
 

 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. บริบทและโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ                 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     

บริบทและโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  
 
 ประวัติความเป็นมา 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่
ศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบังชั้น 3 หมู่ 10 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 
20230 โทรศัพท์ (038) 490891 โทรสาร (038) 400835 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ความเป็นมาในอดีต ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอศรีราชา ใช้ค าย่อ " ศบอ.ศรีราชา" จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ / ก่ิงอ าเภอ  
ตั้งแต่วันที่  27 สิงหาคม 2536  มี นายอร่าม ตันเงิน เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ



10 

ศรีราชา คนแรก และผู้บริหารที่เข้ามาบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอศรีราชา จนถึง
ปัจจุบัน ดังนี้ 

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  พันธุ์มะม่วง ปี  2554 - 2560 

 สถานศึกษาเปลี่ยนชื่อ และจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอศรีราชา  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีบทบาทและภารกิจเหมือนเดิม แต่เพ่ิมจุดเน้นด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษานอกระบบให้หลากหลาย มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 40 คน
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ 1 คน ข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ ต าแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน 4 คน หัวหน้า กศน.ต าบล 8 คน ครู กศน.ต าบล 8 คน ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน         
8 คน ครูประจ ากลุ่ม 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน    
 บทบาทหน้าที่ 

อ านาจและหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 เรื่อง การ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ศรีราชา มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 

1. จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
              3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
              4. จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพ้ืนที่ 
              5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ 
              7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
              8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
             9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
           10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
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           11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
           12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา แบ่งโครงสร้างการบริหาร
ออกเป็น 3  กลุ่มงาน คือ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  ดังแผนภาพ 1 

 
 

แผนภาพ  1  โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 
 
 
 
 
 
 



12 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

แนวคิด 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
อุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา  
“คิดเป็น” เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม 
และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและพัฒนาความสามารถ
เพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้ว่า การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประกอบอาชีพ โดยการก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน และสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

หลักการ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักการ 

ไว้ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้ 

โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน และสังคม   
2. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรียน   

มีความส าคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
    4. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 จุดมุ่งหมาย 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการ จึงก าหนดจุดหมายดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
2. มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ

ตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
4. มีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของศาสนา ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ

บูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ระบุว่า 
“เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยให้บุคคลซึ่งได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้วหรือไม่ก็ตาม มีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ แล้วแต่กรณี” 

 ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษาแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณี
ที่มีการเทียบโอน แต่ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระดังนี้ 

1. สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ 
การจัดการความรู้  การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย 
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2. สาระความรู้พื้นฐาน  เป็นสาระที่ เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 

3. สาระการประกอบอาชีพ  เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 

4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา           
พลศึกษา และศิลปศึกษา 

5. สาระการพัฒนาสังคม  เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 
การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน สังคม 

 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
 

ที ่ สาระการเรียนรู้ 

จ านวนหน่วยกิต 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษา       
ตอนปลาย 

วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก
บังคับ+
เลือกเสรี 

วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก
บังคับ+
เลือกเสรี 

วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก
บังคับ+
เลือกเสรี 

1. ทักษะการเรียนรู้ 5  5  5  
2. ความรู้พื้นฐาน 12  16  20  
3. การประกอบอาชีพ 8  8  8  
4. ทักษะการด าเนินชีวิต 5  5  5  
5. การพัฒนาสังคม 6  6  6  
 

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

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200   ชั่วโมง 200   ชั่วโมง 200   ชั่วโมง 
 
 หมายเหตุ  วิชาเลือกในแต่ละระดับสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียน เรียนรู้จากการ                 
ท าโครงงาน จ านวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 
 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้  ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะ
การด าเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม ซึ่งแต่ละสาระประกอบด้วยรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก ตาม
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จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ ในโครงสร้างรายวิชาบังคับทุกรายวิชาผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนตามที่
ก าหนด ส่วนรายวิชาเลือกสถานศึกษาก าหนดได้ตามความต้องการ โดยพัฒนาหลักสูตรขึ้นเองหรือ
เลือกใช้จากที่สถานศึกษาอ่ืน หรือที่ส่วนกลางก าหนด  นอกจากนี้แต่ละระดับต้องท ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และต้องท าโครงงานอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
 

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นตามเงื่อนไขการจบ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และก าหนดให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 

 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 การลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ให้ลงทะเบียนเรียน เป็นรายวิชาและตามจ านวนหน่วยกิตในแต่ละ 
ภาคเรียนดังนี้  

1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียน 
ได้ภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต            
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วยกิต 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต          
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 23  หน่วยกิต 

กรณีที่นักศึกษาจะต้องจบหลักสูตรแต่มีจ านวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่า
จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด เนื่องจากมีการเทียบโอนผลการเรียนและหรือนักศึกษาที่มีการสอบซ่อม            
ให้สถานศึกษาจัดให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในภาคเรียนสุดท้ายได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต จากที่ก าหนด            
ในแต่ละระดับ 

 การจัดหลักสูตร 
 สถานศึกษาต้องน ารายวิชาไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดแผนการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
หรือกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ซึ่งผู้เรียนจะต้องก าหนดทิศทางในการเรียนของผู้เรียน 
เช่น ผู้เรียนที่ประสงค์จะออกไปประกอบอาชีพ ก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการประกอบอาชีพ 
หรือผู้เรียนที่ประสงค์จะออกไปเป็นผู้น าชุมชนก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระการพัฒนาสังคม หรือถ้า
ผู้เรียนประสงค์จะไปศึกษาต่อก็ควรเลือกรายวิชาเลือกในสาระความรู้พ้ืนฐาน 
 ดังนั้น  ครูและผู้เรียนต้องวางแผนการเรียนรู้รายบุคคลร่วมกันให้ครบทั้งหลักสูตร รายวิชา
ใดที่สามารถเทียบโอนได้ก็ให้ท าการเทียบโอน ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนไม่ได้ก็ลงทะเบียนเรียนให้ครบตาม
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โครงสร้างหลักสูตร และน ามาจัดท าแผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามเงื่อนไขการลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคเรียน 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 วิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จะมีวิธีเดียว คือ วิธีเรียน กศน. ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบ           
พบกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล การเรียนรู้แบบชั้นเรียน และการเรียนรู้                
แบบอ่ืน ๆ ที่หลากหลายซึ่งในแต่ละรายวิชาผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลาย
รูปแบบ ก็ได้ทั้งนี้มีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน             
“คิดเป็น” โดยใช้ข้อมูลตนเอง วิชาการและสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม มาวิเคราะห์  ตัดสินใจ             
ในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้  แล้วน าไปประยุกต์ใช้ โดยมีขั้นตอน ในการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน  ดังนี้  คือ 
1)  ขั้นก าหนดสภาพปัญหาความต้องการในการเรียนรู้ 2) ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้                    
3)  ขั้นปฏิบัติ  4) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่พร้อมเผยแพร่ 

สื่อการเรียนรู้ 
 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนรู้           
ที่หลากหลาย  ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ครู ผู้เรียน สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือน าสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่           
ใกล้ตัว และข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่าย เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และต่ อเนื่อง
ตลอดเวลา  

การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลมี 2  ระดับ  คือ 

1. การประเมินผลในระดับสถานศึกษา  เป็นการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยน
เป็นรายวิชา  ประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และประเมินคุณธรรม 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน          
เข้ารับการประเมินในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ โดยไม่มีผลต่อการ             
ได้หรือตกของผู้เรียน 
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การจบหลักสูตร 
 ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีเกณฑ์การจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้าง
หลักสูตร คือ  

1.1 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต 
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 ชั่วโมง 
3. ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
(ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2555: 1-10) 
สรุปได้ว่าการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลทุกระดับให้ได้เรียนรู้ 
ทั้งจากสถานศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน เรียนรู้จากสังคม เรียนรู้จากธรรมชาติ  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเป็น ตัดสินใจเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเอง ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรคือ ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีคุณธรรม มีการท ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติ ซึ่งสถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด              
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1171) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 

ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ไว้ว่า หมายถึง ความส าเร็จ   
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ราชบัณฑิตยสถาน (2555: 324) พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   
ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (learning achievement) ไว้ว่า หมายถึง ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสังเกต วัดและทดสอบได้ 

ทิศนา แขมมณี (2552: 10) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความเข้าใจความรู้ 
การพัฒนาทักษะในด้านการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบ หรือคะแนนที่ครูมอบหมาย ตามที่
ก าหนดในการวัดผลการเรียนรู้  

นอกจากนี้ มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่าหมายถึง ผลของการวัดการ
เปลี่ยนแปลง และประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแล้ว ว่าเกิดการเรียนรู้เท่าใด อย่างไร 
(สุมาลี รามนัฏ 2553: 9) ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนอันเป็นผลที่เกิดจาก
การเรียน รวมทั้งการสอนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์. 2554: 6,           
สุพัชชา ประเสริฐ. 2554: 37) วัดได้จากด้านต่าง ๆ คือ ความรู้ ความจ า  ความเข้าใจ (พุทธิพิสัย)  
ทักษะ กระบวนการ (ทักษะพิสัย) ความรู้สึก ความคิดเห็น (จิตพิสัย) และการน าไปใช้ประโยชน์ (รุ่งภรณ์  
กล้ายประยงค.์ 2555: 14) ทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดได้ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลโดยตรวจสอบระดับความสามารถของผู้เรียน
แสดงออกในรูปคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล เพ่ือบอกถึงคุณภาพ
การศึกษา (หฤษฏ์ เลิศอนันตกร. 2554: 13, ธวัชชัย ศุภดิษฐ์. 2556: 6, ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ. 2559 : 28-29) 
 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จที่ได้จากการเรียนรู้ ในด้านความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ (พุทธิพิสัย) ทักษะ กระบวนการ (ทักษะพิสัย) ความรู้สึก ความคิดเห็น (จิตพิสัย)           
ที่ได้จากการเรียนการสอน ซึ่งวัดผลความส าเร็จหรือระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียนว่ามีความรู้
มากน้อยเพียงใด ด้วยเครื่องมือในการวัด ซึ่งผลการวัดจะแสดงออกในรูปคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม 
สามารถตรวจสอบระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในรูปคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม และเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผล เพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อุทุมพร จามรมาน (2553: 28) ได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมอง คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความจ า ความจ าเป็น   

ตัวเสริมให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียน ความจ า เป็นผลสัมฤทธิ์ พ้ืนฐานก่อนการแสดง
ความสามารถในระดับสูงขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจเป็นการแสดง
ความสามารถในระดับสูงกว่าความจ า ผลสัมฤทธิ์ด้านการน าไปใช้คือการน าความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว            
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมายของการน าไปใช้ ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์เป็นการ
แยกแยะเนื้อหาให้เป็นส่วนย่อย หรือส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการสังเคราะห์เป็นการ            
น าสิ่งที่วิเคราะห์มาผสมผสานเป็นเรื่องใหม่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมิน ความสามารถในด้านการ
ประเมินเพื่อให้คุณค่าบางอย่าง ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาทางสังคมของผู้เรียน กล่าวโดยสรุป 
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เป็นความสามารถในการเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ 
พลานามัย และคณิตศาสตร์ โดยบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจและสังคม เป็นความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนา
ลักษณะบุคลิกภาพของตน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่เป็น
นามธรรมและมีขอบเขตกว้างมาก ตั้งแต่การรับรู้จนถึงความพึงพอใจในคุณค่า และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านสังคม จุดมุ่งหมายหลักต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย            
ของหลักสูตร เช่น ประหยัด  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย เป็นต้น โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มในวิชา
ต่าง ๆ เช่น สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดขึ้น  

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

ส่วนธัญศญา  ธรรมมิสกุล (2551: 16) และณัฐวรีย์ ประยูรวรรณ (2552: 46) กล่าวว่า 
ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการ
ตรวจสอบการสอนของผู้สอน และผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ คือ ด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ ว่ามีความรู้ ความสามารถ หรือมีผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนหรือไม่ ซึ่งการวัดความสามารถของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายและ
ลักษณะวิชาที่สอน คือวัดด้านเนื้อหา วัดด้านปฏิบัติ เป็นความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง 
โดยอาศัยการเรียนในวิชาต่าง ๆ การร่วมกิจกรรมตลอดจนการพัฒนาร่างกาย และทักษะด้วย  

ดังนั้น ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกทั้งทางด้านสมอง 
ร่างกาย และจิตใจ ที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งสามารถวัดผลที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยการวัดจากความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ และเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดว่าเมื่อผู้เรียนเรียนรู้แล้ว ต้องการให้เกิด
อะไรกับผู้เรียน อย่างไร ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ของเนื้อหารายวิชา  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 29-30) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์  
ที่บุคคลได้จากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของ
สมรรถนะทางสมอง ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตรวจสอบระดับความรู้ 
ความสามารถว่าเรียนรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร 
 เรณุกา หนูวัฒนา (2551 : 17)  กล่าวถึงหลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการ                
ตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียน ให้ตรงตามเนื้อหาสาระที่ครูคาดหวังให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ หรือเกิด
การเรียนรู้อะไรบ้าง ดังนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงต้องมุ่งที่จะท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรระดับต่าง ๆ การจัดการศึกษาตลอดจนการเรียนการสอน เทคนิควิธี การวัดและประเมิน การ
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จัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงการวัดผลประเมินผลคือ กระบวนการตรวจสอบผู้เรียนว่าได้พัฒนาไปถึง
จุดมุ่งหมายปลายทางของหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ท าให้ทราบ
ว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็น
เครื่องชี้วัดความส าเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็น                
เครื่องชี้ความส าเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรและเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในทางการศึกษาการทดสอบเป็นกระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส าคัญ ซึ่งการ
ทดสอบมีหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้สอน 

  ณัฐวรีย์  ประยูรวรรณ (2552 : 45) ได้สรุปว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งออก          
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบโรงเรียน เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และตามการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนของครูผู้รับผิดชอบ อีกประเภทหนึ่ง คือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกระบบโรงเรียน                
เป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน ตามลักษณะการจัดการศึกษา ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอบจากแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง หรือแบบทดสอบ
มาตรฐาน 
 สรุป การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถทางสมอง 
ร่างกายและจิตใจ ของผู้เรียนว่า เรียนรู้แล้วได้อะไรบ้าง มีความสามารถ ทักษะ เจตคติด้านใดมากน้อย
เพียงใดตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยสามารถใช้วิธีการวัดได้หลากหลายวิธีตามเนื้อหา
สาระและธรรมชาติของแต่ละวิชา ให้ได้ค่าคะแนนผลการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือน าคะแนนเทียบกับเกณฑ์ของการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพนั้น เป็นสิ่งที่สถานศึกษา และผู้บริหารต้องบริหารงาน โดยเฉพาะการ
บริหารงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การจัดศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อไป 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แนวคิดของ Gagne and Briggs   

 Gagne and Briggs (1979: 88) ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เป็น 2 ประเภท คือ 
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1. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยเดิมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สิ่งเร้าพร้อมกับ         
ให้ผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ การท าซ้ าคือการให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้สิ่งเร้า แล้วตอบสนองหลาย ๆ 
ครั้ง จนสามารถเรียนรู้ได้ การให้การเสริมแรง คือ การเสริมก าลังใจให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้ 
 2. ปัจจัยภายใน เป็นสิ่งภายในที่ผู้เรียนต้องมีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริง ในขณะที่
เรียนขณะนั้นหรือระลึกจากที่เรียนมาแล้ว โดยความสามารถในการใช้สมองเพ่ือการเรียนรู้ โดยระลึก
จากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา สมรรถภาพที่ควบคุมการเรียนรู้ ความตั้งใจ การจ า และ
พฤติกรรมการคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ 
 แนวคิดของ Bloom   

Bloom (1976: 139) กล่าวถึงตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ามี      
3 ตัวแปร ได้แก่ 

1. พฤติกรรมด้านปัญญา (Cognitive Entry Behaviors) เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ หมายถึงการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องการเรียนเรื่องนั้น และมีมาก่อน ได้แก่
ความสามารถ ทักษะ ความถนัด และพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีมาก่อน  

2. คุณลักษณะทางอารมณ์ จิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความกระตือรือร้นที่มีต่อเนื้อหาที่เ รียน รวมถึงทัศนคติของผู้ เรียนที่มีต่อเนื้อหาวิชา            
ต่อสถานศึกษา สถาบัน ระบบการเรียน และมโนภาพต่อตนเองในการยอมรับความสามารถของตนเอง 
เป็นต้น  
 3. คุณภาพของการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง การเรียนการสอนหรือ
ประสิทธิผลที่ผู้เรียนจะได้รับผลส าเร็จในการเรียน เป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียน โดย
การบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การให้การเสริมแรงของครู การชี้แนะ  การได้รับค าแนะน า 
ทีม่ีต่อผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือการให้ผู้เรียนรู้ผลว่าผู้เรียนกระท าการเรียนรู้ได้ถูกต้องหรือไม่ 
ต้องแก้ไขข้อบกพร่อง หรือพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องใด 
 แนวคิดของ Klausmier   
 Klausmier (1985: 45) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ค่อนข้าง
ครอบคลุม ดังนี้   
 1. คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านสมอง ความพร้อมทางด้านสติปัญญา 
ความพร้อมด้านร่างกาย และความสามารถทางด้านทักษะของร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ ได้แก่ 
ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ ค่านิยม สุขภาพจิต ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์ 
อายุ และเพศ 
 2. คุณลักษณะของผู้สอน ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ในวิชาที่สอน การพัฒนาความรู้ ทักษะ
ร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์ อายุ และ
เพศ 
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 3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่มีความเป็นมิตรต่อกัน เข้าอกเข้าใจกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ สภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น นอกจากครูจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดี  มีการเตรียมการสอนดี            
มีอุปกรณ์การสอนครบถ้วน เอาใจใส่ดี ลักษณะและขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมแล้ว ครูต้อง
ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน และพยายามตอบสนองความต้องการ จะท าให้ครูสามารถเลือก
วิธีการเรียนที่เหมาะสม ท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจ ช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
 4. คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ โครงสร้างของกลุ่มตลอดจนความสัมพันธ์ของกลุ่ม  
เจตคติ ความสามัคคี ภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดีของกลุ่ม 
 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน บทเรียน แบบเรียน 
 6. แรงผลักดันภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านดี สิ่งแวดล้อมมีวัฒนธรรม
และคุณธรรมพ้ืนฐานดี เช่น ขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว มีตัวแปรปัจจัย         
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 3 ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน ในด้านความต้องการ แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ พ้ืนฐานความรู้เดิม พฤติกรรมการเรียนรู้ ปัจจัยด้านผู้สอน ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้สอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ปัจจัยที่มีส่วนต่อการการเรียนรู้และการเรียนการสอน สื่อ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในบ้าน ฯลฯ  
 นอกจากนี้ มีผลงานวิจัยที่เก่ียวกับองค์ประกอบทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

 กรองแก้ว วรรณพฤกษ์ (2555 : 45-46) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นประกอบด้วย 

  1. คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมทางสมอง ความพร้อมทางสติปัญญา ความพร้อม 
ทางด้านร่างกาย ความสามารถทางด้านทักษะของร่างกายคุณลักษณะทางจิตใจ ซึ่งได้แก่ความสนใจ 
แรงจูงใจ เจตคต ิและค่านิยม ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์ อายุเพศ 

  2. คุณลักษณะของผู้สอน ได้แก ่สติปัญญา ความรู้ในวิชาที่สอน การพัฒนาความรู้         
  3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนจะต้องมีพฤติกรรม 

ที่มีความเป็นมิตรต่อกันเข้าอกเข้าใจความสัมพันธ์กันดี มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
  4. คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ โครงสร้างของกลุ่ม ความสัมพันธ์ของกลุ่ม เจตคติ 

ความสามัคคี ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีของกลุ่ม 
  5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ได้แก่ การตอบสนองต่อการเรียน การมีเครื่องมือ 

และอุปกรณ์พร้อมในการเรียน ความสนใจต่อบทเรียน 
  6. แรงผลักดันภายนอก ได้แก่ บ้านมีความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านดีสิ่งแวดล้อมดี  

มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพ้ืนฐานดี เช่นขยันหมั่นเพียรความประพฤติดี 

http://www.library.msu.ac.th/web/searching.php?MAUTHOR=%20กรองแก้ว%20วรรณพฤกษ์
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 นิรมล บุญรักษา (2555: 23) กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบด้วย ด้านตัวผู้เรียน หมายถึง พฤติกรรมความรู้ ความคิด และสติปัญญา ความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ความถนัด ความสนใจ และพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ด้านอารมณ์ จิตใจ หมายถึง
ความกระตือรือร้น แรงจูงใจที่ท าให้เกิดการอยากเรียนรู้ เจตคติต่อเนื้อหาวิชา ระบบการเรียน และ
พ้ืนฐานทางครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง ครูสามารถท าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ สนใจ มีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน มีการเสริมแรงของครู บุคลิกภาพของครูผู้สอน มีการประเมินผลการสอนเพ่ือให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนการสอน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เรียน ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 
ทีม่ีการศึกษาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพิจารณาตัวแปรที่สอดคล้องกับบริบท
ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ         
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยแรงงาน คือ 
มีการประกอบอาชีพ มีภาระหน้าที่ทางครอบครัว พ้ืนฐานความรู้ไม่เท่ากัน เป็นต้น ผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามตาราง 1 
 
 
 
 



24 

ตาราง 1 
ผลการศึกษาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ สัญลักษณ์   เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

      เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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จากตาราง 1 ผู้วิจัยไดส้รุปผลการศึกษาและสังเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีงานวิจัยที่มีบริบทเหมือนกันทั้งผู้บริหาร ครู กศน. นักศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานที่เรียน สื่ออุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเพียง 2 เรื่อง คือ งานวิจัย 
ของเพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) และ ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) นอกนั้นเป็นการวิจัยกับที่มีสภาพ บริบท และ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระบบโรงเรียน แต่ก็ใช้หลักสูตรเดียวกัน คือหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ แตกต่างกันเพียงกลุ่มผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน ครู และบริบทของ
สถานศึกษา ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปร การด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีนิยามปฏิบัติการเพ่ือใช้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถามการวิจัย พบว่า       
มีตัวแปรหลายตัวแปร ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแปร       
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี ้

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษามากที่สุด และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายามที่เป็นแรงผลักท าให้ตนเองประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนตามที่ตั้งไว้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความพอใจที่จะเลือกท างานที่ยาก เพ่ือการ
กระท าที่ท าให้ตนเองประสบความส าเร็จ พยายามเรียนรู้ ท างาน ให้ส าเร็จเพ่ือความพอใจของตนเอง 
พยายามท าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จทั้งระยะสั้น 
ระยะยาว อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนตามที่ต้องการ งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 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 กลิ่นหอม (2559) ณิชลกานต์  นิทะโน (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

2. เจตคติต่อการเรียน เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษารองมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเป็นความรู้สึกที่มีต่อการเรียน แสดงออกเป็น
พฤติกรรมได้ 2 ลักษณะ คือทางบวกหรือเจตคติทางบวก มีพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะของความ
พึงพอใจ เห็นด้วย สนใจมาเรียนสม่ าเสมอ เห็นคุณค่าของการศึกษา มีความต้องการที่จะปฏิบัติ 
ต้องการใกล้ชิดกับสิ่งนั้น ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือทางลบหรือ เจตคติเชิงลบ มีพฤติกรรมที่แสดงออก    
ในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเรียน คือการไม่เห็นด้วย ไม่สนใจ ขาดเรียนบ่อย ๆ ไม่ชอบ ไม่เห็น
คุณค่าของการศึกษา ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากการเรียน งานวิจัยที่ศึกษา      
ตัวแปรเจตคติต่อการเรียน ได้แก ่งานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) 
พงศ์ไกร วรรณตรง (2555) ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) พรพรรณ แก้วฝ่าย (2556) สุรวิทย์ พลมณี 
(2557) จตุพร วงค์ไชย (2557) เจษฎาภรณ์ อันแก้ว (2557) วาสนา กลิ่นหอม (2559) ณิชลกานต์      
นิทะโน (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 
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3. ความพร้อมในการเรียน เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับนิสัยในการเรียน
พฤติกรรมการเรียน สภาวะของผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา   
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ และครูผู้สอน โดยพร้อมที่จะรับการเรียนรู้
จากกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะ
ของความพร้อมในการเรียน ได้แก ่ งานวิจัยของเพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) นันทิพร บุญห่อ (2555) 
เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) สุภาพร ค ารศ (2555) สุรวิทย์ พลมณี (2557) วาสนา กลิ่นหอม (2559)   
ชนิดา ยอดสาลี (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) วรพรรณ ศรีกล่ า (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

4. ความรับผิดชอบในการเรียน เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเนื้อหาก่อนเรียน ทบทวนหลังการเรียน บันทึกผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น พยายาม พากเพียร และเต็มใจ ไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้งงาน รู้จักหน้าที่            
ของตนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตรงต่อเวลา ท างาน ท ากิจกรรม         
การเรียนรู้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถเพ่ือที่จะประสบความส าเร็จในการเรียน งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปร
ที่เก่ียวกับความรับผิดชอบในการเรียน ได้แก ่ งานวิจัยของเพ็ญแข ดวงขวัญ (2548) เบญจกมล สังข์ศิริ 
(2555) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) 

5. พฤติกรรมการสอนของครู เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการสอน โดยการชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร การเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การชี้แจง
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาตามตัวชี้วัดทางการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ครูมีความรู้
ในเนื้อหาวิชาที่สอน และมีเทคนิคการสอนที่ท าให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย มีการเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียน
กับประสบการณ์เดิม และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ การใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาและ
นักศึกษา การวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดทางการเรียน ครูมีการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ในการเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
ของตัวเอง งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู  ได้แก ่ งานวิจัยของเพ็ญแข    
ดวงขวัญ (2548) กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) พงศ์ไกร  วรรณตรง (2555) 
สุภาพร ค ารศ (2555) กิติ ครองบุญ (2555) สุรวิทย์ พลมณี (2557) เจษฎาภรณ์ อันแก้ว (2557)         
จตุพร วงค์ไชย (2557) ชนิดา ยอดสาลี (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) ผาณิตตา วงค์ขจร (2560) 

6. การบริการของสถานศึกษา เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานศึกษามีการ
อ านวยความสะดวกหรือการเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การมีห้องส าหรับการศึกษาค้นคว้า หรือท างานกลุ่ม มีหนังสือที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
ที่เพียงพอ และมีการเสริมหลักสูตรให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ มีห้องสมุดและบรรณารักษ์         
ที่ให้บริการการศึกษาค้นคว้า มีการตรวจสุขภาพ การจัดสวัสดิการ ทุนการศึกษา ดูแลช่วยเหลือ
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นักศึกษา ให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกทั้งการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน งานวิจัย       
ที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริการของสถานศึกษา ได้แก ่ งานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) 
ฉัตรชัย  บุษบงค์ (2555) สุภาพร  ค ารศ (2555) เจษฎาภรณ์ อันแก้ว (2557) ชนิดา ยอดสาลี (2559) 
ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) 

7. ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ให้บริการสื่อในการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เช่น หนังสือเรียน คู่มือ หนังสือแบบเรียน สื่อดิจิทัล 
คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ ครูสอนเสริมหรือติว ท าให้มีความสะดวกในการ
ค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน ได้แก ่ งานวิจัย
ของกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ (2554) ปัญญา กันเกตุ (2558) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559)  

8. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นตัวแปรที่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ สถานที่ที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้ มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัย          
ที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ได้แก ่ งานวิจัยของกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 
(2554) สุภาพร  ค ารศ (2555) ชนิดา ยอดสาลี (2559) ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ (2559) 

ส่วนตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ได้คัดเลือก ได้แก่ ตัวแปรเกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้น อายุ สถานภาพ
สมรส การประกอบอาชีพ รายได้ของครอบครัว การส่งเสริมของผู้ปกครอง การดูแลเอาใจใส่                  
ของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมของบ้าน รายได้ของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์            
ของสมาชิกในครอบครัว  เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นบุคคลที่พลาดโอกาส                  
ทางการศึกษา สถานศึกษาไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตนเองได้ ไม่มีผู้ปกครองที่จะมาสนับสนุน
การเรียนเหมือนกับนักเรียนในระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการมาเรียนเพ่ือการมีวุฒิการศึกษา              
ที่สูงขึ้น เพ่ือน าไปประกอบอาชีพหรือปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น ส่วนตัวแปรที่ไม่ได้เลือกเป็นตัวแปร           
ที่ศึกษาในด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู เนื่องจากครู กศน. ต าแหน่งเป็นพนักงานราชการ          
มีบทบาทหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับต าบล โดยจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งในการจัดการศึกษานอกระบบ ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาในเรื่อง            
ของพฤติกรรมการสอนของครูมากกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ ส่วนตัวแปรด้านผู้บริหารสถานศึกษา ที่ไม่ได้เลือก
ตัวแปรเหล่านี้มาศึกษาเพราะในการบริหารงาน ขนาดของสถานศึกษา ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
กระบวนการบริหาร การติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับครู เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงไม่เลือกเป็นตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งตัวแปรที่ศึกษา       
จะเป็นเรื่องของการบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม
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ของสถานศึกษา ที่นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับบริการของสถานศึกษา
โดยตรง 
 

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ที่จะน าทรัพยากรในการบริหาร          
มาประกอบการบริหาร ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน (ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง 2557: 9) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจ          
ของสถานศึกษา โดยการวางแผนงานติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทั้งหมด (Vick, Jennifer and 
Heiberger. 2002: 1, กมล ภู่ประเสริฐ 2547: 6) ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญ ที่ถือ
ว่าเป็นหัวใจของสถานศึกษา ที่มีส่วนท าให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์ 
ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้   
 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเป็นงานส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เป็นงานหลัก                 
ที่ผู้บริหาร ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง  เป็นงานที่มีความส าคัญในการจัดระบบงาน และการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือ
ส่งสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม           
ต่อไป ได้เป็นอย่างดี โดยสถานศึกษาจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเป็น
ส าคัญ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 33) (วิภา ทองหง า. 2554: 18) ซึ่งความส าคัญของการ
บริหารงานวิชาการ ก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาดังนี ้(รุ่งรัชดาพร เวหชาติ. 2551: 28)  

1. สถานศึกษาบริหารงานด้ านวิช าการได้ โ ดย อิสระ  คล่องตั ว  รวด เร็ ว  และ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 

2. การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

3. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน           
การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ              
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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4. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 

5. งานวิชาการของสถานศึกษา เป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติและค่านิยมให้กับผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ในการด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นผู้มีคณุค่าในสังคม 

6. งานวิชาการของสถานศึกษา เป็นตัวแปรที่จะก าหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่
สถานศึกษา ในเรื่องของงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งสถานศึกษาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณงานด้านวิชาการ 

7. งานวิชาการเป็นเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา โดยพิจารณาถึงวิธีการ
และผลผลิตของระบบงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ วิธีการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นต้น 

8. งานวิชาการเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด า เนินการกระตุ้นและ 
ส่งเสริมให้ครูร่วมมือกันในการปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ เสมอ ดังนั้นผู้บริหาร 
สถานศึกษาต้องรู้จักวางแผน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัย 
สั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุจุดมุ่งหมาย           
ของหลักสูตรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
 จากความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งบ่งบอกถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ            
ของสถานศึกษา และเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น า
องค์กร มีหลักการบริหารงานวิชาการดังนี้ 
 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การบริหารงานวิชาการ เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้จ าแนกการบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา หรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การ
แนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริม ชุมชนให้
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน



32 

วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ ในสถานศึกษาและ 17) การพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550: 31-51) 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ           
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาด าเนินการได้อย่างอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิชาการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์ 2553: 8) แสดงให้เห็นว่าการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อประสิทธิผลและการบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการบริหารงานวิชาการ ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ต้องอาศัยการบริหารงานวิชาการที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน         
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งการบริหารงานวิชาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ (ลี้วัชร์ ตาวงค์. 2558: 653-654)  
 การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานของสถานศึกษา ที่แสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพ                
ของสถานศึกษา โดยพิจารณาได้จากผลงานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ที่เป็นหัวใจของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา 
อาจเกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนั้น ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับ
งานวิชาการ โดยต้องมีความรอบรู้ในด้านการบริหารมีศิลปะและเทคนิคในการด าเนินงาน ติดตาม 
ก ากับดูแล เพ่ือให้ภาระงานต่าง ๆ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติให้มีคุณภาพอีกด้วย 

 หลักการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีหลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมี

ประสิทธิผล งานวิชาการมีขอบข่ายกว้างขวางมากในการบริหารงานวิชาการแต่ละอย่าง  จึงมีเทคนิค
และหลักการที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดของงาน แต่หลักการส าคัญที่ควรน าไปปฏิบัติในการ
บริหารงานวิชาการไว้ ดังนี้ 

กิตติมา ปรีดีดิลก (2545: 44) ได้กล่าวสรุปถึงหลักการบริหารวิชาการไว้ว่า 
1. จัดท าแผนงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลัก 
2. การบริหารงานวิชาการมุ่งความร่วมมือกันท างาน 
3. ควรจะกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ 
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4. ควรส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ 
5. ริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานวิชาการ 
6. ผู้บริหารควรใช้เทคนิคการส่งเสริมคนอ่ืนมากกว่าการสอนคนอ่ืน 
7. มีการให้ขวัญ ก าลังใจในการท างาน 
8. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
9. ให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ 
10. ติดตามและประเมินผลงาน 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553: 3-4) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

 1. หลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยไม่เพ่ิมการลงทุน 
นั่นคือ นักเรียน นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตรโดยไม่ลาออกกลางคัน 
เรียนเกินเวลา และช้าเกินก าหนด 
 2. หลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ นั่น
คือนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ 
 สมชาย ชูเลิศ (2553: 15) และ อ านวย มีสมทรัพย์ (2553: 32) กล่าวว่างานวิชาการ             
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหลักในการบริหารงานวิชาการ               
ของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใช้หลักในการกระจายอ านาจให้บุคคลทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน ลดหลั่นตามหน้าที่ของแต่ละคน โดยผู้บริหารต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยในการ
บริหารงาน กระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง
ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากร  
 วิมล  เดชะ (2559: 22) กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดท าแผนการ
บริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลักของสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องใช้หลักการกระจายอ านาจให้บุคคลได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 สรุปว่า หลักการบริหารงานวิชาการ ยึดหลักแห่งการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนางานวิชาการ ทั้งทางด้านการพัฒนาครู ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผลและเป็นตัวชี้วัดของการ
บริหารงานวิชาการ คือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัย          
ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
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 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการ  
  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.)             
ไดด้ าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี
จุดมุง่หมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มผู้เรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์จากการท างาน
และการประกอบอาชีพ ส านักงาน กศน. จึงได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทั่วประเทศ 
ด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยค านึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาทั่วประเทศให้ก้าวสู่คุณภาพ
และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อสอบกลางในการวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบั งคับ
ตามหลักสูตร เพ่ือสอบวัดความรู้ ความสามารถทางการเรียนด้านเนื้อหา ด้านวิชาการ และด้านทักษะ
ต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสอบรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ จะเป็น
ข้อมูลส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือให้ครู ผู้สอน
วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา และน าไปพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ        
ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป ซึ่ง ส านักงาน กศน. ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติ ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย. 2560: 1) 

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

2. ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น google classroom มีการเรียนรู้           
นอกสถานที่ การจัดค่ายวิชาการ ท าให้นักศึกษามีความสนใจอยากเรียน มีความสุขและสนุกกับการ
เรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจมากขึ้นในการน าความรู้มาสอบ 

3. ครูให้ความส าคัญกับการมาพบกลุ่มของนักศึกษา จัดให้มีการพบกลุ่มตามความต้องการ
ของนักศึกษา 

4. สถานศึกษาและครูจัดการสอนเสริมในเนื้อหาที่นักศึกษาท าคะแนนได้ไม่ดี ติวเข้ม
นักศึกษาก่อนสอบ 

5. สถานศึกษาและครูควรมีการปรับพ้ืนฐานความรู้ มีการคัดแยก มีการทดสอบความรู้ว่า
เด่นและด้อยในเรื่องใด และมีครูเฉพาะทาง เช่น ครูชาวต่างชาติมาสอน 
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6. สถานศึกษาต้องเคร่งครัดมีระบบการวางแผนการคัดสรรครูผู้สอน มีการอบรม และ             
มีการทบทวนในสิ่งที่อบรมไปแล้ว โดยมีผลคือ ถ้านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจะมีผล           
ในการประเมินครู 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า โดยมีการตรวจแผนการ
สอนควบคู่กับบันทึกหลังสอน เพ่ือให้ข้อเสนอในการพัฒนาการเรียนการสอน 

8. สถานศึกษาน าข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้ในการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

9. ควรด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงสาเหตุ ปัญหา ผลกระทบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 จากนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส านักงาน กศน. แจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการปฏิบัติ ผู้วิจัย
ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
 แนวคิด Empowerment Approach และ Theory-Driven Approach (Fetterman, 
D.M. : 1994) โดย สุพักตร์ พิบูลย์.  (2560: ออนไลน์) ได้น าแนวคิดมาเสนอในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเปนระบบ : ประกัน
คุณภาพภายในก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพสูง ด้วยวงจรของ Empowerment Approach มีกระบวนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นที ่1 Taking Stock คือ การตรวจสภาพปจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ว่าสถานศึกษาเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เปนการ  
วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET, NT หรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนประจ าปของสถานศึกษา  
 ขั้นที่ 2 Setting Goal เปนการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ เช่น ภายในป 2559 
สถานศึกษาต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างน้อย          
ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET จะต้องเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5             
ของฐานเดิม เป็นต้น 
 ขั้นที่ 3 Developing Strategies and Implementing มุ่งพัฒนากลยุทธ์แล้วน ากลยุทธ์  
สู่การปฏิบัติ ตัวอย่างของกลยุทธ์ เช่น ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแต่ละรายวิชา 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกคนต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และด าเนินการยกระดับ
คุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย  
 ขั้นที่ 4 Documenting Progress เปนขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของครู 
ผู้เกี่ยวข้องฝายต่าง ๆ เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เปนต้น   
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 ประหยัด อนุศิลป์ (2555: 1500-1508) ได้ศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบการบริหารสู่การยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยได้น าเสนอรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
 ขั้นตอนที่ 1 ก่อการณ์งานวิเคราะห์ หมายถึง การสร้างความตระหนักร่วมกันระหว่างครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และระดับ
โรงเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษาความ
ต้องการของแต่ละโรงเรียน โดยพิจารณาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือก าหนดแผนงาน เป้าหมายความส าเร็จ และหาทางเลือก 
ในการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 บ่มเพาะ เสริมเพ่ิมพลัง หมายถึง การที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีการ
สร้างบรรยากาศในการเรียน จัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ครูด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการสอนซ่อมเสริม เพ่ิมเวลาในการเรียน มีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ และ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครององค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจน           
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ขั้นตอนที่ 3 จริงจัง งานเกาะติด หมายถึง การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะ ๆ ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และระดับโรงเรียน โดยมีการให้ค าแนะน าในการจัด 
การเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ท าการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 4 พิชิตผลเป็นเลิศ หมายถึง นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ทั้งในสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มีการน าผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีของแต่ละบุคคลไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อโรงเรียนทั่วไป โดยการยกย่อง ชมเชยต่อ
สาธารณชน และประกาศเกียรติคุณ 
 ผลการด าเนินการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการใช้รูปแบบการบริหารสู่การยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า นักเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้รูปแบบการบริหารสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการบริหารสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยการบริหารวิชาการที่มีผลท าให้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จ ได้แก่ การ
วางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ที่ยึดโรงเรียน 
เป็นฐาน ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบท ให้ครูมี
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม 
การเพ่ิมเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานที่ยาก มีการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาการเรียนการสอน ให้ก าลังใจช่วยเหลือครู การประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการตามความมุ่งหมายการศึกษา และยกย่อง ชมเชยทั้งครู ผู้เรียน ที่มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 โชดก ปัญญาวรานันท์ (2556: 76-86) ได้ศึกษาการพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการ
ที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย        
ได้สังเคราะห์องค์ประกอบในการบริหารงานวิชาการ ได้ 11 ข้อ ได้แก่ 

1. ด้านหลักสูตร 
2. ด้านการเรียนการสอน 
3. ด้านการประเมินผล 
4. ด้านการประกันคุณภาพ 
5. ด้านการนิเทศการสอน 
6. ด้านการแนะแนวการศึกษา 
7. ด้านสื่อการสอน 
8. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
9. ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
10. ด้านการวิจัยและใช้สถิติเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
11. ด้านเป้าหมายของสถานศึกษา 
นอกจากนี้ได้สรุปกระบวนการพัฒนานโยบาย ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  
1. การก าหนดนโยบาย 
2. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. การประเมินผลนโยบาย 
ขั้นตอนในการก าหนดนโยบาย มี 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1. ศึกษาเพ่ือระบุปัญหา 
2. สั่งสมข้อมูล 
3. ก าหนดทางเลือกและตัดสินใจ 
4. ระบุตัวนโยบาย 
ซ่ึง 4 ขั้นตอนนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการ ซึ่งนโยบายที่ดี 

ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนาจากฐานข้อมูลที่เป็นจริง 
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2. สนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
3. ภายในองค์กรเดียวกันต้องประสานนโยบายกัน 
4. เป็นลายลักษณ์อักษรที่เข้าใจได ้
5. ยืดหยุ่น แต่มั่นคงอยู่บนหลักการหรือระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง 
6. นโยบายควรมีขอบเขตที่เข้าใจได้ด้วยเหตุผล 
นโยบายในการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ในสถานศึกษา ได้แก่ นโยบายการติวสอบ O-NET โดยจัดชั่วโมงติวเป็นชั่วโมงเสริมเช้าหรือเย็น 1 ชั่วโมง 
ต่อวันในภาคเรียนนั้น ๆ นโยบายที่เน้นการอ่านออกเขียนได้ เน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยอ้างอิงตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลาง และปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงานวิชาการตามผลการประเมินเป็นรายภาคเรียน
หรือรายปีการศึกษา ส่วนข้อสังเกตที่พบ คือ แนวทางการบริหารงานวิชาการส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
วงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการที่ดี ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
 นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ (2556: 60-64) แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่ามีแนวทางดังนี้  
 1. ระดับตัวผู้เรียน พบว่านักเรียนควรสร้างความเข้าใจให้แก่ตนเอง เวลาครูสอนไม่เข้าใจ
ให้สอบถามครูผู้สอน สอบถามเพ่ือน หมั่นฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ า เสมอ ฝึกท าข้อสอบการคิด 
วิเคราะห์ การร่วมทบทวนเป็นหมู่คณะ จ าแนกเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน ปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการสอบ 
สร้างความตระหนักให้กับตนเองให้เห็นความส าคัญของการทดสอบ O-NET เรียนรู้ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการสอบเพิ่มเติม 
 2. ระดับครูผู้สอน ครูควรเรียนรู้นักเรียนโดยการเยี่ยมครอบครัวนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ 
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียน และหาวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ครูผู้สอนควรน า ผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีศักยภาพในการเรียน ครูวิเคราะห์แนวข้อสอบการวัดผลประเมินผลระดับชาติ 
กับการวัดผลประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาผู้ เรียน และปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดท าข้อสอบวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับการทดสอบตามผังข้อสอบ 
 3. ระดับโรงเรียน โรงเรียนควรจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือกระตุ้นให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล เน้นวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียน เนื่องจากการอ่านเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้เบื้องต้นที่ส าคัญ 
และควรประสานกับเครือข่ายการศึกษาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และ  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งควรมีการสอน  
เพ่ิมเติม โดยควรจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม ครูผู้สอนกล่าวว่าควรจัดแบ่งกลุ่ มนักเรียนเก่ง ปานกลาง  

http://elib.nidtep.go.th/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C.
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อ่อน เพ่ือปรับปรุงพัฒนานักเรียนเป็นรายกลุ่ม โดยมีข้อเสนอแนะของสถานศึกษาในการจัดท า  แนวทาง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
 1) จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2) วิเคราะห์ทบทวนการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การจัดโครงสร้างเวลาเรียน 
จ านวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แนวการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พร้อม  
ทั้งก าหนดจุดพัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงให้ชัดเจน 
 3) จัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการ 
ด าเนินการอย่างชัดเจน 
 4) จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เพ่ือปรับปรุงพัฒนานักเรียนเป็นรายกลุ่มปลูกฝัง 
เจตคติ และสร้างวัฒนธรรม เพ่ือให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการสอบ  
 5) พัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย 
 6) พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ 
ต้องการและความสามารถของผู้เรียน 
 7) ก าหนดแนวปฏิบัติให้ครูประจ าวิชา เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาปัญหาและแนวทางการ
ปรับปรุงพฒันานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 8) ตั้งเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยร่วมกับ
ศึกษานิเทศก ์
 9) จัดอบรมเพ่ิมสมรรถนะเทคนิคการสร้างข้อสอบให้แก่ครูผู้สอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
 10) จัดระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินการที่ชัดเจน 
 ประภาภรณ วงคแพทย์ (2558: 214-233) ได้ศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ดานกระบวนการจัดการ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรางยุทธศาสตร์ดานกระบวนการจัดการ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประเมินความเป นไปไดของ
ยุทธศาสตรดานกระบวนการจัดการเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
มี 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยการจัดการเรียนรูของครู พบวา คุณภาพการสอน มีค่าสูงสุด ปจจัยคุณลักษณะ
ของผูเรียน พบวา เจตคติตอการเรียนมีคาสูงสุด และปจจัยภูมิหลังของครอบครัว พบวา บรรยากาศ
ภายในครอบครัวมีคาสูงสุด ส าหรับปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานภาวะผูน าของผูบริหาร พบวาดานวิชาการมีคาสูงสุด โดยมี
เสนทางอิทธิพล คือ ปจจัยดานภาวะผูน าของผูบริหาร สงผานการจัดการเรียนรูของครูผานคุณลักษณะ 
ของผูเรียน ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปจจัยการ มีสวนรวมของ
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ชุมชน พบวา ความสัมพันธของชุมชนกับสถานศึกษา มีคาสูงสุด จากข้อค้นพบดังกล่าวได้น ามาเป็น
ข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตรดานกระบวนการจัดการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพการสอนของ
ครู ยุทธศาสตรการพัฒนาจิตลักษณะ 4 ดาน ของผูเรียน และยุทธศาสตรการสงเสริมความเปน           
หนุสวนของครอบครัวและสถานศึกษา    
 ลี้วัชร์ ตาวงค์ (2558: 648-664) ได้วิจัยการพัฒนาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ              
ที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าองค์ประกอบของการบริหารงาน
วิชาการท่ีมีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 6 ด้าน ได้แก่  

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

 ข้อเสนอแนะการน าองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ไปบริหารงานวิชาการเพ่ือการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ความตระหนักถึงปัญหา และร่วมมือกัน หาทางน านโยบายที่ก าหนดไว้
มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารวิชาการ น ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารวิชาการให้มีคุณภาพของสถานศึกษา ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนให้เกิดผล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต 
 สาวิตรี  ศรีวะบุตร (2559: 93-103) วิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการที่สัมพันธ์กับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยการวิจัยครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ก าหนดกรอบคุณภาพการบริหารงานวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการนิเทศ
ติดตามผล ด้านการวิจัยการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการวิจัย พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของ
การบริหารงานวิชาการกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีค่าอยู่ระหว่าง -.291 ถึง .170 โดยการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 
มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการบริหารงานวิชาการที่สัมพันธ์กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการ เรียงตามล าดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้วยการบริหารงานวิชาการ พบว่า แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนของครู สื่อ
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การนิเทศติดตาม และการบริหารของสถานศึกษา ทั้งในด้าน
บริบท สภาพแวดล้อม การแนะแนวการศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการใช้วงจรบริหารงาน
คุณภาพ วงจรเดมมิ่ง ขั้นตอนในการจัดท าแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของสุพักตร์ พิบูลย์ (2560: 
ออนไลน์) ซึ่งผู้วิจัยได้น าไปเป็นตัวแปรเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่อไป 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอในหัวข้อปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบริหารงานวิชาการ ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้วิจัยเสนอ
งานวิจัยในประเทศที่เป็นงานวิจัยที่ศึกษากับนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีเพียง 3 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 เพ็ญแข  ดวงขวัญ (2548) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชาพ้ืนฐาน
ของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแปร อายุ การประกอบอาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส สถานภาพ          
ในครอบครัว จ านวนปีที่ขาดความต่อเนื่องในการเรียน สื่อการเรียน การใช้เวลาเพ่ือการเรียน คุณภาพ
การพบกลุ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มหมวดวิชาพ้ืนฐาน
ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายวิชา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อายุ 
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การประกอบอาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว จ านวนปีที่ขาดความต่อเนื่อง          
ในการเรียน สื่อการเรียน การใช้เวลาเพ่ือการเรียน คุณภาพการพบกลุ่ม ทัศนคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์           
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายวิชา กลุ่ม
ตัวอย่าง 410 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า วิชาภาษาไทย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่คุณภาพการพบกลุ่ม ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ทัศนคติ ระยะเวลาที่ขาดความ
ต่อเนื่องในการเรียน การประกอบอาชีพ และการใช้เวลาเพ่ือการเรียน (สถิติการพบกลุ่ม) วิชา
คณิตศาสตร์ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .05 ได้แก่ การประกอบอาชีพ ระยะเวลาที่ขาดความต่อเนื่องในการเรียน สถานภาพสมรส 
คุณภาพการพบกลุ่ม การใช้เวลาเพ่ือการเรียน (สถิติการพบกลุ่ม) และสื่อการเรียน  (สื่อสิ่งพิมพ์) วิชา
วิทยาศาสตร์ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ ระดับ .01 ได้แก่ การใช้เวลาเพ่ือการเรียน (สถิติการพบกลุ่ม) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพการพบกลุ่ม สถานภาพในครอบครัว และสื่อ
การเรียน(สื่อคอมพิวเตอร์) วิชาภาษาอังกฤษ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ สถานภาพการสมรส สื่อการเรียน(สื่อบุคคล) ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ คุณภาพ
การพบกลุ่ม ระยะเวลาที่ขาดความต่อเนื่องในการเรียน ทัศนคติ การใช้เวลาเพ่ือการเรียน (สถิติการ          
พบกลุ่ม) 

ฐิตารีย์  สุโอ๊ะ (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)  ศึกษาระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน  
ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา (2) หาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้าน
สถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 364 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ stepwise ผลการวิจัยพบว่า  

 1) ระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษาในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ตามล าดับ 
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  2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา มีความ 
สัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3) สมการที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เจตคติ
ต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามล าดับ สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ดังนี ้

  Y’= .839 +.333X2 +.188 X4+.230X1 
   Z’= .371 Z X2 +.213 Z X4 +.203 Z X1   

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก (2559) ได้
ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียน             
ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณา
การของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก 2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู
การศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
สังกัดส านักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 9 จังหวัดในภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากประชากรในระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดย
ใช้จังหวัดเป็นชั้น (Strata) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 361 คน ซึ่งเกินจากจ านวน            
ที่ก าหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู            
มีจ านวน 7 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ ฉบับที่ 2 แบบวัดการ
สนับสนุนการท างานของครู ฉบับที่ 3 แบบวัดเจตคติต่ออาชีพครู  ฉบับที่ 4 แบบวัดการพัฒนาครู   
ฉบับที่ 5 แบบวัดคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ฉบับที่ 6 แบบวัดเจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ และ    
ฉบับที่ 7 แบบวัดความพึงพอใจในงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product Moment Correlation 
coefficient) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียน
ในภาคตะวันออก โดยภาพรวมและรายปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนการท างานของครู เจตคติการสอนแบบบรูณาการ คุณลักษณะ          
ด้านวิชาชีพ ความพึงพอใจในงาน เจตคติต่ออาชีพครู และการพัฒนาครูตามล าดับ  2) พฤติกรรมการ
สอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยในการสนับสนุนการท างานของครู และปัจจัยคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ส่งต่อ
พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยการท านายภาพรวมได้ร้อยละ 41  

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

 Von (2004: 67-77) ได้ศึกษาวิจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และมีผลทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษา                     
ของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทางบ้าน และปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 
 Yayan and Berberoglu (2004: 87-107) ได้ศึกษาวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบนานาชาติครั้งที่ 3 ของนักเรียนประเทศตุรกี 
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้สึกของนักเรียนที่รู้สึกว่า
ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์  กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การให้ความส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ภูมิหลังของครอบครัว กิจกรรมที่จัดนอกห้องเรียน 
และบรรยากาศในการเรียน   
 McCrory and Zhang (2009) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ของครูมัธยมศึกษา พบว่า เจตคติ การมีส่วนร่วม และความชอบ สามารถใช้เป็นตัวแปร
ท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว มีผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ได้แก่ เพศ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติ ต่อการเรียน อายุ ความพร้อมในการเรียน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับรายได้ของครอบครัว สถานที่พักอาศัย ความรับผิดชอบต่อการเรียน ทักษะพ้ืนฐานหรือความรู้
พ้ืนฐานทางการเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเฉพาะตัวแปรที่สามารถแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง เพ่ือการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติ
ต่อการเรียน ความพร้อมในการเรียน  และความรับผิดชอบในการเรียน ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ครูผู้สอน และสถานศึกษา มีตัวแปรในด้าน วิธีการสอน สื่อในการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการ
สอนของครู คุณลักษณะของครูผู้สอน การมีความพร้อมในการเข้าสอนแต่ละครั้ง ทั้ งนี้ ผู้วิจัยเลือก
เฉพาะตัวแปรที่สามารถพัฒนาครูผู้สอนได้ คือพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งตัวบ่งชี้ด้านพฤติกรรมการ
สอนของครู การจัดระบบการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีพฤติกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 15) 

1. การเตรียมการสอน การสอนที่มีการเตรียมการสอนท าให้เรามีความพร้อมในการสอน  
ผู้เรียนก็พร้อมเมื่อเริ่มเรียน เพราะผู้สอนได้มีการเตรียมการสอนมาล่วงหน้า ดังนั้นการสอนที่มีการ
เตรียมการสอนจึงเป็นการสอนที่พัฒนา 
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2. การด าเนินการสอน การจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอน
จะต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียนทั้งด้านความรู้พ้ืนฐาน สติปัญญา แบบการเรียนรู้ เพ่ือเตรียม
กิจกรรมสื่อและเครื่องมือวัดได้เหมาะสมกับผู้เรียน 

3. สื่อการสอน สื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน นับเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา เพราะผลจากการวัดและประเมินการศึกษาจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจของ
ครู  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนการใช้สื่อการสอน แบบเรียน หลักสูตรการแนะแนว การจัดระบบ
การบริหารของโรงเรียน ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวทางและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตร
ต้องการ 

ดังนั้น พฤติกรรมการสอนของครู เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ           
ในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ครู มีการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และครกูับผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับฉันมิตร ส่วนในด้านสถานศึกษาที่มีตัวแปรเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การบริการของสถานศึกษา ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน  ทั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกเฉพาะตัวแปรด้านปัจจัยที่สามารถพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้แก่ การ
บริการของสถานศึกษา หมายถึง  การอ านวยความสะดวกหรือการเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษา มีห้องส าหรับการศึกษาค้นคว้า หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนอย่าง
เพียงพอ  มีการเสริมหลักสูตรให้ความรู้กับผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่ช่วยเหลือ
นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสิ่งแวดล้อมทุกประเภทและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดี ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อของครูที่ใช้ใน             
การสอน สื่อที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาในการเรียนรู้   เช่น หนังสือเรียน คู่มือ หนังสือเสริม
ประสบการณ์  สื่อมัลติมีเดีย ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เกม แบบทดสอบ ใบความรู้ ใบงาน ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ มีความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางการเรียน            
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตอนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 ตัวแปร ได้แก่  ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน ความพร้อมใน
การเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การบริการของสถานศึกษา ความ
พร้อมของสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือน าข้อมูลตัวแปรที่ส่งผลต่อ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแผนภาพ 2  
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  2  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 

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

 
 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
สาระความรู้พ้ืนฐาน          

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ของนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุร ี


