 
การพัฒนาทักษะในด้านการเรียน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนสอบ หรือคะแนนท่ีครูมอบหมาย ตามท่ี
กําหนดในการวัดผลการเรียนรู้  

นอกจากน้ี ยังผู้ท่ีให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ว่าหมายถึง ผลการวัดการ
เปลี่ยนแปลง และประสบการณ์การเรียนรู้ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนมาแล้ว ว่าเกิดการเรียนรู้เท่าใด 
(สุมาลี รามนัฏ (2553: 9) ท้ังในด้านความรู้ ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนอันเป็นผลท่ีเกิด
จากการเรียน การสอนท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์. 2554: 6, สุพัช
ชา ประเสริฐ. 2554: 37) วัดได้จากด้านต่างๆ คือ ความรู้ ความจํา  ความเข้าใจ (พุทธิพิสัย)  ทักษะ 
กระบวนการ (ทักษะพิสัย) ความรู้สึก ความคิดเห็น (จิตพิสัย) และการนําไปใช้ประโยชน์ (รุ่งภรณ์  
กล้ายประยงค์. 2555: 14) ท้ังในด้านการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ ซ่ึงสามารถวัดได้ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน ประเมินผลโดยตรวจสอบระดับความสามารถของผู้เรียนแสดงออก
ในรูปคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษา 
(หฤษฏ์ เลิศอนันตกร. 2554: 13, ธวัชชัย ศุภดิษฐ์. 2556: 6, ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ. 2559 : 28-29) 
 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จท่ีได้จากการเรียนรู้ ในด้าน
ความรู้ ความจํา ความเข้าใจ (พุทธิพิสัย) ทักษะ กระบวนการ (ทักษะพิสัย) ความรู้สึก ความคิดเห็น 
(จิตพิสัย) ท่ีได้จากการเรียนการสอน ซ่ึงวัดผลความสําเร็จหรือระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใด ด้วยเคร่ืองมือในการวัด ซ่ึงผลการวัดจะแสดงออกในรูปคะแนนหรือเกรด
เฉลี่ยสะสม สามารถตรวจสอบระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในรูปคะแนนหรือเกรดเฉล่ียสะสม และ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล เพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อุทุมพร จามรมาน (2553: 28) ได้จําแนกผลสัมฤทธ์ิออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านสมอง คือ ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ ความจํา ความจําเป็น  

ตัวเสริมให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียน ความจําเป็นผลสัมฤทธ์ิพ้ืนฐานก่อนการแสดง
ความสามารถในระดับสูงข้ึนตามความต้องการของผู้เรียน ผลสัมฤทฺธ์ิด้านความเข้าใจเป็นการแสดง
ความสามารถในระดับสูงกว่าความจํา ผลสัมฤทฺธ์ิด้านการนําไปใช้คือการนําความรู้ท่ีได้เรียนไปแล้วไป
ใช้ใน สถานการณ์ใหม่ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมายของการนําไปใช้ ผลสัมฤทฺธ์ิด้านการวิเคราะห์เป็นการ
แยกแยะเน้ือหาให้เป็นส่วนย่อย หรือส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ ผลสัมฤทฺธ์ิด้านการสังเคราะห์เป็นการนํา
ส่ิงท่ีวิเคราะห์มาผสมผสานเป็นเรื่องใหม่ ผลสัมฤทฺธ์ิด้านการประเมิน ความสามารถในด้านการ
ประเมินเพ่ือให้คุณค่าบางอย่าง ถือว่าเป็นข้ันสุดท้ายของการพัฒนาทางสังคมของผู้เรียน กล่าวโดย
สรุป เป็นความสามารถในการเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ การงาน
อาชีพ พลานามัย และคณิตศาสตร์ โดยบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านจิตใจและสังคม เป็นความสามารถของผู้เรียนในการ
พัฒนาลักษณะบุคลิกภาพของตน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านจิตใจเป็น
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและมีขอบเขตกว้างมาก ต้ังแต่การรับรู้จนถึงความพึงพอใจในคุณค่า และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสังคม จุดมุ่งหมายหลักต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น ประหยัด  รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย เป็นต้น โดยอาศัย
กิจกรรมกลุ่มในวิชาต่าง ๆ เช่น สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศกึษา ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดขึ้น  

3. ผลสัมฤทธิ์ด้านร่างกาย และทักษะทางด้านภาษา เป็นความสามารถของผู้เรียนในการ
พัฒนาร่างกาย และทักษะ ทักษะการฟัง แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยอาศัยวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

ส่วนธัญศญา  ธรรมมิสกุล (2551: 16) และณัฐวรีย์ ประยูรวรรณ (2552: 46) กล่าวว่า 
ลักษณะของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือการ
ตรวจสอบการสอนของผู้สอน และผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้านต่างๆ คือ ด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ ว่ามีความรู้ ความสามารถ หรือมีผลสัมฤทธ์ิตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนหรือไม่ ซ่ึงการวัดความสามารของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายและ
ลักษณะวิชาท่ีสอน คือวัดด้านเน้ือหา วัดด้านปฏิบัติ เป็นความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง 
โดยอาศัยการเรียนในวิชาต่าง ๆ การร่วมกิจกรรมตลอดจนการพัฒนาร่างกาย และทักษะด้วย  

ดังน้ัน ลักษณะของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นสิ่งท่ีผู้เรียนแสดงท้ังทางด้านสมอง 
ร่างกาย และจิตใจ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยการวัดจากความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ และเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดว่าเม่ือผู้เรียนเรียนรู้แล้ว ต้องการให้
เกิดอะไรกับผู้เรียน อย่างไร ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ของเน้ือหารายวิชา  

 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 29-30) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล
ประสบการณ์ท้ังมวลท่ีบุคคลได้จากการเรียนการสอน ทําให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ของสมรรถนะทางสมอง ซ่ึงการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
ตรวจสอบระดับความรู้ ความสามารถว่าเรียนรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร 
 เรณุกา หนูวัฒนา (2551: 17)  กล่าวถึงหลักการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือการต้ัง
จุดมุ่งหมายของการเรียน การสอนให้ตรงตามเน้ือหาสาระท่ีครูคาดหวังให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ 
หรือเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง ดังน้ันการวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนจึงต้องมุ่งท่ีจะทําความเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับต่าง ๆ การจัดการศึกษาตลอดจนการเรียน การสอน เทคนิควิธี การวัด
และประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงการวัดผลประเมินผลคือ กระบวนการตรวจสอบ
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ผู้เรียนว่าได้พัฒนาไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์หรือไม่ 
รวมท้ังเป็นสิ่งท่ีทําให้ทราบว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นเครื่องช้ีความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรน้ัน ๆ เกี่ยวข้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน้ือหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ดังน้ัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นเครื่องช้ีความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรและเน้ือหาสาระ
ท่ีเก่ียวข้อง 

  ในทางการศึกษาการทดสอบเป็นกระบวนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสําคัญ ซ่ึงการ
ทดสอบมีหลายลักษณะ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้สอน 

  ณัฐวรีย์  ประยูรวรรณ (2552: 45) ได้สรุปว่า การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระบบโรงเรียน เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และตามการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนของครูผู้รับผิดชอบ อีกประเภทหน่ึง คือการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอกระบบโรงเรียนเป็น
การวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน ตามลักษณะการจัดการศึกษา ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอบจากแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หรือแบบทดสอบ
มาตรฐาน 
 สรุป การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถทางสมอง 
ร่างกายและจิตใจ ของผู้เรียนว่า เรียนรู้แล้วได้อะไรบ้าง มีความสามารถ ทักษะ เจตคติด้านใดมาก
น้อยเพียงใดตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร โดยสามารถใช้วิธีการวัดได้หลากหลายวิธีตาม
เน้ือหาสาระและธรรมชาติของแต่ละวิชา ให้ได้ค่าคะแนนผลการวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนรายบุคคล 
ซ่ึงท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําคะแนนเทียบกับเกณฑ์ของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพน้ัน เป็นสิ่งท่ีสถานศึกษา และผู้บริหารต้องบริหารงาน 
โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการจัดศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําไปเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ต่อไป 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แนวคิดของ Gagne and Briggs   

 Gagne and Briggs (1979: 88) ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เป็น 2 ประเภท คือ 



21 

1. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยเดิมของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการให้สิ่งเร้าพร้อมกับ
ให้ผู้เรียนตอบสนองในสิ่งท่ีต้องการ การทําซํ้าคือการให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้ สิ่งเร้า แล้วตอบสนอง
หลายๆ ครั้ง จนสามารถเรียนรู้ได้ การให้การเสริมแรง คือ การเสริมกําลังใจให้เกิดความพอใจในการ
เรียนรู้ 
 2. ปัจจัยภายใน เป็นสิ่งภายในท่ีผู้เรียนต้องมีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริง ในขณะท่ี
เรียนขณะน้ันหรือระลึกจากท่ีเรียนมาแล้ว โดยความสามารถในการใช้ สมองเพ่ือการเรียนรู้ โดยระลึก
จากประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผ่านมา สมรรถภาพท่ีควบคุม การเรียนรู้ ความต้ังใจ การจํา และ
พฤติกรรมการคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการทํางานภายในสมองของมนุษย์ 
 แนวคิดของ Bloom   

Bloom (1976: 139) กล่าวถึงตัวแปรปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่ามี      
3 ตัวแปร ได้แก่ 

1. พฤติกรรมด้านปัญญา (Cognitive Entry Behaviors) เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ หมายถึงการเรียนรู้ ท่ี จําเป็นต้องการเรียนเรื่องน้ัน และมีมาก่อน ได้แก่
ความสามารถ ทักษะ ความถนัด และพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียนท่ีมีมาก่อน  

2. คุณลักษณะทางอารมณ์ จิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ ความกระตือรือร้นท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเรียน รวมถึงทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อเน้ือหาวิชา ต่อ
โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ระบบการเรียน และมโนภาพต่อตนเองในการยอมรับความสามารถของ
ตนเอง เป็นต้น  
 3. คุณภาพของการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง การเรียนการสอนหรือ
ประสิทธิผลท่ีผู้เรียนจะได้รับ ผลสําเร็จในการเรียน เป็นตัวกําหนดประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียน 
โดยการบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การให้การเสริมแรงของครู การช้ีแนะ การได้รับ
คําแนะนํา ท่ีมีต่อผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือการให้ผู้เรียนรู้ผลว่าผู้เรียนกระทําการเรียนรู้ได้
ถูกต้องหรือไม่ ต้องแก้ไขข้อบกพร่อง หรือพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องใด 
 แนวคิดของ Klausmier   
 Klausmier (1985: 45) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ค่อนข้าง
ครอบคลุม ดังน้ี   
 1. คุณลักษณะของผู้ เรียน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านสมอง ความพร้อมทางด้าน
สติปัญญา ความพร้อมด้านร่างกาย และความสามารถทางด้านทักษะของร่างกาย คุณลักษณะทาง
จิตใจ ได้แก่ ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ ค่านิยม สุขภาพจิต ความเข้าใจเก่ียวกับตนเอง ความเข้าใจ
ในสถานการณ์ อายุ และเพศ 
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 2. คุณลักษณะของผู้สอน ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ในวิชาท่ีสอน การพัฒนาความรู้ ทักษะ
ร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์ อายุ 
และเพศ 
 3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซ่ึง
เป็นพฤติกรรมที่มีความเป็นมิตรต่อกัน เข้าอกเข้าใจกัน มีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน เกี่ยวกับเรื่องน้ี สภาพ
การจัดการเรียนการสอนท่ีดีน้ัน นอกจากครูจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีดี  มีการเตรียมการสอน
ดี มีอุปกรณ์การสอนครบถ้วน เอาใจใส่ดี ลักษณะและขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมแล้ว ครูยัง
ต้องคํานึงถึงความต้องการของผู้เรียน และพยายามตอบสนองความต้องการ จะทําให้ครู สามารถ
เลือกวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมทําให้ผู้เรียนมีกําลังใจ ช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม 
คํานึกถึงความต้องการของผู้เรียน จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายการเรียน และทําให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร 
 4. คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ โครงสร้างของกลุ่มตลอดจนความสัมพันธ์ของกลุ่ม
เจตคติ ความสามัคคี ภาวะผู้นํา และผู้ตามท่ีดีของกลุ่ม 
 5. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเรียน บทเรียน แบบเรียน 
 6. แรงผลักดันภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านดี สิ่งแวดล้อมมีวัฒนธรรม
และคุณธรรมพ้ืนฐานดี เช่น ขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าว มีตัวแปรปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 3 ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน ในด้านความต้องการ แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ พ้ืนฐานความรู้เดิม พฤติกรรมการเรียนรู้ ปัจจัยด้านผู้สอน ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของผู้สอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ปัจจัยที่มีส่วนต่อการการเรียนรู้และการเรียนการ
สอน สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน ผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ เรียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้าน ฯลฯ  
 นอกจากน้ี มีผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 

 กรองแก้ว วรรณพฤกษ์ (2555 : 45-46) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในโรงเรียนน้ันประกอบด้วย 

  1. คุณลักษณะของผู้เรียนได้แก่ความพร้อมทางสมองและความพร้อมทางสติปัญญา
ความพร้อมทางด้านรางกายและความสามารถทางด้านทักษะของรางกายคุณลักษณะทางจิตใจซ่ึง
ได้แก่ความสนใจแรงจูงใจเจตคติและค่านิยมสุขภาพความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองความเข้าใจใน
สถานการณ์อายุเพศ 

  2. คุณลักษณะของผู้สอนได้แก่สติปัญญาความรู้ในวิชาท่ีสอนการพัฒนาความรู้ทักษะทาง
รางกายคุณลักษณะทางจิตใจสุขภาพความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองความเข้าใจในสถานการณ์อายุเพศ 



23 

  3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนจะต้องมี
พฤติกรรมท่ีมีความเป็นมิตรต่อกันเข้าอกเข้าใจความสัมพันธ์กันดี มีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

  4. คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียนได้แก่โครงสร้างของกลุ่มตลอดจนความสัมพันธ์ของกลุ่ม
เจตคติความสามัคคีและภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดีของกลุ่ม 

  5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัวได้แก่การตอบสนองต่อการเรียนการมีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์พร้อมในการเรียนความสนใจต่อบทเรียน 

  6. แรงผลักดันภายนอกได้แก่บ้านมีความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านดีสิ่งแวดล้อมดีมี
วัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดีเช่นขยันหมั่นเพียรความประพฤติดี 
 นิรมล บุญรักษา (2555: 23) กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ว่าประกอบด้วย ด้านตัวผู้เรียน หมายถึง พฤติกรรมความรู้ ความคิด และสติปัญญา ความสามารถ
ด้านต่าง ๆได้แก่ ความถนัด ความสนใจ และพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ด้านอารมณ์ ติดใจ 
หมายถึงความกระตือรือร้น แรงจูงใจท่ีทําให้เกิดการอยากเรียนรู้ เจตคติต่อเน้ือหาวิชา ระบบการ
เรียน และพ้ืนฐานทางครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง ครูสามารถทําให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 
สนใจ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการเสริมแรงของครู บุคลิกภาพของครูผู้สอน มีการ
ประเมินผลการสอนเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนการสอน 
 จากแนวคิด และงานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือพิจารณา         
ตัวแปรท่ีสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ กศน. อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยแรงงาน คือ มีการประกอบ    
อาชีพ มีภาระหน้าท่ีทางครอบครัว พ้ืนฐานความรู้ไม่เท่ากัน เป็นต้น ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มีรายละเอียดตามตาราง 1 
 
 
 



ตาราง 1 
ผลการศึกษาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์               15 13

2 เจตคติต่อการเรียน             13 11

3 นิสัยในการเรียน  1 0

4 ภาระหน้าที่ของผู้เรียน  1 0

5 ความรับผิดชอบ   2 2

6 การตั้งใจเรียน/พฤติกรรมการเรียน     4 2

7 ความพร้อมในการเรียน  1 0

8 ทักษะพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานเดิม       6 5

9 สถิติการขาดเรียน การใช้เวลาเพื่อการเรียน   2 1

10 เพศ   2 0

11 ระดับชั้น  1 0

12 อายุ   2 0

13 สถานภาพสมรส  1 0

14 การประกอบอาชีพ  1 1

15 รายได้ของครอบครัว  1 1  
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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16 การส่งเสริมของผู้ปกครอง    3 3

17 การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง      5 3

18 อาชีพของผู้ปกครอง    3 0

19 สภาพแวดล้อมของบ้าน    3 1

20 รายได้ของผู้ปกครอง   2 0

21 ความสัมพันธ์ของสมากชิกในครอบครัว     4 1

22 คุณลักษณะของผู้สอน  1 0

23 วุฒิการศึกษาของครู/สอนตรงสาขาที่จบ   2 0

24 ประสบการณ์การสอน      5 2

25 พฤติกรรมการสอน        6 1

26 วิธีการสอน / คุณภาพการสอน          9 3

27 การจัดการเรียนการสอน คุณภาพการพบกลุ่ม     4 1

28 การวัดและประเมินผล  1 0

29 สัมพันธภาพกับนักเรียน   2 0

30 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่  1 1  
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31 การบริหารงานของสถาบัน   2 1

32 การบริการของสถานศึกษา  1 1

33 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน     4 0

34 บรรยากาศในชั้นเรียน       6 3

35 หลักสูตร  1 1

36 สื่อการเรียนการสอน    3 2

37 การส่งเสริมด้านการศึกษา/ห้องสมุด   2 2

38 ภาวะผู้นําของผู้บริหาร     4 3

39 ขนาดของโรงเรียน   2 0

40 กระบวนการบริหาร  1 0

41 การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับครู  1 0  
หมายเหตุ สัญลักษณ์   เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

      เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



จากตาราง 1 ผู้วิจัยได้สรุปผลการสังเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัย และศึกษาเก่ียวกับปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีงานวิจัยท่ีมีบริบทเหมือนกันท้ังผู้บริหาร ครู กศน. นักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานท่ีเรียน สื่ออุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเพียง 2 เรื่อง คือ 
งานวิจัยของเพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) และ ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) นอกน้ันเป็นการวิจัยกับท่ีมีสภาพ 
บริบท และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระบบโรงเรียน แต่ก็ใช้หลักสูตรเดียวกัน คือหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ แตกต่างกันเพียงกลุ่มผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน ครู และ
บริบทของสถานศึกษา ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปร การ
ดําเนินการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซ่ึงมี นิยามปฏิบัติการเพ่ือใช้เป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม
การวิจัย  พบว่ามีตัวแปรหลายตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผู้วิจัยได้
คัดเลือกตัวแปรในการวิจัยครั้งน้ี ได้ดังน้ี 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นตัวแปรท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษามากท่ีสุด และเป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเป็นความมุ่งม่ันต้ังใจ ความพยายามท่ีเป็นแรงผลักทําให้ตนเองประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนตามท่ีต้ังไว้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีความพอใจท่ีจะเลือกทํางานที่ยาก 
เพ่ือการกระทําท่ีทําให้ตนเองประสบความสําเร็จ พยายามเรียนรู้ ทํางาน ให้สําเร็จเพ่ือความพอใจของ
ตนเอง พยายามทําสิ่งต่าง ๆ ให้ดีข้ึนกว่าเดิม มีความใฝ่ฝันท่ีจะเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จท้ังระยะ
ส้ัน ระยะยาวอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนตามท่ีต้องการ งานวิจัยที่ศึกษา    
ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้แก่งานวิจัยของ เพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) 
เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) พงศ์ไกร วรรณตรง (2555) กิติ ครองบุญ (2555) ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล 
(2555) พรพรรณ แก้วฝ่าย (2556) สุรวิทย์ พลมณี (2557) จตุพร วงค์ไชย (2557) เจษฎาภรณ์       
อันแก้ว (2557) วาสนา กลิ่มหอม (2558) ณิชลกานต์  นิทะโน (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559)       
ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

2. เจตคติต่อการเรียน เป็นตัวแปรท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษารองมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
และเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน แสดงออกเป็น
พฤติกรรมได้ 2 ลักษณะ คือทางบวกหรือเจตคติทางบวก มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลักษณะของ
ความพึงพอใจ เห็นด้วย สนใจมาเรียนสมํ่าเสมอ เห็นคุณค่าของการศึกษา มีความต้องการท่ีจะปฏิบัติ 
ต้องการใกล้ชิดกับสิ่งน้ัน ส่วนอีกลักษณะหน่ึงคือทางลบหรือ เจตคติเชิงลบ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
ในลักษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการเรียน คือการไม่เห็นด้วย ไม่สนใจ ขาดเรียนบ่อย ๆ ไม่ชอบ ไม่เห็น
คุณค่าของการศึกษา ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากการเรียน งานวิจัยที่ศึกษา    
ตัวแปรเจตคติต่อการเรียน ได้แก ่งานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) 
พงศ์ไกร  วรรณตรง (2555) ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) พรพรรณ แก้วฝ่าย (2556) สุรวิทย์      
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พลมณี (2557) จตุพร วงค์ไชย (2557) เจษฎาภรณ์ อันแก้ว (2557) วาสนา กลิ่มหอม (2558)         
ณิชลกานต์ นิทะโน (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

3. ความพร้อมในการเรียน เป็นตัวแปรท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับนิสัยในการเรียน
พฤติกรรมการเรียน สภาวะของผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะ ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ และครูผู้สอน โดยพร้อมท่ีจะรับการ
เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ งานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ
ลักษณะของความพร้อมในการเรียน  ได้แก ่ งานวิจัยของเพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) นันทิพร บุญห่อ 
(2555) เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) สุภาพร คํารศ (2555) สุรวิทย์ พลมณี (2557) วาสนา กลิ่มหอม 
(2558) ชนิดา ยอดสาลี (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) วรพรรณ ศรีกล่ํา (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร 
(2560) 

4. ความรับผิดชอบในการเรียน เป็นตัวแปรท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเน้ือหาก่อนเรียน ทบทวนหลังการเรียน บันทึกผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด้วยความต้ังใจ มุ่งม่ัน พยายาม พากเพียร และเต็มใจ ไม่ละท้ิง หรือทอดท้ิงงาน รู้จักหน้าท่ีของตน 
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตรงต่อเวลา ทํางาน ทํากิจกรรมการเรียนรู้อย่า
เต็มท่ี เต็มความสามารถเพื่อท่ีจะประสบความสําเร็จในการเรียน งานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบในการเรียน  ได้แก ่ งานวิจัยของเพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) 
ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) 

5. พฤติกรรมการสอนของครู เป็นตัวแปรท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการสอน โดยการช้ีแจงโครงสร้างหลักสูตร การเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การช้ีแจง
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหาตามตัวช้ีวัดทางการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ครูมี
ความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน และมีเทคนิคการสอนท่ีทําให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย มีการเช่ือมโยงเน้ือหา
การเรียนกับประสบการณ์เดิม และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ การใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับ
เน้ือหาและนักศึกษา การวัดและประเมินผลตามตัวช้ีวัดทางการเรียน ครูมีการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ในการเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียนของตัวเอง งานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู  ได้แก ่ งานวิจัยของ 
เพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) พงศ์ไกร      
วรรณตรง (2555) สุภาพร คํารศ (2555) กิติ ครองบุญ (2555) สุรวิทย์ พลมณี (2557) เจษฎาภรณ์ 
อันแก้ว (2557) จตุพร วงค์ไชย (2557) ชนิดา ยอดสาลี (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) ผาณิตตา    
วงค์ขจร (2560) 
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6. การบริการของสถานศึกษา เป็นตัวแปรท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับสถานศึกษามีการ
อํานวยความสะดวกหรือการเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การมีห้องสําหรับการศึกษาค้นคว้า หรือทํางานกลุ่ม มีหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหาท่ี
เรียนท่ีเพียงพอ และมีการเสริมหลักสูตรให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ มีห้องสมุดและ
บรรณารักษ์ท่ีให้บริการการศึกษาค้นคว้า มีการตรวจสุขภาพ การจัดสวัสดิการ ทุนการศึกษา ดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา ให้บริการท่ีรวดเร็ว สะดวกท้ังการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน  
งานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวกับการบริการของสถานศึกษา ได้แก ่ งานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 
(2554) ฉัตรชัย  บุษบงค์ (2555) สุภาพร  คํารศ (2555) เจษฎาภรณ์ อันแก้ว (2557) ชนิดา ยอดสาลี 
(2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) 

7. ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน เป็นตัวแปรท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการ
ให้บริการสื่อในการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เช่น หนังสือเรียน คู่ มือ หนังสือแบบเรียน สื่อดิจิทัล 
คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ ครูสอนเสริมหรือติว ทําให้มีความสะดวกในการ
ค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน ได้แก ่ 
งานวิจัยของกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ (2554) ปัญญา กันเกตุ (2558) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559)  

8. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับ สถานท่ีท่ีใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้ มีสิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยท่ี
ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ได้แก ่ งานวิจัยของของกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 
(2554) สุภาพร  คํารศ (2555) ชนิดา ยอดสาลี (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) กศน 

ส่วนตัวแปรท่ีผู้วิจัยไม่ได้คัดเลือก ได้แก่ ตัวแปรเกี่ยวกับ เพศ ระดับช้ัน อายุ สถานภาพ
สมรส การประกอบอาชีพ รายได้ของครอบครัว การส่งเสริมของผู้ปกครอง การดูแลเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมของบ้าน รายได้ของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา 
สถานศึกษาไม่สามารถคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ นักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป สามารถดูแลตนเองได้ ไม่มีผู้ปกครองท่ีจะมาสนับสนุนการเรียน
เหมือนกับนักเรียนในระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการมาเรียนเพ่ือการมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
สามารถนําไปประกอบอาชีพหรือปรับเงินเดือนให้สูงข้ึน ส่วนตัวแปรท่ีไม่ได้เลือกเป็นตัวแปรที่ศึกษาใน
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของครู เน่ืองจากครู กศน. ตําแหน่งเป็นพนักงานราชการ มีบทบาท
หน้าท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับตําบล โดยจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นบทบาทหน้าท่ีหน่ึงในการจัดการศึกษานอกระบบ ทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรม
การสอนของครูมากกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ ส่วนตัวแปรด้านผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีไม่ได้เลือกตัวแปรเหล่าน้ี
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มาศึกษาเพราะในการบริหารงาน ขนาดของสถานศึกษา ภาวะผู้นําของผู้บริหาร กระบวนการบริหาร 
การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับครู เน่ืองจากมีข้อจํากัดในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ซ่ึงกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงไม่เลือกเป็นตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงตัวแปรท่ีศึกษาจะเป็นเรื่องของ 
การบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
ท่ีนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับบริการของสถานศึกษาโดยตรง 
 

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ีจะนําทรัพยากรในการบริหาร
มาประกอบการบริหาร ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยการดําเนินงานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการขัดการเรียนการสอนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน (ธวัชชัย ต้ังอุทัยเรือง. 2557: 9) จัดกิจกรรมมีการบริหารงานด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา โดยการวางแผนงานติดตามงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาการท้ังหมด (Vick, Jennifer and Heiberger. 2002: 1, กมล ภู่ประเสริฐ. 2547: 6) 
ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการ เป็นงานท่ีสําคัญ ท่ีถือว่าเป็นหัวใจของ สถานศึกษา ท่ีมีส่วนทําให้การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และเกิด
การเรียนรู้   
 ความสําคัญขอการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเป็นงานสําคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เป็นงานหลักท่ี
ผู้บริหาร ต้องให้ความสําคัญอย่างย่ิง  เป็นงานท่ีมีความสําคัญในการจัดระบบงาน และการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือ
ส่งสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีต้องการ เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมได้
ต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยสถานศึกษาจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเป็น
สําคัญ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 33) (วิภา ทองหงํา. 2554: 18) ซ่ึงความสําคัญของการ
บริหารงานวิชาการ ก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาดังน้ี (รุ่งรัชดาพร เวหชาติ. 2551: 28)  

1. สถานศึ กษาบริหารงาน ด้ าน วิชาการได้ โดยอิสระ  คล่ องตัว  รวด เร็ ว  และ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน 
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2. การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเองและการ
ประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก 

3. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถ่ิน โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และบุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 

5. งานวิชาการของสถานศึกษา เป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติและค่านิยมให้กับผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ในการดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นผู้มีคณุค่าในสังคม 

6. งานวิชาการของสถานศึกษา เป็นตัวแปรท่ีจะกําหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่
สถานศึกษา ในเร่ืองของงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ ซ่ึงสถานศึกษาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก
หรือน้อย ข้ึนอยู่กับปริมาณงานด้านวิชาการ 

7. งานวิชาการเป็นเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา โดยพิจารณาถึงวิธีการ
และผลผลิตของระบบงานวิชาการ ซ่ึงได้แก่ วิธีการสอนของ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน   
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นต้น 

8. งานวิชาการเป็นเครื่องช้ีวัดความสําเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการกระตุ้นและ 
ส่งเสริมให้ครูร่วมมือกันในการปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่เสมอ ดังน้ันผู้บริหาร 
สถานศึกษาต้องรู้จักวางแผน การติดต่อสื่อสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัย 
ส่ังการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 จากความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงบ่งบอกถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของสถานศึกษา และเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นํา
องค์กร มีหลักการบริหารงานวิชาการดังน้ี 
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การบริหารงานวิชาการ เป็นบทบาทหน้าท่ีห น่ึงของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้จําแนกในการบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
พัฒนา หรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผน
งานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
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5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) 
การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15) การ
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษาและ 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2550: 31-51) 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา ท่ีต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ท่ีมุ่งกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาดําเนินการได้อย่างอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องตอบสนองต่อชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะต้องกําหนดแบบแผนวิชาการ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 
2553: 8) แสดงให้เห็นว่าการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญต่อประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างมากท่ีสุด ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยการบริหารงานวิชาการ ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ ต้องอาศัยการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งปรับปรุงกระบวนการกเรียนการสอนให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซ่ึงการบริหารงานวิชาการเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนได้ (ลี้วัชร์ ตาวงค์. 2558: 653-654)  
 การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานของสถานศึกษา ท่ีแสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยพิจารณาได้จากผลงานวิชาการ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ี
เป็นหัวใจของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา 
อาจเกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมข้ึนอยู่กับลักษณะของงานน้ัน ผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญกับ
งานวิชาการ โดยต้องมีความรอบรู้ในด้านการบริหารมีศิลปะและเทคนิคในการดําเนินงาน ติดตาม 
กํากับดูแล เพ่ือให้ภาระงานต่าง ๆ โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติให้มีคุณภาพอีกด้วย 
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 หลักการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารจําเป็นจะต้องมีหลักการในการบริหารงานด้านน้ีอย่างมี

ประสิทธิผล งานวิชาการมีขอบข่ายกว้างขวางมากในการบริหารงานวิชาการแต่ละอย่าง จึงมีเทคนิค
และหลักการท่ีแตกต่างกันไปในรายละเอียดของงาน แต่หลักการสําคัญท่ีควรนําไปปฏิบัติในการ
บริหารงานวิชาการไว้ ดังน้ี 

กิตติมา ปรีดีดิลก (2545: 44) ได้กล่าวสรุปถึงหลักการบริหารวิชาการไว้ว่า 
1. จัดทําแผนงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลัก 
2. การบริหารงานวิชาการมุ่งการร่วมมือกันทํางาน 
3. ควรจะกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ 
4. ควรส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ 
5. ริเริ่มสร้างสรรคใ์นการปรับปรุงงานวิชาการ 
6. ผู้บริหารควรใช้เทคนิคการส่งเสริมคนอ่ืนมากกว่าการสอนคนอ่ืน 
7. มีการให้ขวัญ กําลังใจในการทํางาน 
8. ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
9. ให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวิชาท่ีรับผิดชอบ 
10. ติดตามและประเมินผลงาน 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 3-4) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 

 1. หลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยไม่เพ่ิมการ
ลงทุน น่ันคือ นักเรียน นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตรโดยไม่ลาออก
กลางคัน เรียนเกินเวลา และช้าเกินกําหนด 
 2. หลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ น่ันคือ
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ 
 สมชาย ชูเลิศ (2553: 15) และ อํานวย มีสมทรัพย์ (2553: 32) กล่าวว่างานวิชาการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การนิเทศการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงหลักในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใช้หลักในการกระจายอํานาจให้บุคคลทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน ลดหลั่นตามหน้าท่ีของแต่ละคน โดยผู้บริหารต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยในการ
บริหารงาน กระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูและบุคลากร  
 วิมล  เดชะ (2559: 22) กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดทํา
แผนการบริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลักของสถานศึกษา โดย
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ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักการกระจายอํานาจให้บุคคลได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 สรุปว่า หลักการบริหารงานวิชาการ ยึดหลักแห่งการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนางานวิชาการ ท้ังทางด้านการพัฒนาครู ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงการบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผลและเป็นตัวช้ีวัดของการ
บริหารงานวิชาการ คือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน ผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าท่ีในการบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ซ่ึงผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 
 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการ  
  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ได้ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้ึน 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้เป็นหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มผู้เรียนท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
จากการทํางานและการประกอบอาชีพ สํานักงาน กศน. จึงได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งใน
สังกัดท่ัวประเทศ ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาทั่วประเทศ
ให้ก้าวสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อสอบกลางในการ
วัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของรายวิชาบังคับและรายวิชา
เลือกบังคับตามหลักสูตร เพ่ือสอบวัดความรู้ ความสามารถทางการเรียนด้านเน้ือหา ด้านวิชาการ 
และด้านทักษะต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียนผลการสอบรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ จะเป็น
ข้อมูลสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือให้ครูผู้สอน
วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา และนําไปพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป ซ่ึง สํานักงาน กศน. กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้สถานศึกษานําไปปฏิบัติ ดังน้ี (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย. 2560: 1) 

1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เช่น การสอนแบบ active learning การสอน
แบบ PBL เพ่ือให้นักศึกษาได้มีกระบวนการคิด แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริง 



17 

2. ครูนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น google classroom มีการเรียนรู้นอก
สถานท่ี การจัดค่ายวิชาการ ทําให้นักศึกษามีความสนใจอยากเรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 
จะทําให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจมากข้ึนในการนําความรู้มาสอบ 

3. ครูให้ความสําคัญกับการมาพบกลุ่มของนักศึกษา จัดให้มีการพบกลุ่มตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

4. สถานศึกษาและครูจัดการสอนเสริมในเน้ือหาท่ีนักศึกษาทําคะแนนได้ไม่ดี ติวเข้ม
นักศึกษาก่อนสอบ 

5. สถานศึกษาและครูควรมีการปรับพ้ืนฐานความรู้ มีการคัดแยก มีการทดสอบความรู้ว่า
เด่นและด้อยในเรื่องใด และมีครูเฉพาะทาง เช่น ครูชาวต่างชาติมาสอน 

6. สถานศึกษาต้องเคร่งครัดมีระบบการวางแผนการคัดสรรครูผู้สอน มีการอบรม และมี
การทบทวนในสิ่งท่ีอบรมไปแล้ว โดยมีผลคือ ถ้านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงมีผลในการ
ประเมินครู 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนนิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนํา โดยมีการตรวจแผนการ
สอนควบคู่กับบันทึกหลังสอน เพ่ือให้ข้อเสนอในการพัฒนาการเรียนการสอน 

8. สถานศึกษานําข้อมูลสถิติผลสําฤทธ์ิทางการเรียนมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

9. ควรดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงสาเหตุปัญหา ผลกระทบ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 จากนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสํานักงาน กศน. แจ้งให้สถานศึกษาดําเนินการปฏิบัติ ผู้วิจัย
ได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ี 
 สุพักตร์ พิบูลย์ (2560: ออนไลน์) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
โดยใช้แนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ในการกําหนด    
กลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ : ประกันคุณภาพภายในก้าวสู่โรงเรียน
คุณภาพสูง ด้วยวงจรของ Empowerment Approach มีกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  4 
ข้ันตอน ได้แก่ 
 ข้ันท่ี 1 Taking Stock คือ การตรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือ
ผลการ ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เป็นการ  
วิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET, NT หรือผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนประจําปีของสถานศึกษา  
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 ข้ันท่ี 2 Setting Goal เป ็นการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จ เช่น ภายในปี 2559 
สถานศึกษาต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างน้อย   
ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET จะต้องเพ่ิมข้ึนอย่าง น้อยร้อยละ 5 
ของฐานเดิม เป็นต้น 
 ข้ันท่ี 3 Developing Strategies and Implementing มุ่งพัฒนากลยุทธ์แล้วนํากลยุทธ์  
สู่การปฏิบัติ ตัวอย่างของกลยุทธ์ เช่น ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแต่ละรายวิชา 
แต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ครูทุกคนต้องต้ังเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และดําเนินการยกระดับ
คุณภาพให้ ได้ตามเป้าหมาย  
 ข้ันท่ี 4 Documenting Progress เป็นข้ันตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย ท้ังน้ี การดําเนินงานแต่ละข้ันตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของครู 
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น   
 ประหยัด อนุศิลป์ (2555: 1500-1508) ได้ศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบการบริหารสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยได้นําเสนอรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่  
 ข้ันตอนท่ี 1 ก่อการณ์งานวิเคราะห์ หมายถึง การสร้างความตระหนักร่วมกันระหว่างครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และระดับ
โรงเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษา
ความต้องการของแต่ละโรงเรียน โดยพิจารณาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือกําหนดแผนงาน เป้าหมายความสําเร็จ และ
หาทางเลือกในการพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ี 2 บ่มเพาะ เสริมเพ่ิมพลัง หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมี
การสร้างบรรยากาศในการเรียน จัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการสอนซ่อมเสริม เพ่ิมเวลาในการเรียน มีการทดสอบอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ 
และส่งเสริมให้ผู้ปกครององค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม นําไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตลอดจนนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ข้ันตอนท่ี 3 จริงจัง งานเกาะติด หมายถึง การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ ท้ังระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับโรงเรียน โดยมีการให้คําแนะนํา
ในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง โดยได้ทําการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพผู้เรียนใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
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 ข้ันตอนท่ี 4 พิชิตผลเป็นเลิศ หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง   
ในโรงเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) มีการนําผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีของแต่ละโรงเรียนบุคคลไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อโรงเรียนท่ัวไป โดยการยกย่อง 
ชมเชยต่อสาธารณชน และประกาศเกียรติคณุ 
 ผลการดําเนินการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการใช้รูปแบบการบริหารสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการใช้รูปแบบการบริหารสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการ
บริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยการบริหารวิชาการท่ีมีผลทําให้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิประสบ
ความสําเร็จ ได้แก่ การวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร
ท่ีเหมาะสมกับบริบท ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การสร้างบรรยากาศ   
ในการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม การเพ่ิมเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน      
ท่ียาก มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครู ให้ มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน ให้กําลังใจช่วยเหลือครู การ
ประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการตามความมุ่งหมายการศึกษา 
และยกย่อง ชมเชยท้ังครู ผู้เรียน ท่ีมีการพัฒนาการเรียนการสอน จนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 โชดก ปัญญาวรานันท์ (2556: 76-86) ได้ศึกษาการพัฒนานโยบายการบริหารงาน
วิชาการท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยได้สังเคราะห์องค์ประกอบในการบริหารงานวิชาการ ได้ 11 ข้อ ได้แก่ 

1. ด้านหลักสูตร 
2. ด้านการเรียนการสอน 
3. ด้านการประเมินผล 
4. ด้านการประกันคุณภาพ 
5. ด้านการนิเทศการสอน 
6. ด้านการแนะแนวการศึกษา 
7. ด้านสื่อการสอน 
8. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
9. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
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10. ด้านการวิจัยและใช้สถิติเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
11. ด้านเป้าหมายของสถานศึกษา 
นอกจากน้ีได้สรุปกระบวนการพัฒนานโยบาย ออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่  
1. การกําหนดนโยบาย 
2. การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. การประเมินผลนโยบาย 
ข้ันตอนในการกําหนดนโยบาย มี 4 ข้ันตอน ได้แก่  
1. ศึกษาเพ่ือระบุปัญหา 
2. สั่งสมข้อมูล 
3. กําหนดทางเลือกและตัดสินใจ 
4. ระบุตัวนโยบาย 
ซ่ึง 4 ขั้นตอนน้ี เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงนโยบายท่ีดี 

ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังต่อไปน้ี 
1. พัฒนาจากฐานข้อมูลท่ีเป็นจริง 
2. สนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
3. ภายในองค์กรเดียวกันต้องประสานนโยบายกัน 
4. เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีเข้าใจได้ 
5. ยืดหยุ่น แต่ม่ันคงอยู่บนหลักการหรือระเบียบข้อบังคับท่ีถูกต้อง 
6. นโยบายควรมีขอบเขตท่ีเข้าใจได้ด้วยเหตุผล 
นโยบายในการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ในสถานศึกษา ได้แก่ นโยบายการติวสอบ O-NET โดยจัดช่ัวโมงติวเป็นช่ัวโมงเสริมเช้าหรือเย็น        
1 ช่ัวโมงต่อวันในภาคเรียนน้ัน ๆ นโยบายท่ีเน้นการอ่านออกเขียนได้ เน้นการพัฒนาหลักสูตรโดย
อ้างอิงตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง และปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานวิชาการตามผลการประเมินเป็น
รายภาคเรียนหรือรายปีการศึกษา ส่วนข้อสังเกตท่ีพบ คือ แนวทางการบริหารงานวิชาการส่วนใหญ่
สอดคล้องกับวงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมม่ิง PDCA ซ่ึงเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการ  
ท่ีดี ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา   
 นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ (2556: 60-64) แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่ามีแนวทางดังน้ี  
 1. ระดับตัวผู้เรียน พบว่านักเรียนควรสร้างความเข้าใจให้แก่ตนเอง เวลาครูสอนไม่เข้าใจ
ให้สอบถามครูผู้สอน สอบถามเพ่ือน หม่ันฝึกฝนการอ่านอย่างสมํ่าเสมอ ฝึกทําข้อสอบการคิด 
วิเคราะห์ การร่วมทบทวนเป็นหมูคณะ จําแนกเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน ปรับเปล่ียนเจตคติต่อการ 
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สอบ สร้างความตระหนักให้กับตนเองให้เห็นความสําคัญของการทดสอบ O-NET เรียนรู้ประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากการสอบเพ่ิมเติม 
 2. ระดับครูผู้สอน ครูควรเรียนรู้นักเรียนโดยการเย่ียมครอบครัวนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ 
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียน และหาวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ครูผู้สอนควรนํา 
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีศักยภาพในการเรียน ครูวิเคราะห์แนวข้อสอบการวัดผลประเมินผล
ระดับชาติ กับการวัดผลประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาผู้เรียน และ
ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดทําข้อสอบวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับการทดสอบตาม       
ผังข้อสอบ 
 3. ระดับโรงเรียน โรงเรียนควรจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือกระตุ้นให้ครูวิเคราะห์ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เน้นวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียน เน่ืองจากการอ่านเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้เบ้ืองต้นท่ีสําคัญ 
และควรประสานกับเครือข่ายการศึกษาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมท้ังควรมีการสอน 
เพ่ิมเติม โดยควรจัดกลุ่มผู้เรียนท่ีเหมาะสม ครูผู้สอนกล่าวว่าควรจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเก่ง ปานกลาง  
อ่อน เพ่ือปรับปรุงพัฒนานักเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยมี ข้อเสนอแนะของสถานศึกษาในการจัดทํา     
แนวทางการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ี 
 1) จัดทําฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2) วิเคราะห์ทบทวนการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การจัดโครงสร้างเวลาเรียน 
จํานวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด แนวการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พร้อม 
ท้ังกําหนดจุดพัฒนาในตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรุงให้ชัดเจน 
 3) จัดทําแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียน มีการกําหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการ 
ดําเนินการอย่างชัดเจน 
 4) จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เพ่ือปรับปรุงพัฒนานักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
ปลูกฝังเจตคติ และสร้างวัฒนธรรม เพ่ือให้เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการสอบ  
 5) พัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 6) พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 
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 7) กําหนดแนวปฏิบัติให้ครูประจําวิชา เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาปัญหาและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 8) ต้ังเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยร่วมกับ 
ศึกษานิเทศก์ 
 9) จัดอบรมเพ่ิมสมรรถนะเทคนิคการสร้างข้อสอบให้แก่ครูผู้สอนท่ีเน้นการคิด
วิเคราะห์ 
 10) จัดระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินการท่ีชัดเจน 
 ประภาภรณ์ วงค์แพทย์ (2558: 214-233) ได้ศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการ
จัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างยุทธศาสตร์    
ด้านกระบวนการจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  
ประเมินความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการจัดการเพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า คุณภาพการสอน      
มีค่าสูงสุด ปัจจัยคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า เจตคติต่อการเรียนมีค่าสูงสุด และปัจจัยภูมิหลังของ
ครอบครัว พบว่า บรรยากาศภายในครอบครัวมีค่าสูงสุด สําหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
พบว่า ด้านวิชาการมีค่าสูงสุด โดยมีเส้นทางอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร ส่งผ่านการ
จัดการเรียนรู้ของครู ผ่านคุณลักษณะของผู้เรียน ไปยังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ความสัมพันธ์ของชุมชนกับสถานศึกษา มีค่าสูงสุด 
จากข้อค้นพบดังกล่าวได้นํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดทธศาสตร์ด ้านกระบวนการจัดการ            
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพการสอนของครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาจิตลักษณะ 4 ด้าน ของผู้เรียน 
และยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของครอบครัวและสถานศึกษา    
 ลี้วัชร์ ตาวงค์ (2558: 648-664) ได้วิจัยการพัฒนาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการท่ี
มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบว่าองค์ประกอบของการบริหารงาน
วิชาการที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี 6 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนของครู 
4. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
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5. ด้านสื่อการเรียนการสอน  
6. ด้านนโยบายการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะการนําองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ไปบริหารงานวิชาการเพ่ือการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ ความตระหนักถึงปัญหา และร่วมมือกัน หาทางนํานโยบายท่ีกําหนดไว้
มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารวิชาการ นํามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารวิชาการให้มีคุณภาพของสถานศึกษา ลดความเลื่อมล้ําทาง
การศึกษาและพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้เกิดผลยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง 
ข้ึนอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 สาวิตรี  ศรีวะบุตร (2559: 93-103) วิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการท่ีสัมพันธ์กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดย
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้กําหนดกรอบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ      
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการ
วัดผลประเมินผล ด้านการนิเทศติดตามผล ด้านการวิจัยการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง 
และแก้ไขการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผลการวิจัย พบว่า
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในของการบริหารงานวิชาการกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
4 มีค่าอยู่ระหว่าง -.291 ถึง .170 โดยการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษากับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ท่ีระดับ .05 โดยการบริหารงานวิชาการท่ีสัมพันธ์กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการบริหารงาน
วิชาการ เรียงตามลําดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้าน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และ
ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้  
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการ พบว่า แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีตัวแปรท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
ของครู สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การนิเทศติดตาม และการบริการของสถานศึกษา 
ท้ังในด้านบริบท สภาพแวดล้อม การแนะแนวการศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการใช้วงจร
บริหารงานคุณภาพ วงจรเดมม่ิง ข้ันตอนในการจัดทําแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของสุพักตร์ 
พิบูลย์ (2560: ออนไลน์) ซ่ึงผู้วิจัยได้นําไปเป็นตัวแปรเพ่ือกําหนดเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อไป 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง    
 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและนําเสนอในหัวข้อปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการ ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน้ี ผู้วิจัยเสนอ
งานวิจัยในประเทศท่ีเป็นงานวิจัยท่ีศึกษากับนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีเพียง 3 รายการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 เพ็ญแข  ดวงขวัญ (2548) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชาพ้ืนฐาน
ของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแปร อายุ การประกอบอาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส สถานภาพใน
ครอบครัว จํานวนปีท่ีขาดความต่อเน่ืองในการเรียน สื่อการเรียน การใช้เวลาเพ่ือการเรียน คุณภาพ
การพบกลุ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มหมดวิชาพ้ืนฐาน
ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายวิชา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อายุ 
การประกอบอาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว จํานวนปีท่ีขาดความต่อเน่ืองใน
การเรียน สื่อการเรียน การใช้เวลาเพ่ือการเรียน คุณภาพการพบกลุ่ม ทัศนคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายวิชา กลุ่ม
ตัวอย่าง 410 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า วิชาภาษาไทย ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่คุณภาพการพบกลุ่ม ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ทัศนคติ ระยะเวลาท่ีขาดความ
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ความต่อเน่ืองในการเรียน การประกอบอาชีพ และการใช้เวลาเพ่ือการเรียน (สถิติการพบกลุ่ม) วิชา
คณิตศาสตร์ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ได้แก่ การประกอบอาชีพ ระยะเวลาท่ีขาดความต่อเน่ืองในการเรียน สถานภาพสมรส 
คุณภาพการพบกลุ่ม การใช้เวลาเพ่ือการเรียน (สถิติการพบกลุ่ม) และสื่อการเรียน (สื่อส่ิงพิมพ์) วิชา
วิทยาศาสตร์ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .01 ได้แก่ การใช้เวลาเพ่ือการเรียน (สถิติการพบกลุ่ม) ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณภาพการพบกลุ่ม สถานภาพในครอบครัว และสื่อ
การเรียน(สื่อคอมพิวเตอร์) วิชาภาษาอังกฤษ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ สถานภาพการสมรส สื่อการเรียน(สื่อบุคคล) ตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่
คุณภาพการพบกลุ่ม ระยะเวลาที่ขาดความต่อเน่ืองในการเรียน ทัศนคติ การใช้เวลาเพื่อการเรียน 
(สถิติการพบกลุ่ม) 

ฐิตารีย์  สุโอ๊ะ (2559) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)  ศึกษาระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน  
ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา (2) หาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้าน
สถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 364 
คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ stepwise ผลการวิจัยพบว่า  

 1) ระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษาในภาพรวม        
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ตามลําดับ 

  2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้ เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา           
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  3) สมการท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา     
นอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือปัจจัยด้านผู้เรียน 
ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตามลําดับ สามารถ
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ดังน้ี 

  Y’= .839 +.333X2 +.188 X4+.230X1 



26 

   Z’= .371 Z X2 +.213 Z X4 +.203 Z X1   
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก (2559) ได้ทําการวิจัย เรื่องปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอบแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษา
นอกโรงเรียนในภาคตะวันออก 2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษา
นอกโรงเรียนในภาคตะวันออก และ 3) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอบแบบบูรณาการของ
ครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูการศึกษานอก
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 9 จังหวัดในภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) จากประชากรในระดับความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 โดยใช้
จังหวัดเป็นช้ัน (Strata) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จํานวน 361 คน ซ่ึงเกินจากจํานวนท่ี
กําหนดไว้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู มี
จํานวน 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี 1 แบบวัดพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ ฉบับท่ี 2 แบบวัดการ
สนับสนุนการทํางานของครู ฉบับท่ี 3 แบบวัดเจตคติต่ออาชีพครู  ฉบับท่ี 4 แบบวัดการพัฒนาครู 
ฉบับท่ี 5 แบบวัดคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ฉบับท่ี 6 แบบวัดเจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการและ
ฉบับท่ี 7 แบบวัดความพึงพอใจในงาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product Moment Correlation 
coefficient) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอก
โรงเรียนในภาคตะวันออก โดยภาพรวมและรายปัจจัยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนการทํางานของครู เจตคติการสอบแบบบรูณาการ 
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ความพึงพอใจในงาน เจตคติต่ออาชีพครู และการพัฒนาครูตามลําดับ        
2) พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก โดยภาพรวม
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยในการสนับสนุนการทํางานของครู และปัจจัย
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ส่งต่อพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียน        
ในภาคตะวันออก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการทํานายภาพรวมได้ร้อยละ 41  

ส่วนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระบบโรงเรียน ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวแปรที่ มีผลการ
ศึกษาวิจัย ดังน้ี 
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1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  จากงานวิจัยของ กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ (2554) เบญจกมล  
สังข์ศิริ (2555) พงศ์ไกร วรรณตรง (2555) กิติ ครองบุญ (2555) ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) 
พรพรรณ แก้วฝ่าย (2556) สุรวิทย์ พลมณี (2557) จตุพร วงค์ไชย (2557) เจษฎษภรณ์ อันแก้ว 
(2557) วาสนา กลิ่มหอม (2558) ณิชลกานต์  นิทะโน (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

2. เจตคติต่อการเรียน จากงานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) เบญจกมล สังข์ศิริ 
(2555) พงศ์ไกร  วรรณตรง (2555) ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) พรพรรณ แก้วฝ่าย (2556)       
สุรวิทย์ พลมณี (2557) จตุพร วงค์ไชย (2557) เจษฎษภรณ์ อันแก้ว (2557) วาสนา กลิ่มหอม 
(2558) ณิชลกานต์  นิทะโน (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

3. ความพร้อมในการเรียน จากงานวิจัยของ นันทิพร บุญห่อ (2555) เบญจกมล      
สังข์ศิริ (2555) สุภาพร คํารศ (2555) สุรวิทย์ พลมณี (2557) วาสนา กลิ่มหอม (2558) ชนิดา     
ยอดสาลี (2559) วรพรรณ ศรีกล่ํา (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

4. ความรับผิดชอบในการเรียน จากงานวิจัยของ เบญจกมล สังข์ศิริ (2555)   
5. พฤติกรรมการสอนของครู จากงานวิจัยของกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ (2554)       

เบญจกมล  สังข์ศิริ (2555) พงศ์ไกร  วรรณตรง (2555) สุภาพร  คํารศ (2555) กิติ ครองบุญ (2555) 
สุรวิทย์ พลมณี (2557) เจษฎษภรณ์ อันแก้ว (2557) สุรวิทย์ พลมณี (2557) จตุพร วงค์ไชย (2557) 
ชนิดา ยอดสาลี (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

6. การบริการของสถานศึกษา จากงานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) ฉัตรชัย  
บุษบงค์ (2555) สุภาพร  คํารศ (2555) เจษฎษภรณ์ อันแก้ว (2557) ชนิดา ยอดสาลี (2559)    

7. ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน จากงานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) 
ปัญญา กันเกตุ (2558)   

8. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา จากงานวิจัยของกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ (2554)   
สุภาพร  คํารศ (2555) ชนิดา ยอดสาลี (2559)   

งานวิจัยต่างประเทศ 
 Von (2004: 67-77) ได้ศึกษาวิจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และมีผลทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางบ้าน และปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 
 Yayan and Berberoglu (2004: 87-107) ได้ศึกษาวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบท่ี มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบนานาชาติครั้งท่ี 3 ของนักเรียน
ประเทศตุรกี พบว่า ตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้สึกของ
นักเรียนท่ีรู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์  กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การให้ความสําคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ภูมิหลังของครอบครัว 
กิจกรรมท่ีจัดนอกห้องเรียน และบรรยากาศในการเรียน   
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 Bell and Akroyd (2005) ได้ศึกษาอิทธิพลด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้วิชาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยท่ีเรียนวิชาสิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี 
 Lai and Chan (2005) ได้ศึกษาเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ และกลยุทธ์การ
เรียนรู้ ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  ระดับครุศาสตรบัณฑิต และศึกษาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย ในประเทศฮ่องกง จํานวน 251 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า การเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิการเรียนมีความสัมพันธ์กัน ตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยการเรียนของผู้เรียน กลยุทธ์การเรียนรู้ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 
 McCrory and Zhang (2009) ศึกษาปัจจัยท่ีส่ งผลต่อผลสัมฤท ธ์ิในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ของครูมัธยมศึกษา พบว่า เจตคติ การมีส่วนร่วม และความชอบ สามารถใช้เป็นตัวแปร
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว มีผลการวิจัยท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ได้แก่ เพศ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติ ต่อการเรียน อายุ ความพร้อมในการเรียน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ระดับรายได้ของครอบครัว สถานท่ีพักอาศัย ความรับผิดชอบต่อการเรียน ทักษะพ้ืนฐาน
หรือความรู้พ้ืนฐานทางการเรียน ท้ังน้ีผู้วิจัยเลือกเฉพาะตัวแปรท่ีสามารถแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง เพ่ือ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ แรงจูงใจ        
ใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อมในการเรียน  และความรับผิดชอบในการเรียน ส่วนปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน และสถานศึกษา มีตัวแปรในด้าน วิธีการสอน สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการสอนของครู คุณลักษณะของครูผู้สอน การมีความพร้อมในการเข้าสอนแต่ละคร้ัง ท้ังน้ี  
ผู้ศึกษาเลือกเฉพาะตัวแปรท่ีสามารถพัฒนาครูผู้สอนได้ คือพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงตัวบ่งช้ีด้าน
พฤติกรรมการสอนของครู การจัดระบบการสอนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีพฤติกรรม 4 ข้ันตอน ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 15) 

1. การเตรียมการสอน การสอนท่ีมีการเตรียมการสอนทําให้เรามีความพร้อมในการสอน  
ผู้เรียนก็พร้อมเม่ือเริ่มเรียน เพราะผู้สอนได้มีการเตรียมการสอนมาล่วงหน้า ดังน้ันการสอนท่ีมีการ
เตรียมการสอนจึงเป็นการสอนท่ีพัฒนา 

2. การดําเนินการสอน การจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สอน
จะต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียนท้ังด้านความรู้พ้ืนฐาน สติปัญญา แบบการเรียนรู้ เพ่ือ
เตรียมกิจกรรมสื่อและเครื่องมือวัดได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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3. สื่อการสอน สื่อเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน นับเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา เพราะผลจากการวัดและประเมินการศึกษาจะเป็นพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจของ
ครู  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนการใช้สื่อการสอน แบบเรียน หลักสูตรการแนะแนว การ
จัดระบบการบริหารของโรงเรียน ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
ซ่ึงจะส่งผลให้การดําเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวทางและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตร
ต้องการ 

ดังน้ัน พฤติกรรมการสอนของครู เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน การสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ครูมีการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และครูกับผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับฉันมิตร ส่วนในด้านสถานศึกษาท่ีมีตัวแปร
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการ
สอน  ท้ังน้ีผู้ศึกษาเลือกเฉพาะตัวแปรด้านปัจจัยท่ีสามารถพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ได้แก่ การบริการของสถานศึกษา หมายถึง  การอํานวยความสะดวกหรือการเอ้ืออํานวย
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีห้องสําหรับการศึกษาค้นคว้า หนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับ
เน้ือหาที่เรียนอย่างเพียงพอ  มีการเสริมหลักสูตรให้ความรู้กับผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงสถานศึกษามี
หน้าท่ีช่วยเหลือนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสิ่งแวดล้อมทุกประเภทและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่ีดี ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อ
ของครูท่ีใช้ในการสอน ส่ือท่ีให้บริการสําหรับนักศึกษาในการเรียนรู้  เช่น หนังสือเรียน คู่มือ หนังสือ
เสริมประสบการณ์  สื่อมัลติมีเดีย ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เกม แบบทดสอบ ใบความรู้ ใบงาน 
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ มีความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางการ
เรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ท่ีจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตอนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทําให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 8 ตัวแปร ได้แก่  ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ความ
พร้อมในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การบริการของสถานศึกษา 
ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือนําข้อมูลตัวแปรท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้วิจัยได้กําหนกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแผนภาพ 2  
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แผนภาพ  2  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) 
2. เจตคติต่อการเรียน (X2) 
3. ความพร้อมในการเรียน (X3) 
4. ความรับผิดชอบในการเรียน (X4) 
5. พฤติกรรมการสอนของครู (X5) 
6. การบริการของสถานศึกษา (X6) 
7. ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน (X7) 
8. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X8) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
สาระความรู้พ้ืนฐาน          

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 



 

 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หาความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําไปหาแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมท้ังศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการใช้แนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประชากร 

 นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีลงทะเบียนเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 1,791 คน   

กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีลงทะเบียนเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 โดยใช้สูตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Yamane. 1973: 727-
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728) ยอมให้มีความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (e ≤ .05) ความเช่ือม่ัน .95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
327 คน นํามาคํานวณสัดส่วนตามประชากรท่ีลงทะเบียนเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน ในแต่ละรายวิชา
คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ให้ครบตามจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2   
จํานวน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยครั้งน้ี  คือ แบบสอบถามความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  

1. แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 2 ตอน  ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  สอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป 
ได้แก่  ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา เพศ  อายุ สถานภาพ ท่ีพักอาศัย การใช้เวลาเดินทางมาเรียน  

ตอนท่ี 2 สอบถามระดับความคิดเห็น ความรู้สึก ต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในแต่ละปัจจัย ได้แก่   

1. สอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  จํานวน 9 ข้อ  
2. สอบถามเก่ียวกับเจตคติต่อการเรียน จํานวน 7 ข้อ  
3. สอบถามเก่ียวกับความพร้อมในการเรียน จํานวน 9 ข้อ   
4. สอบถามเก่ียวกับความรับผิดชอบในการเรียน จํานวน 8 ข้อ 
5. สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครู จํานวน 16 ข้อ 
6. สอบถามเก่ียวกับการบริการของสถานศึกษา จํานวน 8  ข้อ 

ท่ี 
รายวิชาสาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จํานวนผู้ลงทะเบียน 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1 ภาษาไทย    864           158 
2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      22              4 
3 คณิตศาสตร์      34              6 
4 วิทยาศาสตร์     871           159 

รวม   1,791           327 
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7. สอบถามความเก่ียวกับความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน จํานวน 
8  ข้อ 

8. สอบถามความเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา จํานวน 7 ข้อ    

2. แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจัดทําเป็นเอกสารที่แสดง วิธีการ 
ข้ันตอน ท่ีจะทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ให้มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น 
 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ตามข้ันตอนดังน้ี 

1. แบบสอบถาม  
1.1  ศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร แนวคิด จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัย

ท่ีส่งผลและมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 กําหนดกรอบแนวคิด นิยามเชิงปฏิบัติการ ท่ีใช้ในการวิจัย 
1.3 สร้างข้อคําถามจากนิยามเชิงปฏิบัติการ และรวบรวมเป็นแบบสอบถามใน

ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
1.4  นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน (ดังรายช่ือภาคผนวก ก) 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
นิยามเชิงปฏิบัติการกับข้อคําถาม และความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ซ่ึงพิจารณาค่าความ
สอดคล้อง (IOC) คัดเลือกข้อท่ีมีค่า  IOC ต้ังแต่ .50  ข้ึนไป โดยค่า IOC ของแบบสอบถามฉบับน้ีมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ข) 

1.5 ปรับแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
1.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 30  คน  ในเดือนมิถุนายน 2559 เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบสอบถาม 

1.7 นําผลท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach เพ่ือ
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ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ  เท่ากับ.95  โดยมีค่าอํานาจจําแนก 
และ  ค่าความเช่ือม่ันรายด้าน ดังน้ี 

1.7.1 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  มีค่าอํานาจจําแนก ต้ังแต่ .35 
ถึง .67   และมีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ .93 

1.7.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน มีค่าอํานาจจําแนก ต้ังแต่ .31  
ถึง .60  และมีคา่ความเช่ือม่ัน เท่ากับ  .81 
 1.7.3  แบบสอบถามเก่ียวกับความพร้อมในการเรียน มีค่าอํานาจจําแนก ต้ังแต่ 
.47  ถึง .84 และมีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ .79 

1.7.4  แบบสอบถามเก่ียวกับความรับผิดชอบในการเรียน มีค่าอํานาจจําแนก 
ต้ังแต่ .34  ถึง .63 และมีค่าความเช่ือม่ัน  เท่ากับ  .90 

1.7.5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าอํานาจจําแนก                       
ต้ังแต่ .30  ถึง .88 และ มีค่าความเช่ือม่ัน  เท่ากับ  .81 

1.7.6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการของสถานศึกษา มีค่าอํานาจจําแนก ต้ังแต่ 
.47  ถึง .73 และมีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ  .93 

1.7.7  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน มีค่าอํานาจ
จําแนก ต้ังแต่ .38  ถึง .84 และ มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากบั  .90 
 1.7.8 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีค่าอํานาจจําแนก 
ต้ังแต่ .34  ถึง .70 และ มีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ .78 

1.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์นําไปเก็บข้อมูล 
 

2. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1 ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ตํารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการ  
2.2 กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2.3 จัดทําร่างแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.4 นําร่างแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 

ท่าน (ดังรายช่ือภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดย
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรอบแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามตัวแปรท่ี
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ซ่ึงพิจารณาค่า
ความสอดคล้อง (IOC) คัดเลือกข้อท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ .50  ข้ึนไป โดยค่า IOC ของแบบสอบถามฉบับ
น้ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 (ภาคผนวก ข) 
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2.4 ปรับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ 

2.5 นําใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้ในภาคเรียนท่ี 1 
การศึกษา 2560 และศึกษาผลการนําไปใช้โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 

2. จัดเตรียมแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และ
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกําหนด วัน และสถานท่ี ท่ีจะนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล 

3. นําแบบสอบถามท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้ครู กศน. ตําบล ในสังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กับครูกศน. ตําบล เพ่ือนําไปช้ีแจงให้นักศึกษาข้ันพ้ืนฐานก่อนลงมือทําจริง และ      
นัดหมายวันเวลาในการส่งแบบสอบถามกลับคืน 

4. ครู กศน. ตําบล นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันท่ี  10 – 25  สิงหาคม 2559 

5. ครู กศน . ตําบล นําแบบสอบถามส่งคืน ผู้ วิจัยรวบรวบและตรวจสอบจํานวน
แบบสอบถามท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และความถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

6. ประชุมช้ีแจง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือ
วางแผนกับบุคลากรและครู กศน. ตําบล ในการนําแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระ
ความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

7. ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   

8. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  และเปรียบเทียบกับผลการ
เรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
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9. เผยแพร่ผลงานวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูป เพ่ือประมวลผลดังน้ี 

1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

2. ตัวแปรระดับปัจจัย โดยกําหนดช่วงการวัดได้ดังน้ี 
คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ปัจจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ปัจจัยอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ปัจจัยอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ปัจจัยอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

3. หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation) 
ระหว่างปัจจัยตามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

4. วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีคัดตัวแปรเข้า
สมการพยากรณ์แบบ Enter ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เจตคติต่อการเรียน  
ความพร้อมในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การบริการของ
สถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค่าคะแนนเฉลี่ย ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระ
ความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้นําเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

ตอนท่ี 3 แนวทางและผลการใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี   
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 เพ่ือให้เข้าใจถึงการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติ และตัวแปรต่าง ๆ ผู้วิจัยได้
กําหนดสัญลักษณ์ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปร และในการนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
  X   แทน ค่าเฉลี่ย 
  S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
      R        แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 

Y  แทน คะแนนเฉลี่ยรายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน 
X1  แทน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
X2  แทน  เจตคติต่อการเรียน 
X3  แทน  ความพร้อมในการเรียน 
X4  แทน  ความรับผิดชอบในการเรียน    
X5  แทน  พฤติกรรมการสอนของครู 
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X6  แทน  การบริการของสถานศึกษา 
X7  แทน  ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน    
X8  แทน  สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
*  แทน  ระดับของความมีนัยสําคัญ .05 
 

ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์การแจกแจง

ความถ่ี และร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 2  
 

ตาราง  2 
จํานวนและค่าร้อยละข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง (n=343) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ   
     ชาย 
     หญิง 

รวม 

140 
187 
327 

42.80 
57.20 
100.00 

2. อายุ 
    15 - 25  ปี 
    26 – 35 ปี 
    36 – 45 ปี 
    46  ปีข้ึนไป 

รวม 

 
222 
 74 
 26 
  5 
327 

 
67.90 
22.60 
  8.00 
  1.50 
100.00 

3. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 

รวม 

 
248 
 74 
  5 
327 

 
75.80 
22.60 
  1.60 
100.00 
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ตาราง  2 (ต่อ)   
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร้อยละ 
4. ท่ีพักอาศัย   
     บ้านของตนเอง 
     บ้านของบิดามารดา 
     บ้านญาติ 
     บ้านเพ่ือน 
     หอพักพนักงาน  
     บ้านเช่า 
     อ่ืน ๆ 

รวม 

  75 
  83 
  30 
   4 
  56 
  75 
   4 
327 

22.90 
25.40 
  9.20 
 1.20 
17.10 
22.90 
1.20 
100.00 

5. การใช้เวลาเดินทางมาเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
    น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง   
    1-2 ช่ัวโมง 
    3-4 ช่ัวโมง 
    มากกว่า 4 ช่ัวโมง 

รวม 

255 
 35 
 22 
 15 
327 

78.00 
10.70 
 6.70 
 4.60 
100.00 

  
 จากตาราง  2  พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.20 และเป็น
เพศชาย ร้อยละ 42.80  มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ร้อยละ 67.90 รองลงมามีอายุระหว่าง   26 - 35 ปี 
ร้อยละ 22.60 อายุระหว่าง 36 - 45 ปี ร้อยละ 8.00 และ อายุ 46  ปีข้ึนไป ร้อยละ 1.50 ตามลําดับ  
มีสถานภาพโสด ร้อยละ 75.80 รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้อยละ 22.60 และมีสถานภาพหย่าร้าง 
ร้อยละ 1.50 ท่ีพักอาศัย ส่วนมากพักบ้านของบิดามารดา ร้อยละ 22.90 รองลงมา บ้านของตนเอง 
ร้อยละ 25.40 การใช้เวลาเดินทางมาเรียนในแต่ละสัปดาห์ น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง ร้อยละ 78.00 
รองลงมาให้เวลาในการเดินทาง 1-2 ช่ัวโมง ร้อยละ 10.70 
 ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 3 - 11 
 
 
 



53 
 
ตาราง  3 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตัวแปรท่ีศึกษา X  S.D. ความหมาย 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1) 4.47 0.58 มาก 
เจตคติต่อการเรียน (X2 ) 4.40 0.56 มาก 
ความพร้อมในการเรียน (X3) 4.28 0.56 มาก 
ความรับผิดชอบในการเรียน (X4) 
พฤติกรรมการสอนของครู (X5) 
การบริการของสถานศึกษา (X6) 

4.27 
4.51 
4.19 

0.61 
0.54 
0.66 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน (X7)   4.11 0.77 มาก 
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (X8) 

เฉล่ียรวม 
4.18 
4.30 

0.74 
0.48 

มาก 
มาก 

 
 จากตาราง 3 ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.30 S.D.= 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51 S.D.= 0.54) นอกน้ันอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังน้ี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ( X = 4.47 S.D.= 0.58) เจตคติต่อการเรียน ( X = 4.40 S.D.= 0.56) 
ความพร้อมในการเรียน ( X = 4.28 S.D.= 0.56) ความรับผิดชอบในการเรียน ( X = 4.27 S.D.= 
0.61) การบริการของสถานศึกษา ( X = 4.19 S.D.= 0.56) สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ( X = 
4.18 S.D.= 0.74) ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  ( X = 4.11 S.D.= 0.77) 
ตามลําดับ 
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ตาราง  4 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ระดับปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.47 S.D.= 0.58)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4 ข้อ คือ  เม่ือนึกถึง
ความสําเร็จในอนาคตนักศึกษาจะพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย ( X = 4.57 
S.D.= 0.70) รองลงมา นักศึกษาคิดว่างานจะสําเร็จลุล่วงได้ต้องข้ึนอยู่กับความมุ่งม่ันและความ
พยายาม ( X = 4.53 S.D.= 0.70) นักศึกษาต้ังใจเรียนให้ได้ผลการเรียนดี เพราะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
ตนเองในการประกอบอาชีพ ( X = 4.52 S.D.= 0.67) นักศึกษาเช่ือว่าเม่ือพยายามเต็มท่ีแล้วจะ
ประสบผลสําเร็จ ( X = 4.52 S.D.= 0.73) นอกน้ันอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย
คือ นักศึกษาใฝ่ฝันท่ีจะมีอนาคตก้าวไกล ( X = 4.25 S.D. = 0.81)   
 
 
 

1 นักศึกษาตั้งใจมาเรียน กศน. เพราะต้องการมีความรู้ 4.47 0.66 มาก 
2 นักศึกษาตั้งใจเรียนให้ได้ผลการเรียนดี เพราะเป็นสิ่งสําคัญ

สําหรับตนเองในการประกอบอาชีพ 
4.52 0.67 มากท่ีสุด 

3 นักศึกษาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียนแม้ว่าบทเรียนจะ
มีเน้ือหายากเพียงใด 

4.42 0.70 มาก 

4 นักศึกษาคิดว่างานจะสําเร็จลุล่วงได้ต้องข้ึนอยู่กับความมุ่งม่ัน
และความพยายาม 

4.53 0.70 มากท่ีสุด 

5 เม่ือนักศึกษาประสบความล้มเหลวในการเรียนจะยอมรับและ
พยายาม ต้ังใจและพยายามมากข้ึน 

4.48 0.73 มาก 

6 นักศึกษาเช่ือว่าเม่ือพยายามเต็มท่ีแล้วจะประสบผลสําเร็จ 4.52 0.73 มากท่ีสุด 
7 นักศึกษาใฝ่ฝันท่ีจะมีอนาคตก้าวไกล 4.25 0.81 มาก 
8 นักศึกษาจะไม่ลังเลเลยเม่ือต้องตัดสินใจในเรื่องของการเรียน

ให้สําเร็จ 
4.49 0.72 มาก 

9 เม่ือนึกถึงความสําเร็จในอนาคตนักศึกษาจะพยายามเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 

4.57 0.70 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 4.47 0.58 มาก  
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ตาราง 5 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยเจตคติต่อการเรียน 

ปัจจัยเจตคติต่อการเรียน   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ระดับปัจจัยเจตคติต่อการเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.40 S.D.= 0.55)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 2 ข้อ คือ นักศึกษา
สนใจท่ีจะมาเรียน กศน. ด้วยตนเองโดยไม่มีใครบังคับ ( X = 4.67 S.D.= 0.55) รองลงมา นักศึกษา
ปรารถนาจะมีอาชีพที่ดีจึงต้ังใจเรียน ( X = 4.52 S.D.= 0.71) นอกน้ันอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียลําดับสุดท้ายคือ นักศึกษาสามารถแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียนได้อย่างเหมาะสม ( X = 
4.15 S.D. = 0.80)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นักศึกษาสนใจท่ีจะมาเรียน กศน.ด้วยตนเองโดยไม่มีใคร
บังคับ 

4.67 0.55 มากท่ีสุด 

2 นักศึกษารู้สึกสนุกสนาน เม่ือมาเข้าเรียนในทุกสัปดาห์ท่ีมีการ
เรียนหรือรวมทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

4.45 0.70 มาก 

3 นักศึกษาชอบศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากตํารา 4.29 0.75 มาก 
4 นักศึกษาเลือกทํางานกับผู้มีความรู้ ความสามารถ 4.36 0.70 มาก 
5 นักศึกษาปรารถนาจะมีอาชีพท่ีดีจึงต้ังใจเรียน 4.52 0.71 มากท่ีสุด 
6 นักศึกษามีการวางแผนและปฏิบัติตามกรอบในแต่ละ      

ภาคเรียน 
4.39.  0.68 มาก 

7 นักศึกษาสามารถแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

4.15 0.80 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.40 0.55 มาก 
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ตาราง  6 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยความพร้อมในการเรียน 

ปัจจัยความพร้อมในการเรียน   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง 6 พบว่า ระดับปัจจัยความพร้อมในการเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.28 S.D.= 0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากทุกข้อ คือ นักศึกษาให้
ความร่วมมือในการทํางานอย่างเต็มท่ี เม่ือได้รับมอบหมายจากกลุ่มเพ่ือน ( X = 4.43 S.D.= 0.65) 
รองลงมา นักศึกษาจะเลือกทํางานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ( X = 4.36 S.D.= 0.67) 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ เม่ือเลิกเรียนนักศึกษาจะใช้เวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ 
ทางการเรียนกับเพ่ือน ( X = 4.05 S.D. = 0.80)   
 
 
 
 
 
 

1 นักศึกษารู้สึกได้รับการยอมรับจากเพ่ือนในการแสดงความ
คิดเห็น 

4.32 0.70 มาก 

2 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทํางานอย่างเต็มท่ี เม่ือได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มเพ่ือน 

4.43 0.65 มาก 

3 นักศึกษาจะเลือกทํางานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง 

4.36 0.67 มาก 

4 นักศึกษามีความอดทนในการทํางานยากๆ ได้เป็นเวลานาน 4.28 0.73 มาก 
5 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในการเรียนการสอน 4.18 0.73 มาก 
6 นักศึกษาหม่ันฝึกฝนทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ 4.26 0.69 มาก 
7 นักศึกษาจะเข้าเรียนตรงตามเวลาเสมอ 4.27 0.73 มาก 
8 เม่ือเลิกเรียนนักศึกษาจะใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต่างๆ ทางการเรียนกับเพ่ือน 
4.05 0.80 มาก 

9 หากมีข้อสงสัยในการเรียนจะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ 

4.34 0.69 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.28 0.55 มาก 
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ตาราง  7 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยความรับผิดชอบในการเรียน 

ปัจจัยความรับผิดชอบในการเรียน   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง 7 พบว่า ระดับปัจจัยความรับผิดชอบในการเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.27 S.D.= 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียมากทุกข้อ คือ 
นักศึกษาทําใบงานด้วยตนเอง ด้วยความต้ังใจ ( X = 4.48 S.D.= 0.63) รองลงมา งานทุกอย่างท่ี
นักศึกษาทําจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังใจไว้         
เป็นอย่างดี  ( X = 4.41 S.D.= 0.66) ถ้าทําแบบฝึกท่ีครูมอบหมายไม่ได้นักศึกษาจะขอคําแนะนําจาก
ครูผู้สอน ( X = 4.37 S.D.= 0.69)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ นักศึกษาจะอ่านหนังสือ
ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ ( X = 3.99 S.D. = 0.87)   
 
 
 
 

1 นักศึกษาทําใบงานด้วยตนเอง ด้วยความต้ังใจ 4.48 0.63 มาก 
2 ถ้าทําแบบฝึกท่ีครูมอบหมายไม่ได้นักศึกษาจะขอคําแนะนํา

จากครูผู้สอน 
4.37 0.69 มาก 

3 งานทุกอย่างที่นักศึกษาทําจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
เพ่ือให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังใจไว้         
เป็นอย่างดี 

4.41 0.66 มาก 

4 นักศึกษามีความม่ันใจในความสามารถของตนเองว่าจะ
ทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผล 

4.35 0.70 มาก 

5 เม่ือได้รับมอบหมายงานใดๆ จะทําอย่างเต็มท่ีความสามารถ
และส่งตามกําหนดเวลา 

4.35 0.73 มาก 

6 นักศึกษาจะอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ 

3.99 0.87 มาก 

7 นักศึกษาจะจดบันทึกและทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลัง     
จากเรียนเสร็จ 

4.13 0.80 มาก 

8 เม่ือมีเวลาว่างนักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4.12 0.85 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.27 0.60 มาก 
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ตาราง  8 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู 

ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู   X  S.D. ความหมาย 

1 ผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ท่ัวไป รายละเอียดและการวัดผล
ประเมินผลของวิชาให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ 

4.50 0.63 มากท่ีสุด 

2 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนด
แผนการเรียน 

4.47 0.66 มาก 

3 ครูผู้สอนแนะนําสื่อและการแหล่งเรียนรู้ท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนทุกรายวิชา 

4.51 0.62 มากท่ีสุด 

4 ครูผู้สอนเตรียมการพบกลุ่มมาเป็นอย่างดี 4.55 0.62 มากท่ีสุด 
5 ครูผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน 4.52 0.63 มากท่ีสุด 
6 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความเห็น

อย่างเต็มท่ี 
4.55 0.59 มากท่ีสุด 

7 ในการพบกลุ่มครูผู้สอนใช้วิธีการสอนและกิจกรรม
หลากหลายเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกเหนือจากการ
อธิบาย 

4.55 0.60 มากท่ีสุด 

8 นักศึกษามีโอกาสซักถามปัญหาต่างๆ เม่ือมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ
บทเรียนโดยครูผู้สอนรับฟัง และตอบข้อสงสัยอย่างต้ังใจ 

4.54 0.62 มากท่ีสุด 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
14 
 

 
 

ครูผู้สอนสามารถอธิบาย ยกตัวอย่างและมีเทคนิคการสอนให้
นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี 
ครูผู้สอนให้คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาให้จัดกิจกรรมเป็น
รายบุคคล กลุ่มย่อยสอดคล้องกับความต้องการ 
ครูผู้สอนให้เวลานอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน เพ่ือ
อธิบายเพ่ิมเติมแก่นักศึกษาท่ีมีปัญหา 
ผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์ของนักศึกษา ท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหาท่ีเรียน ทําให้การเรียนมีประโยชน์ต่อนักศึกษา 
ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 
ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน 
 

4.54 
 

4.51 
 

4.49 
 

4.45 
 

4.52 
4.50 

 

0.62 
 

0.67 
 

0.69 
 

0.69 
 

0.62 
0.65 

 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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ตาราง  8 (ต่อ) 

ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง 8 พบว่า ระดับปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.51 S.D.= 0.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 13 ข้อ คือ 
ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเต็มท่ี ( X = 4.55 S.D.= 0.59) 
รองลงมา ในการพบกลุ่มครูผู้สอนใช้วิธีการสอนและกิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้นอกเหนือจากการอธิบาย ( X = 4.55 S.D.= 0.60) ครูผู้สอนเตรียมการพบกลุ่มมาเป็นอย่างดี
( X = 4.55 S.D.= 0.62) นอกน้ันอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ผู้สอนเช่ือมโยง
ประสบการณ์ของนักศึกษา ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาที่เรียน ทําให้การเรียนมีประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 ( X = 4.45 S.D. = 0.69)   
 
ตาราง 9 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยการบริการของสถานศึกษา 

ปัจจัยการบริการของสถานศึกษา   X  S.D. ความหมาย 

 
 

15 
16 
 

 ครูผู้สอนนําผลการวัดผลประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 
ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียนของตนเอง 

4.51 
4.51 

0.65 
0.70 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 รวมเฉล่ีย 4.51 0.54 มากท่ีสุด 

1 ห้องสมุดมีเอกสารและหนังสือให้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 4.17 0.80 มาก 
2 เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดให้บริการอย่างดี 4.07 0.85 มาก 
3 มีครูหรือบรรณารักษ์ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดมาให้

ความรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
4.14 0.81 มาก 

4 สถานศึกษาจัดบริการตรวจสุขภาพภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4.19 0.86 มาก 
5 สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการ ความช่วยเหลือ เช่น 

ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมให้แก่นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นไว้       
อย่างเพียงพอ 
 

3.95 0.95 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ปัจจัยการบริการของสถานศึกษา   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง  10  พบว่า ระดับปัจจัยการบริการของสถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 
( X = 4.19 S.D.= 0.66)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ 
สถานศึกษาให้บริการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่างสะดวกรวดเร็ว ( X = 4.39 S.D.= 
0.72) รองลงมา สถานศึกษาให้บริการตรวจสอบผลการเรียนท่ีสะดวกรวดเร็ว ( X = 4.35 S.D.= 
0.72) นักศึกษาได้รับบริการ คําแนะนํา การดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนอย่างท่ัวถึง( X = 4.23 S.D.= 
0.81)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการ ความช่วยเหลือ เช่น 
ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมให้แก่นักศึกษาที่มีความจําเป็นไว้อย่างเพียงพอ ( X = 3.95 S.D. = 0.95)   
 
ตาราง  10 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 

ปัจจัยความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน   X  S.D. ความหมาย 

6 นักศึกษาได้รับบริการ คําแนะนํา การดูแลช่วยเหลือด้านการ
เรียนอย่างท่ัวถึง 

4.23 0.81 มาก 

7 สถานศึกษาให้บริการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

4.39 0.72 มาก 

8 สถานศึกษาให้บริการตรวจสอบผลการเรียนท่ีสะดวกรวดเร็ว 4.35 0.72 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.19 0.66 มาก 

1 มีสื่ออุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับรายวิชา 4.18 0.79 มาก 
2 สื่ออุปกรณ์ท่ีมีใน กศน.ตําบล เพียงพอต่อนักศึกษา 4.07 0.91 มาก 
3 นักศึกษาได้รับหนังสือครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 4.15 0.90 มาก 
4 สถานศึกษาจัดบริการส่ือและอุปกรณ์เพ่ือการยืมเรียนให้

อย่างเพียงพอ 
4.14 0.90 มาก 

5 สถานศึกษาให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า    
หาความรู้อย่างเพียงพอ 

4.07 1.00 มาก 

6 สถานศึกษาให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า      
หาความรู้ อย่างเพียงพอ 

3.87 1.14 มาก 

7 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.09 0.88 มาก 
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ตาราง  10 (ต่อ) 

 ปัจจัยความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง  10 พบว่า ระดับปัจจัยความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน โดยรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11 S.D.= 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ คือ มีการสอนเสริม โดยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในเน้ือหาเฉพาะรายวิชาน้ันๆ( X = 
4.26 S.D.= 0.85) รองลงมา มีสื่อท่ีสอดคล้องกับรายวิชา ( X = 4.18 S.D.= 0.79) นักศึกษาได้รับ
หนังสือครบทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ( X = 4.15 S.D.= 0.90)  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย
คือ สถานศึกษาให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อย่างเพียงพอ ( X = 3.87 
S.D.= 1.14) 
 
ตาราง  11 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา   X  S.D. ความหมาย 

 
 จากตาราง  11  พบว่า ระดับปัจจัยสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.18 S.D.= 0.74)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

8 มีการสอนเสริม โดยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในเน้ือหา
เฉพาะรายวิชาน้ันๆ 

4.26 0.85 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.11 0.77 มาก 

1 ห้องเรียนมีความสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.20 0.82 มาก 

2 อากาศและอุณหภูมิภายในห้องเรียนเหมาะสม 4.13 0.89 มาก 
3 โต๊ะและเก้าอ้ี เหมาะสมและเพียงพอกับนักศึกษา 4.18 0.88 มาก 
4 ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีมาเรียนใน

แต่ละสัปดาห์ 
4.19 0.81 มาก 

5 ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบ 4.22 0.77 มาก 
6 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 4.17 0.84 มาก 
7 มีป้ายนิทรรศการให้ความรู้ในรายวิชาที่เรียน 4.16 0.87 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.18 0.74 มาก 
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คือ ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบ ( X = 4.22 S.D.= 0.77) รองลงมาห้องเรียนมีอุณหภูมิ
เหมาะสม ความสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.20 
S.D.= 0.82) ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีมาเรียนในแต่ละสัปดาห์ ( X = 4.19 
S.D.= 0.81) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ( X = 3.29, S.D. = 0.46)  ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยและปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ

นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product -
moment correlation) ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อมใน
การเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การบริการของสถานศึกษา ความ
พร้อมของส่ือการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนน
เฉลี่ยรายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 12 
 
ตาราง 12 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) ระหว่างปัจจัยท่ี
ส่งผลกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน  

 ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกับผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียน ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

rxy Sig 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1) .073 .171 
เจตคติต่อการเรียน (X2) .093 .085 
ความพร้อมในการเรียน (X3) .085 .117 
ความรับผิดชอบในการเรียน (X4) .069 .201 
พฤติกรรมการสอนของครู (X5) .165* .002 
การบริการของสถานศึกษา (X6) .025 .643 
ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน (X7) .026 .637 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X8) .023 .671 

ความสัมพันธ์โดยรวม  .065 .228 
  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



63 
 
 จากตาราง  12 พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 คือปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู (X5) มีค่า
ความสัมพันธ์ (rx5y) = .165  เม่ือพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันจึงนําไปวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Enter) 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง  
 
ตาราง 13 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (b) สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยสําคัญ    
ทางสถิติ  
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t p Tolerance 

β Std.Error Beta 
(Constant) 1.773 .299  5.930* .000  

X1 .043 .119 .043 .365 .716 .748 
X2 .083 .129 .079 .638 .524 .684 
X3 .153 .138 .145 1.109 .268 .730 
X4 .080 .122 .082 .651 .516 .762 
X5 .399 .119 .371 3.350* .001 .600 
X6 .068 .128 .078 .535 .593 .602 
X7 .280 .141 .187 .508* .001 .656 
X8 -.007 .133 -.009 -.052 .959 .649 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 13  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัวแปรท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ตัวแปรท่ีส่งผล
มากท่ีสุด คือพฤติกรรมการสอนของครู (X5) รองลงมาคือ ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอน (X7) โดยมีค่านํ้าหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .399 และ .280 ตามลําดับ 
ส่วนตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน น้อยท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา (X8)  โดยมีค่านํ้าหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .-007  เขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ได้ดังน้ี 
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สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ 
 
 Y’ = 1.773 +.399 (พฤติกรรมการสอนของครู)+.280 (ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน) 
  
 จากสมการถดถอยแสดงว่า ถ้าไม่มีปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู และไม่มีปัจจัยความ
พร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน มีค่า
เท่ากับ 1.773 คะแนน 
 เม่ือคะแนนปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน มีค่าเท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน จะเพ่ิมข้ึน 0.399 คะแนน 
 เม่ือคะแนนปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน มีค่าเท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน 
คาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน จะเพ่ิมข้ึน  0.280 คะแนน 
สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 Z’

y = .371 (ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู )+.187 (ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน) 
 
 จากสมการถดถอยมาตรฐานเม่ือคะแนนปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อม
ของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ิมข้ึน 1 
คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน จะเพ่ิมข้ึน  0.371 คะแนน 
 เม่ือคะแนนปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน  มีค่าเท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน 
คาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน จะเพ่ิมข้ึน 0.187 คะแนน 

 
 

ตอนท่ี 3  แนวทางและผลการใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน ซ่ึงมีผล
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แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดตามแผนภาพ 3 และข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ี  

 
แผนภาพ 3 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 ข้ันตอนท่ี 1  Taking Stock วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ีผ่านมา และ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาระดับของปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงตัวแปรปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน  ความพร้อมในการ
เรียน ความรับผิดชอบในการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การบริการของสถานศึกษา ความพร้อม
ของสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ระดับปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกน้ันอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05  คือ ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู  มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ค่าความสัมพันธ์ (rx5y) = .165 เม่ือพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันจึงนําไปวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Enter) 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปรท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือพฤติกรรมการสอนของครู  
รองลงมาคือ ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน  โดยมีค่านํ้าหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) 
เท่ากับ .399 และ .280 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้อยท่ีสุด คือ 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยมีค่านํ้าหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .- 007 จาก
ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ตัว
แปรท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือพฤติกรรมการสอนของครู  รองลงมาคือ ความพร้อมของสื่อการเรียนการ
สอน  ดังน้ัน ตัวแปรที่ต้องมีการส่งเสริมพัฒนา คือพฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่อ
การเรียนการสอน เน่ืองจากเป็น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงดําเนินการประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากร เพ่ือให้ทราบผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และสิ่งท่ีต้องวางแผนพัฒนา คือพฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 
 ข้ันตอนท่ี 2 Setting Goal กําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมีส่วนร่วมท้ังผู้บริหาร ครู กศน. และ
บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยในการกําหนดเป้าหมายพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านพฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน มีการ
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กําหนดค่าเป้าหมาย ดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเท่ากับ 59.99 ในการประชุมเพ่ือต้ังค่าเป้าหมาย โดยค่า
เป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา ส่วนพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านพฤติกรรมการสอนของครู 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูผู้สอนให้เวลานอกเหนือจากการเรียนในช้ัน
เรียน เพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมแก่นักศึกษา ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนด
แผนการเรียน ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ครูผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์ของนักศึกษา ท่ี
สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีเรียน ทําให้การเรียนมีประโยชน์ต่อนักศึกษา จากข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ี ได้นํามา
ร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ยังเป็นจุดท่ีควรพัฒนา และการนําต้ังค่าเป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมการ
สอนของครู ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา และในด้านความพร้อมของสื่อ
การเรียนการสอน จากการผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน พบว่า สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประกอบด้วยรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ และรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหายาก ไม่มีครู กศน. ท่ีจบสาขาวิชาโดยตรง ส่วนสื่อมีเพียง
แบบเรียน จึงจําเป็นต้องรวบรวมส่ือท่ีสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา และสื่อดิจิทัลท่ีนักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้ซํ้า ๆ  เรียนรู้ได้ตามความพร้อมของของนักศึกษา และเพ่ือครูได้เลือกใช้ให้สอดคล้องกับ
นักศึกษารายบุคคล ดังน้ัน เป้าหมายคือการจัดทําเว็บไซด์เพ่ือรวบรวมส่ือท่ีหลากหลายในแต่ละ
รายวิชา ของสาระสาระความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือให้บริการท้ังครู กศน. และนักศึกษา 
 ข้ันตอนท่ี 3 Developing Strategies and Implementing พัฒนากลยุทธ์ แล้วนํา
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
คณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตามค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในข้ันตอนท่ี 2 โดยการศึกษา วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ของการจัดการเรียนการสอน ของ กศน. 
อําเภอศรีราชา กลยุทธ์การพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐานจากเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเป็นกลยุทธ์ของ กศน. อําเภอศรีราชา ดังน้ี 
   กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู กศน.   
   วิธีการ 
   1. พัฒนาครู กศน. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
   2. กําหนดให้มีครู กศน. ประจําวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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   3. ส่งเสริมให้ครู กศน. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
   4. นิเทศ ติดตาม ดูแลให้คําปรึกษาในการสอน 
   กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาศูนย์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสาระความรู้พ้ืนฐาน 
   วิธีการ 

1. สร้างเว็บไซด์ศูนย์สื่อสาระความรู้พ้ืนฐาน 
2. จัดทําระบบสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้  
3. พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ 
4. จัดทําระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 

   กลยุทธ์ท่ี 3  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการเรียนรู้ 
   วิธีการ 

1. ติวเข้มสาระความรู้พ้ืนฐาน 
2. ค่ายวิชาการสาระความรู้พ้ืนฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

 ข้ันตอนท่ี 4 Documenting Progress ประเมินผล ถอดบทเรียน รายงานโดยรวบรวม
เอกสารหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

เม่ือดําเนินการตามแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วผู้วิจัยศึกษาผลการผลการ
ใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายละเอียดตามตาราง 14 
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ตาราง 14 
ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

สาระความรู้
พ้ืนฐาน 
รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 
ภาคเรียนท่ี  
1/2559 

คะแนนเฉล่ีย 
ภาคเรียนท่ี  
2/2559 

คะแนนเฉล่ีย 
ภาคเรียนท่ี  
1/2560 

ผลต่างของคะแนน
เฉล่ียรายวิชา 

ระหว่างภาคเรียนท่ี 
1/2559 กับ 1/2560 

คณิตศาสตร์ 54.21 60.80 66.00 +11.79 
ภาษาอังกฤษ 57.67 52.25 58.53 +0.86 
ภาษาไทย 67.15 68.40 68.00 +0.85 
วิทยาศาสตร์ 60.94 64.80 65.00 +4.06 

รวมเฉล่ีย 59.99 61.56 64.38 +4.39 
 
 จากตาราง 14 พบว่า คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2559  โดยรวมเท่ากับ 55.99 คะแนน ชลบุรี ภาคเรียนท่ี  
2 ปีการศึกษา 2559  โดยรวมเท่ากับ 61.56 คะแนน และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 64.38 คะแนน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าคะแนนในภาพรวมภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
สูงข้ึน เท่ากับ 4.39 คะแนน โดยรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากับ 11.79 
คะแนน ส่วนรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้นน้อยท่ีสุด เท่ากับ 0.85 คะแนน  
 ดังน้ันแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระความรู้
พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมเพ่ิมข้ึน  



 
 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หาความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาแนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลของค่าคะแนนเฉลี่ยหลังจากการใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีลงทะเบียนเรียน 
สาระความรู้พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,791 คน กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ท่ีลงทะเบียนเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สูตรการคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน่  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน นํามาคํานวณสัดส่วนตามประชากรท่ี
ลงทะเบียนเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน ในแต่ละรายวิชาคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ให้ครบตามจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง   
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ และเอกสารแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ Enter การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูป     
 
สรุปผลการวิจัย 

 
 สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกน้ันอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลําดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อม
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ในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน การบริการของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน ตามลําดับ  
 2. ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 คือ ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีค่าความสัมพันธ์ (rx5y) = .165  เม่ือพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันจึงนําไปวิเคราะห์
หาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Enter) พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัวแปรท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปรที่ส่งผลมากท่ีสุด คือพฤติกรรม
การสอนของครู  (X5) รองลงมาคือ ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน (X7 ) โดยมีค่านํ้าหนักในรูป
ของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .399 และ .280 ตามลําดับ ได้สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรูปคะแนนดิบ และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
Y’ = 1.773 +.399  (พฤติกรรมการสอนของครู X5)+.280 (ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน X7) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน   
Z’

y = .371 (พฤติกรรมการสอนของครู X5)+.187 (ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน X7) 
 3. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษรตอนต้น ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 Taking Stock วิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ีผ่านมา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้ันตอนท่ี 2 
Setting Goal กําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ข้ันตอนท่ี 3 Developing 
Strategies and Implementing พัฒนากลยุทธ์ แล้วนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา
พฤติกรรมการสอนของครู กศน. กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศูนย์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสาระความรู้พ้ืนฐาน    
กลยุทธ์ท่ี 3  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการเรียนรู ้ข้ันตอนที่ 4 Documenting Progress 
ประเมินผล ถอดบทเรียน รายงานโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าของงานตาม
เป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาระความรู้พ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 โดยรวมเท่ากับ 55.99 
คะแนน ชลบุรี ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมเท่ากับ 61.56 คะแนน และภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 64.38 คะแนน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าคะแนนในภาพรวมภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2560 สูงข้ึน เท่ากับ 4.39 คะแนน โดยรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมาก
ท่ีสุด เท่ากับ 11.79 คะแนน ส่วนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึนน้อยท่ีสุด เท่ากับ 0.85 คะแนน ดังน้ัน
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แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมเพ่ิมข้ึน  

 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยท่ีสรุปไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเป็น
เพราะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซ่ึงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา กําหนดไว้
ว่าครูและนักศึกษาต้องวางแผนการเรียนรู้รายบุคคลร่วมกันให้ครบทั้งหลักสูตร โดยมีรูปแบบการ
เรียนรู้แบบพบกลุ่ม มีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง โดยในการพบกลุ่มจะเป็น
การสอนเน้ือหาท่ียาก มีการจัดกระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทดสอบความรู้ พัฒนาการเรียนรู้
รายบุคคล หลังจากการพบกลุ่มนักศึกษาจะเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ แหล่งเรียนรู้ ทําใบงาน 
แบบฝึกหัด โครงงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา แนะนํา ติดตามช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลในการเรียนรู้ระหว่างเวลาท่ีไม่ได้มาพบกลุ่ม ทําให้พฤติกรรมการสอนของครูท่ีจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเป็นรายบุคคล จึงทําให้นักศึกษาให้ความสําคัญของพฤติกรรม
การสอนของครู ท้ังการพบกลุ่มและเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ จึงมีความคิดเห็นว่า
พฤติกรรมการสอนเป็นระดับปัจจัยในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์       
ภิรมย์รัตน์ (2554)  เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) พงศ์ไกร  วรรณตรง (2555) สุภาพร  คํารศ (2555)  
กิติ ครองบุญ (2555) สุรวิทย์ พลมณี (2557) เจษฎษภรณ์ อันแก้ว (2557) สุรวิทย์ พลมณี (2557) 
จตุพร วงค์ไชย (2557) ชนิดา ยอดสาลี (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 
 2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยและปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า พฤติกรรม
การสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เน่ืองจากครูผู้สอนมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ ครูมีความเข้าใจเรื่องของหลักสูตร และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีดี เป็นครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รู้ถึงแนวการสอน ข้ันตอน และการแก้ปัญหาในการสอนท่ีดี 
มีการสอนที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพทั่วไปของนักศึกษารายบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลท้ังอายุ อาชีพ พ้ืนฐานความรู้ สภาพการอยู่อาศัย รวมท้ังครูมีความศรัทธาต่อการ
ประกอบอาชีพครู จึงทําให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ท่ีดี ท้ังทางด้านความรู้ ทักษะ 
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คุณธรรม เจตคติท่ีดีต่อการเรียน ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี จึงทําให้พฤติกรรมการสอน
ของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (1976: 
139) Klausmier (1985: 45) ท่ีกล่าวว่าคุณภาพของการสอนของครู คุณลักษณะของผู้สอน 
พฤติกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยการบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การให้การ
เสริมแรงของครู การช้ีแนะ การได้รับคําแนะนํา ท่ีมีต่อผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือการให้
ผู้เรียนรู้ผลว่าผู้เรียนกระทําการเรียนรู้ได้ถูกต้องหรือไม่ ต้องแก้ไขข้อบกพร่อง หรือพัฒนาการเรียนรู้
ในเร่ืองใด ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ดังน้ันพฤติกรรมการสอนของครู จึงมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเกล้า จักทอน (2553) กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 
(2554) เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) Yayan and Berberoglu (2004: 87-107) 
ท่ีพบว่าพฤติกรรมการสอนของครู คุณลักษณะของครูผู้สอน วิธีการสอนของครู มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีระดับ .05  
 ส่วนตัวแปรด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ท้ังน้ีเน่ืองจากตามหลักสูตรระบุว่าครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ 
เพราะมีระยะเวลาในการมาพบกลุ่มกับครู เพียงสัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง นอกน้ันนักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นหลัก สื่อจึงมีความสําคัญต่อการเรียนของนักศึกษา โดยครู และนักศึกษา สามารถพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ข้ึนเอง หรือเลือกใช้ นําสื่อต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจ
ง่าย เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง และ
ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับ Bell and Akroyd (2005) ท่ีพบว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) และ ปัญญา 
กันเกตุ (2558) ท่ีพบว่าสื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
  3. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ขั้นตอนของพัฒนา จัดหา 
ส่งเสริม ตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ครู และสื่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ โดยใช้การบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับวงจรการ
บริหารงานคุณภาพเดมม่ิง PDCA และแนวคิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แนวคิด 
“Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach สุพักตร์ พิบูลย์ (2560: ออนไลน์) 
ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา
พฤติกรรมการสอนของครู กศน. กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศูนย์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สาระความรู้พ้ืนฐาน 
และกลยุทธ์ท่ี 3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมท้ัง 3 กลยุทธ์ พบว่า การพัฒนาความสามารถของครู 
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กศน. ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับข้อเสนอจากการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐาน
การศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2556) ท่ีมีข้อเสนอ
ว่าสถานศึกษาและครู ควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคะแนนสูงขึ้น โดยเฉพาะใน
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ซ่ึงจะต้องพัฒนาสิ่งต่อไปน้ีก่อน คือ พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน ให้ครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร
ต้องมีการนิเทศการสอน นําผลการนิเทศมาปรับปรุงสอนอย่างต่อเน่ืองและมีการประเมินหลักสูตรนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ินและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่เสมอ 
จากผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการ ตามปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอดคล้องกับแนวคิดและ
งานวิจัยในการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจะต้องกําหนดแบบแผน
วิชาการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์. 2553: 8) โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการ 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ต้องอาศัยการบริหารงาน
วิชาการท่ีมุ่งปรับปรุงกระบวนการกเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซ่ึงการ
บริหารงานวิชาการเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะสามารถพัฒนาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนได้     
(ลี้ วัชร์ ตาวงค์ . 2558: 653-654) และสอดคล้องกับ นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  (2556: 60-64)        
ประภาภรณ์ วงค์แพทย์ (2558: 214-233) และสาวิตรี  ศรีวะบุตร (2559: 93-103) ท่ีมีแนวทางการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังในด้านการ
กําหนดกลยุทธ์ ขั้นตอนในการพัฒนาครู สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
  ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่อการเรียนการ
สอน เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน สถานศึกษาควรมีพัฒนาครู ให้ครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําผลมาพัฒนาผู้เรียน เน้นให้มีการใช้สื่อ
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เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในด้าน
วิชาการอย่างต่อเน่ืองทุกภาคเรียน 
  2. จากการศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากความคิดเห็นของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยในอันดับสุดท้ายซ่ึงควรนํามาพัฒนา ปรับปรุงให้เพียงพอ 
และดีข้ึน ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อย่างเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา สถานศึกษาควรมีการจัดสวัสดิการ ความช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม
ให้แก่นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นไว้อย่างเพียงพอ และการปรับปรุงห้องเรียนให้มีอากาศและอุณหภูมิ
ภายในห้องเรียนท่ีเหมาะสม 
  3. จากผลการศึกษาระดับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน สามารถนํามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาด้านผู้เรียน ดังน้ี ควรพัฒนาปรับปรุงปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการ
เรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ให้กับผู้เรียน โดยเริ่มต้ังแต่การแนะแนวในการเรียน จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตลอดหลักสูตร เช่น ให้กับผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียน มีความมุ่งหวังในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยให้ผู้ท่ีประสบความสําเร็จในการศึกษา เล่า
ประสบการณ์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ และทําให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีการช้ีแจงข้ันตอนใน
การเรียนตามหลักสูตร วัตถุประสงค์ หรือรายวิชาท่ีจะเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการ
เรียน และปลูกฝังความรับผิดชอบในการเรียน เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล
สูงข้ึน 
  ข้อเสนอแนะในการทําศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานในระดับอ่ืน ๆ และทุกสาระการเรียนรู้   

2. ควรนําแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้กับระดับอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

 
1. นายจีราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์  ผู้อํานวยการ (เช่ียวชาญ) สถาบันการศึกษา           

และพัฒนาต่อเน่ืองสิรินธร 
2. นายพานิช ศรีงาม ผู้อํานวยการ (เช่ียวชาญ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ดร.จิตตรา มาคะผล ตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต            

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดุษฎีบัณฑิต การศึกษาตลอดชีวิต และ           
การพัฒนามนุษย์ ความเช่ียวชาญ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
การศึกษาตลอดชีวิต 

4. ดร.จรัสศรี  หัวใจ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. นางจันทนี  ก่ิงไทรงาม ครู (ชํานาญการพิเศษ) ศูนย์การศึกษานอกระบบ         
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ประเมินผล และการวิจัย 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก   ข 
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

1. แบบสอบถาม  
2. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอนักศึกษาการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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ตาราง  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ค่าอํานาจจําแนก (r)  
และค่าความเช่ือมั่น (α) 

ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ   α = 0.93 
1.1 1.00 .63 1.6 0.80 .56 
1.2 1.00 .47 1.7 0.80 .41 
1.3 0.60 .35 1.8 1.00 .45 
1.4 0.80 .51 1.9 1.00 .60 
1.5 0.60 .67    

ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

2. เจตคติต่อการเรียน  α = 0.81 
2.1 1.00 .60 2.5 0.80 .31 
2.2 0.80 .48 2.6 0.80 .50 
2.3 0.60 .55 2.7 1.00 .38 
2.4 0.80 .59    

ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

3. ความพร้อมในการเรียน  α = 0.79 
3.1 0.80 .47 3.6 0.60 .59 
3.2 0.60 .66 3.7 0.80 .65 
3.3 0.80 .84 3.8 0.60 .57 
3.4 1.00 .70 3.9 0.80 .60 
3.5 0.60 .81    
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ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

4. ความรับผิดชอบในการเรียน α = 0.90 
4.1 1.00 .58 4.6 0.90 .45 
4.2 1.00 .63 4.7 0.80 .61 
4.3 0.80 .34 4.8 0.80 .48 
4.4 0.60 .43    
4.5 0.60 .37    

ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

5. พฤติกรรมการสอนของครู  α = 0.81 
5.1 1.00 .30 5.9 0.80 .43 
5.2 1.00 .61 5.10 1.00 .64 
5.3 0.60 .69 5.11 0.80 .69 
5.4 0.60 .61 5.12 0.80 .61 
5.5 0.80 .58 5.13 1.00 .33 
5.6 0.60 .53 5.14 1.00 .58 
5.7 0.80 .68 5.15 0.80 .88 
5.8 1.00 .61 5.16 0.60 .74 

ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

6. การบริการของสถานศึกษา  α = 0.93 
6.1 1.00 .58 6.5 0.90 .70 
6.2 0.90 .47 6.6 0.90 .47 
6.3 0.80 .41 6.7 0.80 .51 
6.4 0.80 .73 6.8 1.00 .52 
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ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

7. ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  α = 0.90 
7.1 0.60 .57 7.5 1.00 .81 
7.2 0.80 .38 7.6 1.00 .59 
7.3 0.80 .72 7.7 0.80 .73 
7.4 0.80 .84 7.8 0.60 .72 

ข้อท่ี IOC 
ค่าอํานาจจําแนก  

(r) 
ข้อท่ี IOC 

ค่าอํานาจจําแนก  
(r) 

8. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  α = 0.78 
8.1 0.80 .40 8.5 0.80 .43 
8.2 0.80 .40 8.6 1.00 .34 
8.3 1.00 .43 8.7 0.80 .70 
8.4 0.60 .34    

ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ  α =  0.95 
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ตาราง  ดัชนีความสอดคล้องของแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอนักศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

หัวข้อความสอดคล้องของแนวทาง 

ความสอดคล้องของแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ค่าความ
สอดคล้อง

(IOC) ผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 1 

ผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 2 

ผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 3 

ผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 4 

ผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 5 

ความสําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 

+1 +1  0 +1  +1  0.80 

แนวคิดการบริหารงานเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา 

+1  +1  +1  +1  +1  1.00 

ข้ันตอนท่ี 1  Taking Stock 
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนท่ีผ่านมา 

+1  +1  +1  0 +1  0.80 

ข้ันตอนท่ี 2 Setting Goal 
กําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

+1  +1  +1  +1  +1  1.00 

ข้ันตอนท่ี 3 Developing 
Strategies and Implementing 
พัฒนากลยุทธ์ แล้วนํากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ 

0 +1  +1  +1  +1  0.80 

ข้ันตอนท่ี 4 Documenting 
Progress ประเมินผล ถอด
บทเรียน รายงานโดยรวบรวม
เอกสารหลักฐานแสดงถึง
ความก้าวหน้าของงานตาม
เป้าหมาย 

+1  +1  0 +1  +1  0.80 

รวมเฉล่ีย 0.83 1 0.67 0.83 1 0.87 
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 
ตารางท่ี ...ตารางวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   
กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 

  

 
 

ท่ี รายวิชา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ค่าเฉล่ีย
รายสาระ 

สาระทักษะการเรียนรู้  
1 ทักษะการเรียนรู้ - 60.41 69.90  
 รวมเฉล่ีย 0.00 60.41 69.90 65.15 

สาระความรู้พ้ืนฐาน  
2 ภาษาไทย 69.63 67.15 70.60  
3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 68.44 57.67 55.67  
4 คณิตศาสตร์ 64.00 54.21 60.27  
5 วิทยาศาสตร์ 68.70 60.94 63.31  
 รวมเฉล่ีย 67.69 59.99 62.46 63.38 

สาระการประกอบอาชีพ  
6 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 71.30 65.81 68.97  
7 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 56.00 58.26 67.56  
8 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 0.00 62.51 61.18  
 รวมเฉล่ีย 63.65 62.19 65.90 63.91 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต  
9 เศรษฐกิจพอเพียง 77.64 66.01 69.26  
10 สุขศึกษา พลศึกษา 71.00 72.73 68.25  
11 ศิลปศึกษา 0.00 63.06 68.38  
 รวมเฉล่ีย 74.32 67.26 68.63 70.07 

สาระการพัฒนาสังคม  
12 สังคมศึกษา 66.00 54.27 63.33  
13 ศาสนาหน้าท่ีพลเมือง - 72.62 66.44  
14 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม - 58.97 66.71  
 รวมเฉล่ีย 66.00 61.95 65.49 64.48 
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จากตารางพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวม สาระทักษะการดําเนินชีวิต มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท่ีสุด เท่ากับ 70.07 
รองลงมาสาระทักษะการเรียนรู้  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เท่ากับ 65.15 รองลงมาสาระการพัฒนาสังคม 
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 64.48 รองลงมา รองลงมาสาระการประกอบอาชีพ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเท่ากับ 64.48 ส่วนสาระความรู้พ้ืนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าท่ีสุด เท่ากับ 63.38 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าท่ี เท่ากับ 
59.99  
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ตารางท่ี ... ตารางวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559   
กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  

กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  สาระทักษะการดําเนินชีวิต มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท่ีสุด เท่ากับ 
74.32 รองลงมา สาระความรู้พ้ืนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 67.69 รองลงมาสาระการพัฒนา
สังคม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 66.00 รองลงมาสาระการประกอบอาชีพ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเท่ากับ 63.65 ส่วนสาระทักษะการเรียนรู้ไม่มีผู้ลงทะเบียนในเทอมน้ี 
 

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา จํานวนผู้
ลงทะเบียน 

คะแนน
เฉล่ีย 

สาระทักษะการเรียนรู้ 
1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ - - 

รวมเฉล่ีย 0.00 0.00 
สาระความรู้พ้ืนฐาน 

2 พท11001 ภาษาไทย 71 69.63 
3 พต11001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 64 68.44 
4 พค11001 คณิตศาสตร์ 2 64.00 
5 พว11001 วิทยาศาสตร์ 72 68.70 

รวมเฉล่ีย 209 67.69 
สาระการประกอบอาชีพ 

6 อช11001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 71 71.30 
7 อช11002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 2 56.00 
8 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง - - 

รวมเฉล่ีย 73 63.65 
สาระทักษะการดําเนินชีวิต 

9 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 72 77.64 
10 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 1 71.00 
11 ทช11003 ศิลปศึกษา - - 

รวมเฉล่ีย 73 74.32 
สาระการพัฒนาสังคม 

12 สค11001 สังคมศึกษา 2 66.00 
13 สค11002 ศาสนาหน้าท่ีพลเมือง - - 
14 สค11003  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม - - 

รวมเฉล่ีย 2 66.00 
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ตารางท่ี ... ตารางวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2559   กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 

จากตารางพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559  กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  สาระทักษะการดําเนินชีวิต มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงท่ีสุด 
เท่ากับ 67.89 รองลงมาสาระการประกอบอาชีพ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 62.19 รองลงมาสาระ
การพัฒนาสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 61.95 รองลงมา สาระทักษะการเรียนรู้ มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 60.41 ส่วนสาระความรู้พ้ืนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 
59.99  

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา จํานวนผู้
ลงทะเบียน 

คะแนนเฉล่ีย 

สาระทักษะการเรียนรู้ 
1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 118 60.41 
  รวมเฉล่ีย 118 60.41 

สาระความรู้พ้ืนฐาน 
2 พท21001 ภาษาไทย 864 67.15 
3 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 22 57.67 
4 พค21001 คณิตศาสตร์ 34 54.21 
5 พว21001 วิทยาศาสตร์ 871 60.94 
  รวมเฉล่ีย 1,791 59.99 

สาระการประกอบอาชีพ 
6 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 854 65.81 
7 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 170 58.26 
8 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 89 62.51 
  รวมเฉล่ีย 1,113 62.19 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 
9 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1015 66.01 
10 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 15 72.73 
11 ทช21003 ศิลปศึกษา 20 63.06 
  รวมเฉล่ีย 1,050 67.89 

สาระการพัฒนาสังคม 
12 สค21001 สังคมศึกษา 25 54.27 
13 สค21002 ศาสนาหน้าท่ีพลเมือง 18 72.62 
14 สค21003  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 91 58.97 
  รวมเฉล่ีย 134 61.95 
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ตารางท่ี ... ตารางวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 

 
จากตารางพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559  กศน.อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  สาระทักษะการเรียนรู้  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ท่ีสุด เท่ากับ 69.90 รองลงมา สาระทักษะการดําเนินชีวิต มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ 68.63 
รองลงมาสาระการประกอบอาชีพ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 65.90 รองลงมาสาระการพัฒนาสังคม 

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา จํานวนผู้
ลงทะเบียน 

คะแนนเฉล่ีย 

สาระทักษะการเรียนรู้ 
1 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ 50 69.90 
  รวมเฉล่ีย 50 69.90 
  สาระความรู้พ้ืนฐาน   

2 พท31001 ภาษาไทย 1,186 70.60 
3 พต31001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 28 55.67 
4 พค31001 คณิตศาสตร์ 24 60.27 
5 พว31001 วิทยาศาสตร์ 1,193 63.31 
  รวมเฉล่ีย 2,431 62.46 

สาระการประกอบอาชีพ 
6 อช31001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 1,172 68.97 
7 อช31002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 62 67.56 
8 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 28 61.18 
  รวมเฉล่ีย 1,262 65.90 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 
9 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1,219 69.26 
10 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 15 68.25 
11 ทช31003 ศิลปศึกษา 1,177 68.38 
  รวมเฉล่ีย 2411 68.63 

สาระการพัฒนาสังคม 
12 สค31001 สังคมศึกษา 14 63.33 
13 สค31002 ศาสนาหน้าท่ีพลเมือง 14 66.44 
14 สค31003  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 30 66.71 
  รวมเฉล่ีย 58 65.49 



93 
 

มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 65.49  ส่วนสาระความรู้พ้ืนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า
ท่ีสุดเท่ากับ 62.46 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00006 VAR00079 VAR00080 VAR00081 VAR00082 VAR00083 VAR00084 VAR000
85 VAR00086 VAR00087  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
[DataSet1] H:\ข้อมูลชลบุรี\spss1.sav 

Correlations 

  คะแนน
เฉลี่ย X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X 

คะแนน
เฉลี่ย 

Pearson 
Correlation 

1 .073 .093 .085 .069 .165** .025 .026 -.023 .065 

Sig. (2-tailed)  .176 .085 .117 .201 .002 .643 .637 .671 .228 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X1 Pearson 
Correlation 

.073 1 .788** .635** .625** .502** .339** .307** .320** .699** 

Sig. (2-tailed) .176  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X2 Pearson 
Correlation 

.093 .788** 1 .770** .696** .562** .429** .356** .388** .775** 

Sig. (2-tailed) .085 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X3 Pearson 
Correlation 

.085 .635** .770** 1 .816** .519** .496** .439** .445** .803** 

Sig. (2-tailed) .117 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X4 Pearson 
Correlation 

.069 .625** .696** .816** 1 .488** .452** .420** .418** .773** 

Sig. (2-tailed) .201 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X5 Pearson 
Correlation 

.165** .502** .562** .519** .488** 1 .631** .587** .593** .782** 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 
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X6 Pearson 
Correlation 

.025 .339** .429** .496** .452** .631** 1 .749** .706** .795** 

Sig. (2-tailed) .643 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X7 Pearson 
Correlation 

-.026 .307** .356** .439** .420** .587** .749** 1 .805** .786** 

Sig. (2-tailed) .637 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X8 Pearson 
Correlation 

-.023 .320** .388** .445** .418** .593** .706** .805** 1 .785** 

Sig. (2-tailed) .671 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 

X Pearson 
Correlation 

.065 .699** .775** .803** .773** .782** .795** .786** .785** 1 

Sig. (2-tailed) .228 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 
**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

        

Regression 
 [DataSet1] H:\ข้อมูล\spss1.sav 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X, X1, X4, X5, 
X2, X3, X6, X8a 

. Enter 

a. Tolerance = .000 limits reached.  
b. Dependent Variable: คะแนนเฉลี่ย  

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .236a .056 .033 .57518 
a. Predictors: (Constant), X, X1, X4, X5, X2, X3, X6, X8 
b. Dependent Variable: คะแนนเฉลี่ย  
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.542 8 .818 2.472 .013a 

Residual 110.497 319 .331   

Total 117.039 327    
a. Predictors: (Constant), X, X1, X4, X5, X2, X3, X6, X8   
b. Dependent Variable: คะแนนเฉลี่ย 
 
 

   

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.773 .299  5.930 .000 

X1 .043 .119 .043 .365 .716 

X2 .083 .129 .079 .638 .524 

X3 .153 .138 .145 1.109 .268 

X4 .080 .122 .082 .651 .516 

X5 .399 .119 .371 3.350 .001 

X6 .068 .128 .078 .535 .593 

X8 -.007 .133 -.009 -.052 .959 

      
a. Dependent Variable: คะแนนเฉลี่ย    

 
Excluded Variablesb 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 X7 -.928a -.508 .612 -.028 .001 
a. Predictors in the Model: (Constant), X, X1, X4, X5, X2, X3, X6, X8 
b. Dependent Variable: คะแนนเฉลี่ย 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.1455 3.2378 2.5347 .13830 327 
Residual -1.42187 1.68463 .00000 .56841 327 
Std. Predicted Value -2.814 5.084 .000 1.000 327 
Std. Residual -2.472 2.929 .000 .988 327 
a. Dependent Variable: คะแนนเฉลี่ย    

 
Charts 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
________________________________________________________________  

 
แบบสอบถาม 

การศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีทําข้ึนเพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ท่ีเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ันขอให้
นักศึกษาพิจารณา ข้อคําถามแต่ละข้อคําถามโดยละเอียด ซ่ึงคําตอบของท่าน ทุกข้อมีความสําคัญอย่างย่ิง    
ในการศึกษาผลครั้งน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป จึงขอความกรุณา
นักศึกษา ตอบคําถามตามความเป็นจริง  

2. แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งเป็น  2  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มี

ความหมายดังน้ี 
   ตอบ  5    หมายถึง   เห็นด้วยอย่างย่ิง 
   ตอบ  4    หมายถึง  เห็นด้วย 
   ตอบ  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
   ตอบ  2    หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
   ตอบ  1    หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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ตอนท่ี 1 : แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง  ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับท่าน 

1. ช่ือ-นามสกุล................................................................... 
2. รหัสนักศึกษา................................................................. 
3. เพศ   ชาย     หญิง 
4. อายุ    15 - 25  ปี          26 - 35   ปี     36 - 45  ปี            46  ปีข้ึนไป    
5. สถานภาพ       โสด    สมรส    หย่าร้าง 
6. ท่ีพักอาศัย  บ้านของตนเอง  บ้านของบิดามารดา  บ้านญาติ  บ้านเพื่อน  
 หอพัก     อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................... 

7. การใช้เวลาเดินทางมาเรียนในแต่ละสัปดาห์  น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง   1-2 ช่ัวโมง  3-4 ช่ัวโมง  
 มากกว่า 4 ช่ัวโมง 

ตอนท่ี 2 : ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คําช้ีแจง  ขอให้นักศึกษาทําเครื่องหมาย ลงช่องระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียน  

ข้อท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
1.1 นักศึกษาต้ังใจมาเรียน กศน. เพราะต้องการมีความรู้      

1.2 
นักศึกษาต้ังใจเรียนให้ได้ผลการเรียนดี เพราะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
ตนเองในการประกอบอาชีพ 

     

1.3 
นักศึกษาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียนแม้ว่าบทเรียนจะมี
เน้ือหายากเพียงใด 

     

1.4 นักศึกษาคิดว่างานจะสําเร็จลุล่วงได้ต้องข้ึนอยู่กับความมุ่งม่ันและ
ความพยายาม 

     

1.5 เม่ือนักศึกษาประสบความล้มเหลวในการเรียนจะยอมรับ ต้ังใจ
และพยายามมากข้ึน 

     

1.6 นักศึกษาเช่ือว่าเม่ือพยายามเต็มท่ีแล้วจะประสบผลสําเร็จ      
1.7 นักศึกษาใฝ่ฝันท่ีจะมีอนาคตก้าวไกล      
1.8 นักศึกษาจะไม่ลังเลเลยเม่ือต้องตัดสินใจในเรื่องของการเรียนให้

สําเร็จ 
     

1.9 เม่ือนึกถึงความสําเร็จในอนาคตนักศึกษาจะพยายามเอาชนะ      
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ข้อท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 
2. เจตคติต่อการเรียน  

2.1 นักศึกษาสนใจท่ีจะมาเรียน กศน.ด้วยตนเองโดยไม่มีใครบังคับ      
2.2 นักศึกษารู้สึกสนุกสนาน เม่ือมาเข้าเรียนในทุกสัปดาห์ท่ีมีการเรียน

หรือร่วมทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
     

2.3 นักศึกษาชอบศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากตํารา      
2.4 นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ การเรียนรู้      
2.5 นักศึกษาปรารถนาจะมีอาชีพท่ีดีจึงต้ังใจเรียน      
2.6 นักศึกษามีการวางแผนและปฏิบัติตามกรอบในแต่ละภาคเรียน      
2.7 นักศึกษาสามารถแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียนได้อย่าง

เหมาะสม 
     

3. ความพร้อมในการเรียน  
3.1 นักศึกษาไม่มีปัญหาในการเดินทางมาพบกลุ่ม      
3.2 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทํางานอย่างเต็มท่ี เม่ือได้รับ

มอบหมายจากกลุ่มเพ่ือน 
     

3.3 นักศึกษาเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง 

     

3.4 นักศึกษามีความอดทนในการทํางานยากๆ ได้เป็นเวลานาน      
3.5 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในการเรียนการสอน      
3.6 นักศึกษาหม่ันฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในการเรียนรู้      
3.7 นักศึกษาจะเข้าเรียนตรงตามเวลาเสมอ      
3.8 เม่ือเลิกเรียนนักศึกษาจะใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ 

ทางการเรียนกับเพ่ือน 
     

3.9 หากมีข้อสงสัยในการเรียน จะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ 
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ข้อท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4. ความรับผิดชอบในการเรียน  

4.1 นักศึกษาทําใบงานด้วยตนเอง ด้วยความต้ังใจ      

4.2 ถ้าทําแบบฝึกท่ีครูมอบหมายไม่ได้นักศึกษาจะขอคําแนะนําจาก
ครูผู้สอน 

        

4.3 งานทุกอย่างท่ีนักศึกษาทําจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือให้
ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังใจไว้เป็นอย่างดี 

     

4.4 นักศึกษามีความม่ันใจในความสามารถของตนเองว่าจะทํางานท่ี
ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล 

     

4.5 เม่ือได้รับมอบหมายงานใด ๆ จะทําอย่างเต็มท่ีความสามารถและ
ส่งตามกําหนดเวลา 

     

4.6 นักศึกษาจะอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์      

4.7 นักศึกษาจะจดบันทึกและทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลังจากเรียน
เสร็จ 

     

4.8 เม่ือมีเวลาว่างนักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม      

5. พฤติกรรมการสอนของครู  

5.1 ผู้สอนได้ช้ีแจงโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล และเง่ือนไขการจบหลักสูตร 

     

5.2 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการ
เรียน 

     

5.3 ครูผู้สอนแนะนําสื่อ แหล่งเรียนรู้ท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนทุกรายวิชา 

     

5.4 ครูผู้สอนเตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นอย่างดี      

5.5 ครูผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอน      

5.6 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย แสดงความเห็น     อย่าง
เต็มท่ี 

     

5.7 ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนและกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้  

     

5.8 นักศึกษามีโอกาสซักถามปัญหาต่าง ๆ เม่ือมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ
บทเรียนโดยครูผู้สอนรับฟัง และตอบข้อสงสัยอย่างต้ังใจ 
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5.9 ครูผู้สอนสามารถอธิบาย ยกตัวอย่างและมีเทคนิคการสอนให้
นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี 

     

5.10 ครูผู้สอนให้คําปรึกษาแนะนํา ดูแลช่วยเหลือช่วยเหลือนักศึกษา      

5.11 ครูผู้สอนให้เวลานอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน เพ่ืออธิบาย
เพ่ิมเติมแก่นักศึกษา  

     

5.12 ผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์ของนักศึกษา ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาท่ี
เรียน ทําให้การเรียนมีประโยชน์ต่อนักศึกษา 

     

5.13 ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา      

5.14 ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน      

5.15 ครูผู้สอนนําผลการวัดผลประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน      

5.16 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
เรียนของตนเอง 

     

6. การบริการของสถานศึกษา  

6.1 ห้องสมุดมีเอกสารและหนังสือให้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ      

6.2 ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อท่ีพร้อมให้บริการในการศึกษาค้นคว้า      

6.3 มีครูหรือบรรณารักษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

     

6.4 สถานศึกษาจัดบริการตรวจสุขภาพภาคเรียนละ 1 ครั้ง      

6.5 สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการ ความช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษา 
ทุนกู้ยืมให้แก่นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นไว้อย่างเพียงพอ 

     

6.6 นักศึกษาได้รับบริการ คําแนะนํา การดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน
อย่างทั่วถึง 

     

6.7 สถานศึกษาให้บริการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

     

6.8 สถานศึกษาให้บริการตรวจสอบผลการเรียนท่ีสะดวกรวดเร็ว      

7. ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน  

7.1 มีสื่อท่ีสอดคล้องกับรายวิชา      

7.2 สื่อเพียงพอต่อนักศึกษา      
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7.3 นักศึกษาได้รับหนังสือแบบเรียนครบทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน      

7.4 สถานศึกษาจัดบริการสื่อท่ีสอดคล้องกับนักศึกษาแต่ละคน      

7.5 สถานศึกษาให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้       

7.6 สถานศึกษาให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
อย่างเพียงพอ 

     

7.7 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน      

7.8 มีการสอนเสริม โดยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในเน้ือหา
เฉพาะรายวิชาน้ัน ๆ 

     

8. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  

8.1 ห้องเรียนมีความสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

     

8.2 อากาศและอุณหภูมิภายในห้องเรียนเหมาะสม      

8.3 โต๊ะและเก้าอ้ี เหมาะสมและเพียงพอกับนักศึกษา      

8.4 ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีมาเรียนในแต่
ละสัปดาห์ 

     

8.5 ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบ      

8.6 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้      

8.7 มีป้ายนิทรรศการให้ความรู้ในรายวิชาท่ีเรียน      

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   จ 
 

เอกสารแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา 

สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับ
ปัจจุบัน พุทธศักราช 2545 ที่กําหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญน้ัน ถือเป็น
ภารกิจอย่างหน่ึงของหน่วยงาน กศน.ที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาสําหรับประชาชนที่ ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ให้มีความรู้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เห็นถึง
ความสําคัญที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 การจัดทําเอกสารแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เล่มน้ี จึงมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คณะผู้จัดทําขอน้อมรับด้วยความขอบคุณ และ
จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

     กุมภาพันธ์   2557 
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ตอนท่ี 1  
ความสําคัญและแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ความสําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของการศึกษา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพัฒนามนุษย์ ให้เป็น
มนุษย์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังน้ัน การศึกษาจึงมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาคนให้สามารถ
ดํารงอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังท่ีปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา  ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง มี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ราชกิจจานุเบกษา. 2550: 15) การศึกษามีบทบาทสําคัญในการช่วยพัฒนามนุษย์
ท้ังทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้มนุษย์มีความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริมให้สังคมและประเทศมีความก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องท่ีจําเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553: 5)  

การจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จําเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นความสําคัญท้ังด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ ซ่ึง
สถานศึกษาต้องจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน (ราชกิจจานุเบกษา. 2553: 28) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของการศึกษา ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นเครื่องช้ีวัด
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรน้ัน ๆ ท้ังในด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน้ือหาสาระ การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล   

 
แนวคิดการบริหารงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 สุพักตร์ พิบูลย์ (2560: ออนไลน์) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
แนวคิ ด  “Empowerment Approach และ  Theory- Driven Approach ในการกําหนดกลยุท ธ์ เพ่ื อ
ขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ : ประกันคุณภาพภายในก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพสูง ด้วยวงจรของ 



Empowerment Approach โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 ข้ันตอน 
ดังน้ี 
 ข้ันท่ี 1 Taking Stock คือการตรวจสอบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือผล
การประเมินคุณภาพโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์ว่า โรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เช่น พิจารณาจากผล
การสอบ O-NET ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินภายนอกของ สมศ. 
 ข้ันท่ี 2 Setting Goal กําหนดเป้าหมายความสําเร็จ เช่น กําหนดว่า ภายในปี 2559 สถานศึกษา
จะต้อง 1) ปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก 2) รายวิชาร้อยละ 90 มีคุณภาพระดับดีมาก     
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะ O-NET จะต้องเพิ่มข้ึนปีละ 5% 
 ข้ันท่ี 3 Developing Strategies and Implementing พัฒนากลยุทธ์ แล้วนํากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 1) ขับเคลื่อนแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ หรือ ประสานคุณภาพรายวิชา ครูทุกคน ทุก
รายวิชาต้องต้ังเป้าคุณภาพและดําเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ 2) ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจํา
ช้ัน กําหนดเกณฑ์ “ห้องประจําช้ัน/ท่ีปรึกษาคุณภาพ” 3) บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเน้นการขับเคลื่อนเชิง
ทฤษฎี อย่างเป็นระบบตามกรอบหลักวิชา 
 ข้ันท่ี 4 Documenting Progress ประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าของ
งานตามเป้าหมาย 
 นอกจากน้ีในการบริหารงานผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ดังน้ี 
 กระบวนการวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 
 การทํางานตามวงจร PDCA เป็นระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน 
(Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do หรือ Implement) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และนําผลการ
ประเมินย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไขการทํางาน (Act) วงจร PDCA เป็นวิธีการปฏิบัติงานท่ีมีการตรวจสอบการ
ทํางานในทุกขั้นตอน เป็นการควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ในการรักษาระดับคุณภาพของผลผลิต
และการบริการให้ เป็นไปตามรายละเอียดท่ี กําหนด  โดยการเทียบกับมาตรฐานหรือรายละเอียด 
(Specification) ของผลผลิตท่ีต้องการ วิลเลี่ยม เอ็ดวาร์ด เดม่ิง ได้สรุปว่า การบริหารจัดการสามารถท่ีจะ
แก้ปัญหาความแปรผันท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานได้ โดยแก้ท่ีต้นเหตุ ด้วยการควบคุมภาพเพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยวงจรเดม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจร PDCA (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551: 15 - 17) 

 

แผนภาพท่ี 1 วงจรเดม่ิง (PDCA) 



 วงจรเดม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจร PDCA ได้นํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษากันอย่างแพร่หลาย 
ในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการทํางานปกติ กิจกรรมท่ีสถานศึกษาต้อง
ดําเนินการในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี (สุวิมล ว่องวานิช. 2543 : 77 – 78) 

 ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการวางแผน (Plan-P) เป็นข้ันเตรียมการโดยวางแผนการทํางาน กําหนดการ
ทํางานร่วมกัน ประเมินสภาพบริบทของสถานศึกษา กําหนดเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีต้องการบรรลุร่วมกัน 
ออกแบบโครงสร้างของการทํางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันการปฏิบัติ (Do-D) การลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด มีการตรวจสอบ
การทํางานในแต่ละข้ันตอน มีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ   
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล (Check-C) มีการประเมินภายในอย่างเป็น
ทางการและเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PDCA ซ้อนอีกช้ันหน่ึง ได้แก่ 1). การวางแผนการประเมิน เตรียม
เครื่องมือประเมิน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทําระบบฐานข้อมูล ระบบรายงานผล 2) การลง
มือทําการประเมินตามแผนท่ีกําหนด โดยการสร้างเครื่องมือประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการทํางาน 
วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายผลการประเมิน จัดทํารายงานผลการประเมิน 3) การตรวจสอบกระบวนการ
ประเมินผลภายในท่ีได้ปฏิบัติไปในด้านความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของการประเมิน และวิธีการประเมินท่ีใช้ 
4) การปรับปรุงกระบวนการประเมินในส่วนท่ียังไม่เหมาะสม เพ่ือให้ผลการประมีความถูกต้องเช่ือถือได้มาก
ท่ีสุด 
 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงแก้ไขการทํางาน  (Act -A) นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ในจุดท่ียังดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หาสาเหตุของปัญหา หาวิธีการแก้ไข นําวิธีการแก้ไขไปปฏิบัติจริง 
แล้วตรวจสอบผลการดําเนินงานอีกครั้ง 
 จากความสําคัญและแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ผู้วิจัยในฐานะผู้อํานวยการสถานศึกษา ได้นํามาใช้ประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี         
มีรายละเอียดในตอนท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตอนท่ี 2 
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในสาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีข้ันตอนและรายละเอียดดังน้ี 

 
แผนภาพ 2 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



ข้ันตอนท่ี 1  Taking Stock วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ีผ่านมา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 1.1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ีผ่านมา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  

 
จากตาราง พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม สาระทักษะการดําเนินชีวิต มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท่ีสุด 
เท่ากับ 70.07 รองลงมาสาระทักษะการเรียนรู้  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เท่ากับ 65.15 สาระการ
พัฒนาสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 64.48 สาระการประกอบอาชีพ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเท่ากับ 64.48 ส่วนสาระความรู้พ้ืนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าท่ีสุด เท่ากับ 63.38 

ท่ี รายวิชา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ค่าเฉล่ีย  
รายสาระ 

สาระทักษะการเรียนรู้  
1 ทักษะการเรียนรู้ - 60.41 69.90  
 รวมเฉล่ีย 0.00 60.41 69.90 65.15 

สาระความรู้พ้ืนฐาน  
2 ภาษาไทย 69.63 67.15 70.60  
3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 68.44 57.67 55.67  
4 คณิตศาสตร์ 64.00 54.21 60.27  
5 วิทยาศาสตร์ 68.70 60.94 63.31  
 รวมเฉล่ีย 67.69 59.99 62.46 63.38 

สาระการประกอบอาชีพ  
6 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 71.30 65.81 68.97  
7 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 56.00 58.26 67.56  
8 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 0.00 62.51 61.18  
 รวมเฉล่ีย 63.65 62.19 65.90 63.91 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต  
9 เศรษฐกิจพอเพียง 77.64 66.01 69.26  
10 สุขศึกษา พลศึกษา 71.00 72.73 68.25  
11 ศิลปศึกษา 0.00 63.06 68.38  
 รวมเฉล่ีย 74.32 67.26 68.63 70.07 

สาระการพัฒนาสังคม  
12 สังคมศึกษา 66.00 54.27 63.33  
13 ศาสนาหน้าท่ีพลเมือง - 72.62 66.44  
14 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม - 58.97 66.71  
 รวมเฉล่ีย 66.00 61.95 65.49 64.48 



เม่ือพิจารณาเป็นรายระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า
ท่ีสุด เท่ากับ 59.99  
 ผลจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีจําเป็นต้องมีการ
พัฒนา คือ สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 จากข้อมูลดังกล่าว ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ของนักศึกษาการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

1.2 ศึกษาระดับของปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงตัวแปรปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 ตัวแปร 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน  ความพร้อมในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน พฤติกรรม
การสอนของครู การบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) 

1.3 ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ
วิเคราะห์ทางสถิติจากข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามระดับของปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า  
     ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกน้ันอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลําดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังน้ี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อมในการเรียน ความ
รับผิดชอบในการเรียน การบริการของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ความพร้อมของส่ือการเรียน
การสอน ตามลําดับ ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  คือ ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู  มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีค่าความสัมพันธ์ (rx5y) = .165 เม่ือพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันจึงนําไปวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Enter) พบว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปรที่ส่งผลมากท่ีสุด คือพฤติกรรมการสอนของครู  รองลงมาคือ ความ
พร้อมของสื่อการเรียนการสอน  โดยมีค่านํ้าหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .399 และ .280 
ตามลําดับ ส่วนตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยมี
ค่านํ้าหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .- 007 
 จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า 
ตัวแปรที่ส่งผลมากท่ีสุด คือพฤติกรรมการสอนของครู  รองลงมาคือ ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน  
ดังน้ัน ตัวแปรท่ีต้องมีการส่งเสริมพัฒนา คือพฤติกรรมการสอนของครู  และความพร้อมของสื่อการเรียนการ
สอน เน่ืองจากเป็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



1.4 ประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากร เพ่ือให้ทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสิ่งท่ีต้องวางแผนพัฒนา คือ
พฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน 
 
ข้ันตอนท่ี 2 Setting Goal กําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมีส่วนร่วมท้ังผู้บริหาร ครู กศน. 
และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยในการกําหนดเป้าหมายพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พฤติกรรมการสอนของครู และความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน มีการกําหนดค่าเป้าหมาย ดังน้ี 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเท่ากับ 59.99 ในการประชุมเพ่ือต้ังค่าเป้าหมาย โดยค่าเป้าหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากเป็นค่าเป้าหมายท่ี สํานักงาน กศน. กําหนด ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ต้ังค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 61.79 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ต้ังค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เท่ากับ 63.64  

2.2 พฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 
อันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูผู้สอนให้เวลานอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน เพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมแก่นักศึกษา ( X

= 4.49 S.D.= 0.69) ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการเรียน ( X = 4.47 S.D.= 
0.66) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือ ครูผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์ของนักศึกษา ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาท่ี
เรียน ทําให้การเรียนมีประโยชน์ต่อนักศึกษา ( X = 4.45 S.D. = 0.69) ซ่ึงนอกจากการข้อมูลจากการ
สอบถามความคิดเห็น ได้มีการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู ตามตัวบ่งช้ีท่ี 
6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงครูสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวน 8 ข้อ ดังน้ี  

(1)  การกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

(2) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

(3) การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 

(4) การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
(5) การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ 



(6) การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ ของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมท้ังการวางเง่ือนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง และ  
นําใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

(7) การวิเคราะห์ผลการประเมินและนํามาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียนรวมท้ังรับ
ปรุงการจัดการเรียนรู้ 

(8) การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  จากข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ี ได้นํามาร่วมกันวิเคราะห์สิ่งท่ียังเป็นจุดท่ีควรพัฒนา และการนําต้ัง 
ค่าเป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 
8 ข้ันตอน 
 2.3 ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน จากการผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย
คือ สถานศึกษาให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อย่างเพียงพอ ( X = 3.87 S.D.= 1.14) 
และจากวิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ และ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นรายวิชาที่มีเน้ือหายาก ไม่มีครู กศน. ท่ีจบสาขาวิชาโดยตรง ส่วนสื่อมีเพียง
แบบเรียน จึงจําเป็นต้องรวบรวมส่ือท่ีสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา และสื่อดิจิทัลท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
ซํ้า ๆ  เรียนรู้ได้ตามความพร้อมของของนักศึกษา และเพ่ือครูได้เลือกใช้ให้สอดคล้องกับนักศึกษารายบุคคล 
ดังน้ัน เป้าหมายคือการจัดทําเว็บไซด์เพ่ือรวบรวมสื่อท่ีหลากหลายในแต่ละรายวิชา ของสาระสาระความรู้
พ้ืนฐาน เพ่ือให้บริการทั้งครู กศน. และนักศึกษา 

 
ข้ันตอนท่ี 3 Developing Strategies and Implementing พัฒนากลยุทธ์ แล้วนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตามค่าเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในข้ันตอนท่ี 2 โดยการศึกษา วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ของการจัดการเรียนการสอน ของ กศน. 
อําเภอศรีราชา กลยุทธ์การพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐานจากเอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเป็นกลยุทธ์ของ กศน. อําเภอศรีราชา ดังน้ี 
  กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู กศน.    
  กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาเว็บไซด์ศูนย์สื่อสาระความรู้พ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ท่ี 3  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการเรียนรู้ 
 
 



 
   
 
 
  
 
 
 
 
 

แผนภาพ 3 กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  
 กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู กศน.   
   วิธีการ 
   1. พัฒนาครู กศน. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 8 ข้ันตอน 
   2. กําหนดให้มีครู กศน. ประจําวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   3. ส่งเสริมให้ครู กศน. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
   4. นิเทศ ติดตาม ดูแลให้คําปรึกษาในการสอน 
 
 กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาศูนย์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสาระความรู้พ้ืนฐาน 
   วิธีการ 

1. สร้างเว็บไซด์ศูนย์สื่อสาระความรู้พ้ืนฐาน 
2. จัดทําระบบสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้  
3. พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ 
4. จัดทําระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 

 
 กลยุทธ์ท่ี 3  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการเรียนรู้ 
   วิธีการ 

1. ติวเข้มสาระความรู้พ้ืนฐาน 
2. ค่ายวิชาการสาระความรู้พ้ืนฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครู กศน. 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศูนย์สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล  

สาระความรู้พ้ืนฐาน 
่ ้

กลยุทธ์ท่ี 3 จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา      

ในการเรียนรู ้



   กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู กศน. 
 
   วิธีการ 
   1. พัฒนาครู กศน. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 8 ข้ันตอน 
   2. กําหนดให้มีครู กศน. ประจําวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   3. ส่งเสริมให้ครู กศน. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
   4. นิเทศ ติดตาม ดูแลให้คําปรึกษาในการสอน 
 

วิธีการ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงาน มาตรการ 
1. พัฒนาครู 
กศน.  ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
สําคัญ 8 
ข้ันตอน 

- ร้อยละ 100  
ครูมีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
สําคัญ 8 
ข้ันตอน 
 - ร้อยละ 95   
ครูสามารถจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
สําคัญ 8 
ข้ันตอน  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีการ
ประกัน
คุณภาพ 
 

1.การกําหนดเป้าหมายท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการที่เป็น
ความคิดรวบยอด 
หลักการและความสัมพันธ์ 
รวมทั้งคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  
2. การศึ กษ า วิ เค ราะ ห์
ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้ว
นําข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้า
ทายความสามารถของ
ผู้เรียน 
3. การออกแบบการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือ
นําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
 
 
 
 

1.ครูวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เน้ือหา ผังข้อสอบใน แต่ละรายวิชา เพ่ือ
กําหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  
2.1 จัดทําแฟ้มและรายงานการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล ท่ีครูรับผิดชอบ 
2.2 ครูเขียนรายงานแผนการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษารายบุคคลตลอดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
3.ครูจัดทําปฏิทินการสอน แผนการสอนราย
ภาค รายสัปดาห์ 
รายบุคคลของนักศึกษาที่มีข้อจํากัดในการ
เรียน เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพแผนในการ
ออกแบบการเรียนรู้ และขออนุมัติแผนจาก
ผู้บริหาร เม่ือแผนผ่านการตรวจสอบและ
อนุมัติจึงจะสามารถนําแผนไปใช้สอนได้ เน้น
ยํ้าให้ครูสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติท่ีดี
ในการเรียน มีความรับผิดชอบในการเรียน 
ตอบสนองความพร้อมในการเรียนของ



วิธีการ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงาน มาตรการ 
 
 
 
 
 
4. การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ 
 
 
 
5. การจัดเตรียมและใช้สื่อ
ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
นํ า ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา
ประยุก ต์ ในการจัดการ
เรียนรู้ 
 
6. การประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติ 
ของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน 
รวมทั้งการวางเง่ือนไขให้
ผู้เรียนประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเอง 
และ นําใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
 
 

นักศึกษาแต่ละคน และส่ิงท่ีสําคัญคือการ
เช่ือมโยงเน้ือหาการเรียนรู้กับการนําความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา จะทําให้
นักศึกษาเข้าใจในเน้ือหามากย่ิงขึ้น 
 
4.1 ครูถ่ายรูปรายงานการจัดการเรียนการ
สอนท้ังในห้องเรียน แหลง่เรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกสัปดาห์ 
หรือทุกครั้งท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
4.2 ครูจัดทําบันทึกการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษารายบุคคลในแฟ้มวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
5.1 พัฒนาครู กศน. ในการพัฒนา/ใช้สื่อเพ่ือ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
5.2 ครูรายงานการเลือกใช้ การพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผล
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาในการใช้
สื่อ 
6.ครูรายการการวัดและประเมินผลการวัด
และประเมินผลการสอน การจัดกิจกรรม 
โดยระบุรายละเอียดวิธีการ เครื่องมือในการ
วัดและประเมินผล รวมท้ังผลการประเมินผล
นักศึกษารายบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงาน มาตรการ 
7. การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและนํามาใช้ใน
การซ่อมเสริม และพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
8. การศึกษาค้นคว้า วิจัย 
เพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

7. ครูรายงานบันทึกหลังสอน หรือ บันทึกผล
การจัดกิจกรรมทุกคร้ังท่ีมีการสอน หรือการ
ทํากิจกรรม โดยสะท้อนถึงผลท่ีเกิดการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
8. ครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา หรือแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรม 
ท้ังการสอนซ่อมเสริม การติวรายบุคคล การ
เรียนรู้จากส่ือซํ้า ๆ ฯลฯ  

2. กําหนดให้มี
ครู กศน. 
ประจําวิชา 
สาระความรู้
พ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ 100 
ของสาระ
ความรู้พ้ืนฐาน 
มีครูประจํา
วิชาครบทุก
วิชา ได้แก่
รายวิชา
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
ใน
ชีวิตประจําวัน 
คณิตศาสตร์ 
และรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 

1. ประชุม หารือการ 
กําหนดให้มีครู กศน. 
ประจําวิชา สาระความรู้
พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
คณิตศาสตร์ และรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
2. ระบุบทบาทหน้าท่ีของ
ครู กศน. ประจําวิชา 
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. พัฒนาครู กศน. ประจํา
วิชาในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การจัดหา
สื่อ ใบความรู้ ใบงาน การ
เฉลยแบบทดสอบ การวัด
และประเมินผล 

1. ครู กศน. ประจําวิชา จัดทํา จัดหา สื่อ  
ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ ท่ีใช้ในการ
สอนของครู และนักศึกษา และจัดทําเป็น
ระบบสารสนเทศส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
2. พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือติดตามดูแล ช่วยเหลือ
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน 
 
3. พัฒนาข้อสอบออนไลน์ ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์วัดและประผลการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคล 
 
 



วิธีการ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงาน มาตรการ 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูกับครูและ
ผู้บริหารทุกสัปดาห์  

4. กําหนดให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนทางวิชาชีพครู 
เพ่ือการพัฒนาครูและการเรียนการสอน 

3. นิเทศ 
ติดตาม ดูแล  
ให้คําปรึกษา 
ในการสอน 

ร้อยละ 100 
ของครู กศน. 
ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม 
ดูแล  ให้
คําปรึกษา   
ในการสอน 

คณะกรรมการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา 
ดําเนินการดังน้ี 
1. มีแผนการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ปฏิบัติการนิเทศตาม
แผน 
 
3. สรุป รายงานการนิเทศ
ทุกครั้ง 
4. สะท้อนผล และนําผล
การนิเทศมาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 
 
1. เสนอแผนการนิเทศเพ่ืออนุมัติ และ
ประสานแผนนิเทศกับครู 
2. ปฏิบัติการนิเทศกับครูทุกคน และทุกครั้ง
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยอาจมีการน
นิเทศทางไกลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. เสนอผลสรปุ รายงานการนิเทศทุกครั้ง 
 
4. สะท้อนผลการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาศูนย์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสาระความรู้พ้ืนฐาน 
   วิธีการ 

1. สร้างเว็บไซด์ศูนย์สื่อสาระความรู้พ้ืนฐาน 
2. จัดทําระบบสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้  
3. พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ 
4. จัดทําระบบคลังข้อสอบออนไลน์ตามผังข้อสอบ 

 

วิธีการ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงาน มาตรการ 
1. สร้างเว็บไซด์
ศูนย์สื่อ สาระ
ความรู้พ้ืนฐาน 
2. จัดทําระบบ
สารสนเทศสื่อ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
เรียนรู้  
3. พัฒนา
ห้องเรียน
ออนไลน์ 
4. จัดทําระบบ
คลังข้อสอบ
ออนไลน์ตาม 
ผังข้อสอบ 
 

1.กศน.อําเภอ       
ศรีราชา มีเว็บไซด์
ศูนย์สื่อสาระความรู้
พ้ืนฐานประกอบด้วย
เมนูสื่อแต่ละรายวิชา 
สาระความรู้พ้ืนฐาน 
ห้องเรียนออนไลน์ 
และคลังข้อสอบ
ออนไลน์ตามผัง
ข้อสอบ 
2. ร้อยละ 90 ของครู 
มีความรู้ ความเข้าใจ
การใช้ Google 
Apps For 
Education เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 
3.ร้อยละ 90 ของครู 
สามารถใช้ Google 
Apps For 
Education เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การใช้ Google Apps For Education 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
2. มอบหมายหน้าท่ีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดหาพัฒนาสื่อสาระความรู้
พ้ืนฐานร่วมกับครูประจํารายวิชา 
3. มอบหมายให้บุคลากรท่ีชํานาญเรื่องของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําหน้าท่ีสร้างเว็บ
ไซด์ศูนย์สื่อ สาระความรู้พ้ืนฐาน 
4. กําหนดให้ครูประจํารายวิชาสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ และจัดทําระบบข้อสอบ
ออนไลน์ ในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 
5. กําหนดให้ครู นําสื่อการเรียนการสอน 
คลังข้อสอบออนไลน์ ไปให้บริการนักศึกษา 
ตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ท้ัง
คลิปวิดีโอ การสแกน QR code การทํา
ข้อสอบออนไลน์ การมอบงานส่งงานใน
ห้องเรียนออนไลน์ การติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน เป็นต้น 
6. ประชาสัมพันธ์ และฝึกทักษะ ให้
นักศึกษาใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความถนัด ความพร้อมของตนเอง 
7.วัดและประเมินผลการเรียน ของนักศึกษา 
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละเน้ือหาจาก
การใช้สื่อ 
8. สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อ
ในการเรียนรู้  

1. ให้ครูบันทึกหลัง
สอน ท่ีสะท้อนผลท่ี
เกิดกับนักศึกษาใน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล สาระความรู้
พ้ืนฐาน ทุกวันจันทร์
ของสัปดาห์ 
2. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทุกวันจันทร์ของ
สัปดาห์ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข 
พัฒนาการสอน 



  กลยุทธ์ท่ี 3  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการเรียนรู้ 
   วิธีการ 

1. ติวเข้มสาระความรู้พ้ืนฐาน 
2. ค่ายวิชาการสาระความรู้พ้ืนฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 

วิธีการ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงาน มาตรการ 
1. ติวเข้มสาระ
ความรู้พ้ืนฐาน 

- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 
สาระความรู้พ้ืนฐาน เข้าร่วม
กิจกรรมการ   ติวเข้ม 
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 
สาระความรู้พ้ืนฐาน มี
ความรู้ในเน้ือหาสาระและ
การทําข้อสอบ 

1. จัดทําแผนงานโครงการติวเข้มสาระ
ความรู้พ้ืนฐาน  
2. ประสานวิทยากรท่ีมีความรู้ใน
เน้ือหาวิชามาติว เพ่ือการทําข้อสอบ 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
4. ดําเนินการตามโครงการ และ
กําหนดให้ครูเข้าร่วมโครงการด้วย 
5. สรุปผล รายงานผลการดําเนินการ
ตามโครงการ ตามตัวช้ีวัดผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลดําเนินการตาม
โครงการ บรรลุ
ตามตัวช้ีวัด
ผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

2. ค่ายวิชาการ
ส า ร ะ ค ว าม รู้
พ้ืนฐาน 
 

- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 
สาระความรู้พ้ืนฐาน เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการสาระ
ความรู้พ้ืนฐาน 
 - ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 
สาระความรู้พ้ืนฐาน มี
ความรู้ในเน้ือหาสาระและ
การทําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

1. จัดทําแผนงานโครงการค่ายวิชาการ
สาระความรู้พ้ืนฐาน 
2. ประสานวิทยากรท่ีมีความรู้ในแต่ละ
ฐานการเรียนรู้ 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
4. ดําเนินการตามโครงการ และ
กําหนดให้ครูเข้าร่วมโครงการด้วย 
5. สรุปผล รายงานผลการดําเนินการ
ตามโครงการ ตามตัวช้ีวัดผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลดําเนินการตาม
โครงการ บรรลุ
ตามตัวช้ีวัด
ผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

3. พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษาในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู้ 

- ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 
สาระความรู้พ้ืนฐาน เข้าร่วม
กิจกรรม   
 - ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 

1. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ประสานวิทยากรท่ีมีความรู้ในแต่ละ
ฐานการเรียนรู้ 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้

ผลดําเนินการตาม
โครงการ บรรลุ
ตามตัวช้ีวัด
ผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 



วิธีการ ตัวช้ีวัด แนวทางการดําเนินงาน มาตรการ 
 สาระความรู้พ้ืนฐานสามารถ 

ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
4. ดําเนินการตามโครงการ และ
กําหนดให้ครูเข้าร่วมโครงการด้วย 
5. สรุปผล รายงานผลการดําเนินการ
ตามโครงการ ตามตัวช้ีวัดผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 Documenting Progress ประเมินผล ถอดบทเรียน รายงานโดยรวบรวมเอกสารหลักฐาน
แสดงถึงความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย 

1. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน 

 
 จากตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับค่าเป้าหมาย โดยได้
วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.99 และได้ต้ังค่าเป้าหมายเพ่ิมร้อยละ 3 ค่าเฉลี่ยค่าเป้าหมายเท่ากับ 61.79 
จากน้ันจัดทําแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และดําเนินการ
ตามแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการดําเนินการเม่ือ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.38 หาก
พิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า รายวิชาท่ียังตํ่ากว่าคาเป้าหมายคือ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ ถอดบทเรียน สาเหตุเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

2. ผลการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีครูประจํารายวิชา  
ท้ัง 4 รายวิชา มีผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาครู และผลการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการสอนรายวิชา 
แผนการสอนรายภาค รายสัปดาห์ สื่อการสอนแต่ละรายวิชา การวิจัยในช้ันเรียน  

ท่ี รายวิชา 
ค่าเฉลี่ย 

ภาคเรียนท่ี   
1/2559 

ค่าเป้าหมาย
เพ่ิมร้อยละ 3 

ผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ภาคเรียน 
2/2559 

ผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ภาคเรียน 
1/2560 

 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิ    

ผลการพัฒนา
กับค่าเป้าหมาย 

1 ภาษาไทย 67.15 69.16  68.40 66.00 ตํ่ากว่า 
2 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
57.67 59.40 52.25 58.53 ตํ่ากว่า 

3 คณิตศาสตร์ 54.21 55.84 60.80 68.00 สูงกว่า 
4 วิทยาศาสตร์ 60.94 62.77 64.80 65.00 สูงกว่า 
 รวมเฉล่ีย 59.99 61.79 61.56 64.38 สูงกว่า 



    3. เว็บไซด์เว็บไซด์ศูนย์สื่อ สาระความรู้พ้ืนฐาน ท้ัง 4 รายวิชา ระบบสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ และคลังข้อสอบออนไลน์ตามผังข้อสอบ 
 

      

 
  
 
 



4. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการประเมินโครงการติวเข้ม ค่ายวิชาการสาระความรู้พ้ืนฐาน 
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า บรรลุตามตัวช้ีวัดผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ 

 

  
 

 
ภาพกิจกรรมสอนเสริม 

 

    
 

ภาพกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

   
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

 
 
 
 



ตอนท่ี 3 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

แบบสอบถาม 
การศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับน้ีทําข้ึนเพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ

นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ท่ีเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ันขอให้
นักศึกษาพิจารณา ข้อคําถามแต่ละข้อคําถามโดยละเอียด ซ่ึงคําตอบของท่าน ทุกข้อมีความสําคัญอย่างย่ิง    
ในการศึกษาผลคร้ังน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป จึงขอความกรุณา
นักศึกษา ตอบคําถามตามความเป็นจริง  

2. แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งเป็น  2  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มี

ความหมายดังน้ี 
   ตอบ  5    หมายถึง   เห็นด้วยอย่างย่ิง 
   ตอบ  4    หมายถึง  เห็นด้วย 
   ตอบ  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
   ตอบ  2    หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
   ตอบ  1    หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ตอนท่ี 1 : แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง  ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับท่าน 

1. ช่ือ-นามสกุล................................................................... 
2. รหัสนักศึกษา................................................................. 
3. เพศ   ชาย     หญิง 
4. อายุ    15 - 25  ปี          26 - 35   ปี     36 - 45  ปี            46  ปีข้ึนไป    
5. สถานภาพ       โสด    สมรส    หย่าร้าง 
6. ท่ีพักอาศัย  บ้านของตนเอง  บ้านของบิดามารดา  บ้านญาติ  บ้านเพื่อน  
 หอพัก     อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................... 

7. การใช้เวลาเดินทางมาเรียนในแต่ละสัปดาห์  น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง   1-2 ช่ัวโมง  3-4 ช่ัวโมง  
 มากกว่า 4 ช่ัวโมง 



 
ตอนท่ี 2 : ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คําช้ีแจง  ขอให้นักศึกษาทําเครื่องหมาย ลงช่องระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียน  

ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
1.1 นักศึกษาตั้งใจมาเรียน กศน. เพราะต้องการมีความรู้      

1.2 
นักศึกษาตั้งใจเรียนให้ได้ผลการเรียนดี เพราะเป็นส่ิงสําคัญสําหรับตนเองใน
การประกอบอาชีพ 

     

1.3 
นักศึกษาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียนแม้ว่าบทเรียนจะมีเน้ือหายาก
เพียงใด 

     

1.4 นักศึกษาคิดว่างานจะสําเร็จลุล่วงได้ต้องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความ
พยายาม 

     

1.5 เม่ือนักศึกษาประสบความล้มเหลวในการเรียนจะยอมรับ ต้ังใจและพยายาม
มากขึ้น 

     

1.6 นักศึกษาเช่ือว่าเม่ือพยายามเต็มท่ีแล้วจะประสบผลสําเร็จ      
1.7 นักศึกษาใฝ่ฝันท่ีจะมีอนาคตก้าวไกล      
1.8 นักศึกษาจะไม่ลังเลเลยเม่ือต้องตัดสินใจในเรื่องของการเรียนให้สําเร็จ      
1.9 เม่ือนึกถึงความสําเร็จในอนาคตนักศึกษาจะพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 

เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 
     

2. เจตคติต่อการเรียน  
2.1 นักศึกษาสนใจท่ีจะมาเรียน กศน.ด้วยตนเองโดยไม่มีใครบังคับ      
2.2 นักศึกษารู้สึกสนุกสนาน เม่ือมาเข้าเรียนในทุกสัปดาห์ท่ีมีการเรียนหรือร่วม

ทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
     

2.3 นักศึกษาชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตํารา      
2.4 นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ การเรียนรู้      
2.5 นักศึกษาปรารถนาจะมีอาชีพท่ีดีจึงต้ังใจเรียน      
2.6 นักศึกษามีการวางแผนและปฏิบัติตามกรอบในแต่ละภาคเรียน      
2.7 นักศึกษาสามารถแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียนได้อย่างเหมาะสม      

3. ความพร้อมในการเรียน  
3.1 นักศึกษาไม่มีปัญหาในการเดินทางมาพบกลุ่ม      
3.2 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทํางานอย่างเต็มท่ี เมื่อได้รับมอบหมายจาก

กลุ่มเพ่ือน 
     

3.3 นักศึกษาเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง      
3.4 นักศึกษามีความอดทนในการทํางานยากๆ ได้เป็นเวลานาน      
3.5 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในการเรียนการสอน      
3.6 นักศึกษาหมั่นฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในการเรียนรู้      
3.7 นักศึกษาจะเข้าเรียนตรงตามเวลาเสมอ      
3.8 เม่ือเลิกเรียนนักศึกษาจะใช้เวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ทางการ

เรียนกับเพื่อน 
     

3.9 หากมีข้อสงสัยในการเรียน จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้      
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4. ความรับผิดชอบในการเรียน  

4.1 นักศึกษาทําใบงานด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ      

4.2 ถ้าทําแบบฝึกท่ีครูมอบหมายไม่ได้นักศึกษาจะขอคําแนะนําจากครูผู้สอน         

4.3 งานทุกอย่างท่ีนักศึกษาทําจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือให้ประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งใจไว้เป็นอย่างดี 

     

4.4 นักศึกษามีความมั่นใจในความสามารถของตนเองว่าจะทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผล 

     

4.5 เมื่อได้รับมอบหมายงานใด ๆ จะทําอย่างเต็มท่ีความสามารถและส่งตาม
กําหนดเวลา 

     

4.6 นักศึกษาจะอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์      

4.7 นักศึกษาจะจดบันทึกและทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลังจากเรียนเสร็จ      

4.8 เมื่อมีเวลาว่างนักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม      

5. พฤติกรรมการสอนของครู  

5.1 ผู้สอนได้ช้ีแจงโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และเง่ือนไขการจบหลักสูตร 

     

5.2 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการเรียน      

5.3 ครูผู้สอนแนะนําส่ือ แหล่งเรียนรู้ท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการเรียน
ทุกรายวิชา 

     

5.4 ครูผู้สอนเตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นอย่างดี      

5.5 ครูผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน      

5.6 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย แสดงความเห็น     อย่างเต็มท่ี      

5.7 ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนและกิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้  

     

5.8 นักศึกษามีโอกาสซักถามปัญหาต่าง ๆ เม่ือมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจบทเรียนโดย
ครูผู้สอนรับฟัง และตอบข้อสงสัยอย่างต้ังใจ 

     

5.9 ครูผู้สอนสามารถอธิบาย ยกตัวอย่างและมีเทคนิคการสอนให้นักศึกษาเข้าใจ
บทเรียนได้เป็นอย่างดี 

     

5.10 ครูผู้สอนให้คําปรึกษาแนะนํา ดูแลช่วยเหลือช่วยเหลือนักศึกษา      

5.11 ครูผู้สอนให้เวลานอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน เพ่ืออธิบายเพิ่มเติมแก่
นักศึกษา  

     

5.12 ผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์ของนักศึกษา ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีเรียน ทํา
ให้การเรียนมีประโยชน์ต่อนักศึกษา 

     

5.13 ครูผู้สอนใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา      
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5.14 ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน      

5.15 ครูผู้สอนนําผลการวัดผลประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน      

5.16 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของ
ตนเอง 

     

6. การบริการของสถานศึกษา  

6.1 ห้องสมุดมีเอกสารและหนังสือให้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ      

6.2 ห้องสมุดมีหนังสือ ส่ือท่ีพร้อมให้บริการในการศึกษาค้นคว้า      

6.3 มีครูหรือบรรณารักษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 

     

6.4 สถานศึกษาจัดบริการตรวจสุขภาพภาคเรียนละ 1 ครั้ง      

6.5 สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการ ความช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม
ให้แก่นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นไว้อย่างเพียงพอ 

     

6.6 นักศึกษาได้รับบริการ คําแนะนํา การดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนอย่าง
ท่ัวถึง 

     

6.7 สถานศึกษาให้บริการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนอย่างสะดวกรวดเร็ว      

6.8 สถานศึกษาให้บริการตรวจสอบผลการเรียนท่ีสะดวกรวดเร็ว      

7. ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน  

7.1 มีส่ือท่ีสอดคล้องกับรายวิชา      

7.2 ส่ือเพียงพอต่อนักศึกษา      

7.3 นักศึกษาได้รับหนังสือแบบเรียนครบทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน      

7.4 สถานศึกษาจัดบริการส่ือท่ีสอดคล้องกับนักศึกษาแต่ละคน      

7.5 สถานศึกษาให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้        

7.6 สถานศึกษาให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ อย่าง
เพียงพอ 

     

7.7 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน      

7.8 มีการสอนเสรมิ โดยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในเน้ือหาเฉพาะรายวิชา
น้ัน ๆ 
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8. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  

8.1 ห้องเรียนมีความสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน 

     

8.2 อากาศและอุณหภูมิภายในห้องเรียนเหมาะสม      

8.3 โต๊ะและเก้าอี้ เหมาะสมและเพียงพอกับนักศึกษา      

8.4 ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีมาเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ 

     

8.5 ห้องเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบ      

8.6 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้      

8.7 มีป้ายนิทรรศการให้ความรู้ในรายวิชาท่ีเรียน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง ผู้ท่ีลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

2. ปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ตัวแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาตัวแปรท่ีเป็นปัจจัย 8 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจ      
ใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อมในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู 
การบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของส่ือการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มี
รายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวแปร ดังน้ี  

2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนา ความมุ่งม่ันต้ังใจ ความพยายามท่ีเป็นแรง
ผลักทําให้ตนเองประสบผลสําเร็จในการเรียนตามที่ต้ังไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีความพอใจที่จะ
เลือกทํางานท่ียาก เพ่ือการกระทําท่ีทําให้ตนเองประสบความสําเร็จ พยายามเรียนรู้ ทํางาน ให้สําเร็จเพ่ือ
ความพอใจของตนเอง พยายามทําสิ่งต่าง ๆ ให้ดีข้ึนกว่าเดิม มีความใฝ่ฝันท่ีจะเรียนรู้ให้ประสบความสําเร็จทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาวอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนตามที่ต้องการ 

2.2 เจตคติต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน ซ่ึงสังเกตได้จากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมา 2 ลักษณะ คือทางบวกหรือเจตคติทางบวก ผู้เรียนจะแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ 
เห็นด้วย สนใจมาเรียนสมํ่าเสมอ เห็นคุณค่าของการศึกษา โดยมีความต้องการท่ีจะปฏิบัติ ต้องการใกล้ชิดกับ
สิ่งน้ัน ส่วนอีกลักษณะหน่ึงคือทางลบหรือ เจตคติเชิงลบ จะแสดงออกมาในลักษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการเรียน 
ผู้เรียนจะแสดงออกในลักษณะของการไม่เห็นด้วย ไม่สนใจ ขาดเรียนบ่อยๆ ไม่ชอบ ไม่เห็นคุณค่าของ
การศึกษา ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากการเรียน  

2.3 ความพร้อมในการเรียน หมายถึง สภาวะของผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะ ท่ีเกิดจากสภาวะ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ผู้เรียนต้องมีความต้องการท่ีจะประสบผลสําเร็จในการเรียน มี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝน พัฒนาทักษะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ และ
ครูผู้สอน โดยพร้อมที่จะรับการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ   
   2.4  ความรับผิดชอบในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน
เน้ือหาก่อนเรียน ทบทวนหลังการเรียน บันทึกผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความต้ังใจ มุ่งม่ัน พยายาม 
พากเพียร และเต็มใจ ไม่ละท้ิง หรือทอดท้ิงงาน รู้จักหน้าท่ีของตน ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ตรงต่อเวลา ทํางาน ทํากิจกรรมการเรียนรู้อย่าเต็มท่ี เต็มความสามารถเพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในการเรียน 
  2.5 พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การช้ีแจงโครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การช้ีแจงจุดประสงค์การ



เรียนรู้ในแต่ละเน้ือหาตามตัวช้ีวัดทางการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีความหลากหลาย 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ครูมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน และมี
เทคนิคการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีการเช่ือมโยงเน้ือหาการเรียนกับประสบการณ์เดิม และการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ การใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเน้ือหาและผู้เรียน การวัดและประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ทางการเรียน ครูมีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ในการเรียน และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของตัวเอง  

  2.6 การบริการของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการอํานวยความสะดวกหรือการ
เอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การมีห้องสําหรับการศึกษา
ค้นคว้า หรือทํางานกลุ่ม มีหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหาท่ีเรียนท่ีเพียงพอ และมีการเสริมหลักสูตรให้ความรู้กับ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ มีห้องสมุดและบรรณารักษ์ท่ีให้บริการการศึกษาค้นคว้า มีการตรวจสุขภาพ การจัด
สวัสดิการ ทุนการศึกษา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้บริการท่ีรวดเร็ว สะดวกท้ังการลงทะเบียนเรียน การ
ตรวจสอบผลการเรียน   

2.7 ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สถานศึกษาให้บริการสื่อในการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ เช่น หนังสือเรียน คู่มือ หนังสือแบบเรียน สื่อดิจิทัล คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่ง
เรียนรู้ ครูสอนเสริมหรือติว ทําให้มีความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู ้

2.8 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างหรือสนับสนุนให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้ มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จที่ได้จากการเรียน ท่ีเกิดจากความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ ของบุคคลน้ัน เป็นผลมาจากการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึน สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้
จากด้านต่างๆ คือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และการนําไปใช้ประโยชน์ วัดได้ด้วยเครื่องมือหรือ
แบบทดสอบ ผลการวัดจะแสดงออกในรูปคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษา โดย
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงหมายถึงเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี   

4. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง วิธีการ ข้ันตอน ท่ีจะทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
 
 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธ์ุมะม่วง 
วัน  เดือน  ปี เกิด 10 มีนาคม 2509 
ท่ีทํางานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านบึง 

จังหวัดชลบุรี(กศน. อําเภอบ้านบึง) 
ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอบ้านบึง 
ประสบการณ์การทํางาน  

 พ.ศ. 2535 ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2542 ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2547 ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2554 ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2560 ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2526  ปวช.(บัญชี)  โรงเรียนพาณิชยการสยาม 
 พ.ศ. 2531 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
 พ.ศ. 2540  กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 พ.ศ. 2549  ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 
 

   
 


