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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน และครู จ านวน 45 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 50 
คน ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต  2 ในปีการศึกษา 2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 มีทั้งหมดจ านวน 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านผู้เรียน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .611 ถึง .713 
จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ
ของตัวแปรที่น าเข้าสมการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  พบว่า มี
เพียงปัจจัยเดียวคือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  ส่วนปัจจัยด้านผู้บริหาร และ 
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ปัจจัยด้านครูผู้สอน  ไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  โดยปัจจัยด้านผู้เรียนสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ร้อยละ 50.90  และได้สมการพยากรณ์ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน = 1.681 + 0.616 ( ปัจจัยด้านผู้เรียน) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน = 0.713 ( ปัจจัยด้านผู้เรียน) 
 
ค าส าคัญ 

ปัจจัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 
Abstract 
 This research aimed to study the factors affecting student learning achievement of Mae 
Taeng School Network of Education Quality Development 5 Chiang Mai Primary Education 
Service Area Office 2. The sample used in this study comprised 5 administrators and 45 
teachers.  The total number was 50 people from Mae Taeng School Network of Education 
Quality Development 5 Chiang Mai Primary Education Service Area Office 2in the academic year 
2013. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mean and standard 
deviation, correlation coefficient analysis and multiple regression analysis.  The findings revealed 
that the relationship between the factors affecting Students learning achievement of Mae Taeng 
School Network of Education Quality Development 5 Chiang Mai Primary Education Service Area 
Office 2 was statistically significant at the .01 level.  There were totally 3 factors, namely the 
factor of administrators, teachers and learners.  The positive correlation showed the correlation 
coefficient from .611-.713.  Then, the factors affecting students learning achievement were 
analyzed by considering the priority of input variables with stepwise multiple regression analysis.  
It showed that only a single factor was the factors of learners which were able to predict the 
learning achievement. On The other hand, factors of administrators as well as teachers could 
not predict the learning achievement.  That was irrelevant to the hypothesis.  50.90 percent of  
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the factor of learners could predict the students learning achievement and the predictable 
equations were as follows; 
 Predictable equation in form of raw score  
 Students   learning achievement = 1.681 + 0.616 (factor of learners)  
 Predictable equation in form of standard score  
 Students   learning achievement  = 0.713 (factor of learners) 
 
Keywords 

Factors, Learning Achievement, Mae Taeng School Network of Education Quality 
Development 5, Chiang Mai Primary Education Service Area Office 2 
 
บทน า  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ื อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และพหุปัญญา จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึง
เรียนรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ 
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ 
ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนา
ผู้ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 8)  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น 
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดผลและ 
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ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ  ความก้าวหน้า  และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  การประเมินผลระดับชาติ  เป็นการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้อง
จัดให้ผู้ เรียนทุกคนที่ เ รียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ  เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 28-29)  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O –NET)  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางทั้งระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา
ร้อยละ 80 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 20 (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2555, 2) 
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น  การพัฒนาคุณภาพของการบริหารงาน
วิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา  ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษาก็คือ  
การจัดการศึกษา คุณภาพ  และมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยงานด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ  รวมถึงงาน
ด้านการวัดและประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินงานด้านวิชาการจะมีข้ันการวางแผนงานด้านวิชาการ ขั้นการจัดการ
และด าเนินการ และขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการ หลักการบริหารงานด้านวิชาการ คือ หลักแห่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2546, 7) ในทางเดียวกันลักษณะของครูที่ดีและมี
คุณภาพนั้น (Brophy, 1976 อ้างในสุรางค์โค้วตระกูล, 2556, 14-15) ได้มีนักจิตวิทยาการศึกษาได้ท าการศึกษา
เรื่องนี้และให้ความหมายของการเป็นครูที่ดี  และมีประสิทธิภาพว่าเป็นครูที่สามารถสอนให้นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลใน
การเรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  นอกจากนี้ผู้เรียนก็เป็นสาเหตุหลักดังที่
สุรางค์  โค้วตระกูล (2556, 319) กล่าวถึงหลักพ้ืนฐานในการสอนของนักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม คือ การ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจภายใน  ค้นพบคุณค่าของความสามารถของตนเองมีความมั่นใจและภูมิใจในตนเองว่า
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Self Efficacy) โดยสามารถน าทักษะต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่มาใช้เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ   
  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 

 

[138] 
 

 
 
 ปัจจุบันโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอ าเภอแม่แตง มีจ านวน 5 เครือข่าย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งในการวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
“แบบเฉพาะเจาะจง”  (Purposive Sampling) คือ โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5  
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาภาพรวมยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนยังมีปัญหาการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขา  ผู้ปกครองไม่สามารถสอนบุตรหลานได้  อีกทั้งยังมี
ฐานะยากจน อยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนถึงแม้ว่าคณะผู้บริหาร  และ
คณะครูในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5  มีความพยายามที่จะยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น โดยการจัดอบรมครู และนักเรียน ด้านวิชาการท้ังเครือข่ายแล้วก็ตาม แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ (ส านักงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 , 2556, 1) จากการ
วิเคราะห์ของคณะครูและผู้บริหารในการจัดการศึกษา  พบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ได้แก่  ปัจจัยด้านผู้บริหาร  เช่น  การติดประชุม  หรือติดต่องานระหว่างโรงเรียนไม่สามารถอยู่โรงเรียนได้  และ
ยังให้ความสนใจงานด้านการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  การบริหารงานวิชาการยังมีจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้เป็น
ระบบ  งานที่จะต้องท าเร่งด่วนมักจะเป็นงานด้านการบริหารอาคารสถานที่  ห รือด้านงบประมาณต่าง ๆ  
เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้านครูผู้สอน  เช่น  ส่วนใหญ่ครูจะมีภาระงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบมาก  ท าให้เวลาในการ
เตรียมการสอนน้อยลง  หรือต้องท างานเร่งด่วน เช่น งานด้านงบประมาณ  การประชุม  และการอบรมต่าง ๆ  
จากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นต้น  ส าหรับปัจจัยด้านนักเรียน  เช่น  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร  การติดเกม  
การบริโภคความบันเทิงจากสื่อต่าง ๆ ทางโทรทัศน์และปัญหายาเสพติดเป็นต้น  เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก  โดยจะได้น าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  และ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติมาใช้เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ  ความก้าวหน้า  และความส าเร็จของสถานศึกษา  ของครูผู้สอน และโดยเฉพาะของนักเรียน ซึ่งจะได้
น าผลการเรียนไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก   รวมถึงการทดสอบระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ  การตัดสินผลการเรียนเมื่อจบการศึกษาแล้ว และเพ่ือในการศึกษา
ต่อในสถานศึกษาอ่ืน    ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรงก็คือ  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และ
นักเรียน   ที่ต้องร่วมมือกันท าให้ผลสัมฤทธิ์บรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและได้ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 
และปัจจัยนั้นส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับใด  โดยศึกษาจากทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน  ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 
สมมติฐาน 
 1. ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2. ปัจจัยด้านครูผู้สอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 3. ปัจจัยด้านนักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 40  คน  และครู จ านวน 358 คน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 398   คน ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอ าเภอแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  2  ในปีการศึกษา  2556   
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  5 คน  และครู จ านวน 45 คน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน  50 คน ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  2  ในปีการศึกษา  2556  โดยได้มาจากวิ ธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
เนื่องจากผู้วิจัยมีงบประมาณและเวลาจ ากัด  
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้  มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใน 3 ปัจจัย  ดังนี้  (1) 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร (2)  ปัจจัยด้านครูผู้สอน  (3) ปัจจัยด้านนักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6   
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 1 ฉบับ โดยมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
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เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งได้น า
แบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดย
ทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมีความเท่ียงตรงด้านเนื้อหาแล้ว  จากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้ (Try-Out) 
กับผู้บริหารและครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา และโรงเรียนสันป่าสักวิทยา จ านวน 30 คน โดยมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ  .9878  ซึ่งหมายความว่ามีความเชื่อมั่นสูงและผู้ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเข้ าใจทางด้าน
ภาษาท่ีตรงกันกับเจตนาของผู้วิจัย 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 50 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  จากนั้นได้ท าการ
ตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติในขั้นตอนต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบสอบถาม แยกออกเป็น 

  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละ    ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ตอนที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
 3. การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การถดถอยพหุคูณ ( Muitiple 
Regression) เลือกตัวแปรต้นหาสมการแบบขั้นตอน (Multiple  Regression Analysis – Stepwise) 
 
ผลการวิจัย 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 62 อยู่ระหว่าง 30  – 39 

ปีจ านวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 34  ต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้สอนจ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 90  ส าหรับ
ระดับการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76  และประสบการณ์ในการท างานอยู่
ระหว่าง 15 – 19 ปี จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 24 

2. ระดับการปฏิบัติของแต่ละปัจจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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ตารางท่ี 1  ระดับการปฏิบัติของแต่ละปัจจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

ข้อ               รายการ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แปลผล 
(จ านวน=50) 

1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร 4.17 0.60 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน 4.41 0.43 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
3 ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.04 0.67 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.17 0.58 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

 
 จากตารางที่  1  ระดับการปฏิบัติของแต่ละปัจจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 พบว่า  ทุกปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านผู้เรียน  มีระดับการ

ปฏิบัติบ่อยครั้ง  โดยมีขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.04-4.41  ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีระดับการปฏิบัติ
บ่อยครั้งเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.17  
 
 3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่า งบประมาณท่ีทางโรงเรียนได้รับมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบริหาร  ผู้บริหารขาด
ความตระหนักในการพัฒนาด้านงานวิชาการของโรงเรียน  ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก  นักเรียนส่วนใหญ่เป็น  
ชาวไทยชนเผ่า ท าให้มีปัญหาด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่ า 
  ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือกับโรงเรียนที่มีงบประมาณน้อยไม่
เพียงพอต่อการบริหาร  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการในระดับที่สูงกว่าภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
ควรกระจายการบรรจุครูลงในแต่ละโรงเรียนให้ครบทุกสาขาวิชาหลัก  ควรเน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของ
นักเรียน  และควรจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับตัวชี้วัดของมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 

4.  การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทั้ง 3 ปัจจัย   ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอนและ

ปัจจัยด้านผู้เรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  นอกจากนี้ยังพบว่า  
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ปัจจัยด้านผู้เรียนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ร้อยละ 50.90 ส่วนปัจจัย
ด้านผู้บริหารและปัจจัยด้านครูผู้สอน ไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดังปรากฏใน
ตารางที่ 2-4 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีหาค่า 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
 

ตัวแปร ปัจจัยผู้บริหาร ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ 

ปัจจัยผู้บริหาร 1.00    

ปัจจัยครูผู้สอน .791** 1.00   

ปัจจัยผู้เรียน .695** .810** 1.00  

ผลสัมฤทธิ์ .611** .679** .713** 1.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  จากตารางที่ 2  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ทั้ง 3 ตัวแปร  มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) อยู่ระหว่าง .611 ถึง .713 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระดับสูง คือ ปัจจัย
ด้านผู้เรียน  ส่วนปัจจัยด้านครูผู้สอนและปัจจัยด้านผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2551, 4) 
 
ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ปัจจัยด้านผู้เรียน 
 

Model R R2 Adjusted R Square SEest 

1 0.713 0.509 0.499 0.41156 

Total          1 0.713 0.509 0.499 0.41156 
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  จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 ได้ร้อยละ 50.90 
 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ในการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ตัวพยากรณ์ B SEb β t Sig 

ค่าคงที่ 1.681 0.358  4.699 0.000 

ปัจจัยด้านผู้เรียน (X3) 0.616 0.087 0.713 7.055 0.000 

 
 จากตารางที่ 4  พบว่าปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  คือ  
ปัจจัยด้านผู้เรียน (X3) ส่วนปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) และปัจจัยด้านครูผู้สอน (X2) ไม่สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลของการวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนปัจจัยด้านผู้บริหารและปัจจัยด้านครูผู้สอน ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านผู้เรียน  ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเรียน  ผลการวิจัยพบว่า เป็น
ตัวแปรที่ท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร้อยละ 50.90 โดยมีน้ าหนักในการท านายมากที่สุด  ทั้งนี้
เนื่องจาก  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเรียน  เป็นแรงขับภายในที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกนึกคิด 
สติปัญญา ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ  ถ้าผู้เรียนมีลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และมีพฤติกรรม
การเรียนที่ดี  ก็ย่อมส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้  และเกิดความส าเร็จในการศึกษาได้ เพราะฉะนั้น ความส าเร็จ
ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวผู้เรียนเป็นหลักดังที่ สุรางค์  โค้วตระกูล (2556, 319)   กล่าวถึงหลักพ้ืนฐานในการ
สอนของนักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม คือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจภายใน  ค้นพบคุณค่าของ 
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ความสามารถของตนเองมีความมั่นใจ  และภูมิใจในตนเองว่าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ( Self 
Efficacy)  โดยสามารถน าทักษะต่าง ๆ  ที่ตนมีอยู่มาใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการสอดคล้องกับ ปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์ (2548, 231)  ที่กล่าวว่า  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ 
ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อความส าเร็จส่วนตัว  จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการจบการศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  การประเมินภายนอก  และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ซึ่งนักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่แตง 5  ส่วนใหญ่สามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรได้เพราะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษา  และระดับชาติเป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวนนักเรียนน้อย
จึงท าให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อจบการศึกษาแล้วนักเรียนสามารถ
เรียนต่อได้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 10 ที่กล่าวว่า  การจัดการศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  นักเรียนที่มีฐานะยากจนจึงเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  
ส่วนการประเมินภายนอกนั้น เครือข่ายพัฒนาคุณภาพแม่แตง 5  ผ่านการประเมินรอบ 3 ได้ เพราะเป็นการ
ประเมินตามบริบทของโรงเรียน  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ  มีความยากล าบากในบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนให้เทียบเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่  ส าหรับการได้รับรางวัลด้านวิชาการ  เป็นการจัดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับเครือข่าย  ความสามารถของผู้เรียนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก  นักเรียนสามารถท า
ผลงานทางวิชาการได้ดี  จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  สอดคล้องกับ  Lingren (1969  
อ้างใน ชลิศา  รัตนสาร, 2549, 10)  ส ารวจพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมาจากนิสัยในการเรียนดี มีความสนใจ
ในการเรียนเป็นส่วนใหญ่ และมาจากเชาวน์ปัญญาเป็นส่วนน้อย  และในทางเดียวกัน  Maddox (1963 อ้างใน 
ชลิศา  รัตนสาร, 2549, 10) ได้ศึกษาพบว่า ผลการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลเท่านั้น  แต่ต้อง
ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วย  นิสัยในการเรียนที่ดีเป็นองค์ประกอบของความส าเร็จในการศึกษาสูง
ถึงร้อยละ 30 – 40  ในทางเดียวกัน  ณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล (2555)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนได้แก่  ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และ การท าการบ้านของนักเรียน 
เช่นเดียวกับ  ประณต เค้าฉิม (2549) ได้ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต พบว่า แรงจูงใจทางการเรียน เป็นตัวแปรด้านพฤติกรรมการเรียนเพียงตัว
เดียวที่เข้าท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิสมัย  เครือชารี (2544) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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โดยใช้ตัวแปรคุณภาพชีวิตในโรงเรียนพบว่า  ความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิผลสูงที่สุดสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยด้านผู้เรียน   
 ปัจจัยด้านครูผู้สอน ผลการวิจัย พบว่า ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ทั้งนี้  ถึงแม้ว่า
ปัจจัยด้านครูผู้สอนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพแม่แตง 5 ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพการสอน  สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน  และความคาดหวังของครูจากการประเมินระดับการปฏิบัติพบว่า มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง  
แต่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทั้งนี้อาจเนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ   มี
ปัญหาครูสอนไม่ตรงสาขาวิชา  ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก  หรือมีการประชุมและอบรมบ่อยครั้ง  
ท าให้ครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนบ่อยครั้ง  ถึงแม้ว่ามีการเข้าสอนแทน หรือมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วก็ตาม  ผู้เรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียร  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  และมีความรับผิดชอบ  จึงจะประสง
ความส าเร็จได้  ซึ่งสอดคล้องกับ Carroll (1963 อ้างใน สุรางค์  โค้วตระกูล, 2556, 13) ได้อธิบายว่า การสอนที่มี
ประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับการสอนของครูเท่านั้น  แต่ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย  คุณลักษณะของนักเรียนมีส่วนให้
นักเรียนเรียนรู้ ในอัตราความเร็วที่แตกต่างกันด้วย คือ ความถนัด หรือความสามารถของนักเรียนที่จะเรียนรู้  
ความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ครูสอน  ความเพียรพยายาม  เวลาส าหรับการเรียนรู้ ซึ่งมักจะเนื่องมาจากการที่
นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียน  ความตั้งใจและใส่ใจของนักเรียนเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้เกิดกิจกรรมของนิวรอน
หรือเซลล์ประสาท ที่เกิดขึ้นในสมองและท าให้เกิดการเรียนรู้   
 สอดคล้องกับ ณัฐชา  วัฒนวิไล และคณะ (2552)  ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักการบัญชี1: ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยผู้สอนไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ เอ้ือมพร หลินเจริญ  สิระศักดิ์ อาจวิชัย  และ 
ภีรภา  จันทร์อินทร์ (2552, 84-85)  ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประศึกษาปีที่ 3 ต่ า  ผลการวิจัยปัจจัยพบว่า  สาเหตุปัจจัยด้านครูผู้สอน  
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู  เป็นปัญหาท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ดีขึ้นหรือคะแนน O-NET  ต่ า  
อาจเนื่องมาจากความพร้อมของนักเรียน  ความพร้อมของโรงเรียนทางด้านสื่ออุปกรณ์  ความเพียงพอด้าน
บุคลากร  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะประสบปัญหาดังกล่าวมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ งานของครูมีมาก  ซึ่ง
เป็นงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากงานการสอนท าให้ครูมีเวลาในการสอนน้อยลง ไม่สามารถสอนได้เต็มที่ จึง
ส่งผลให้คะแนน O-NET ต่ า คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอนและไม่ครบตามกลุ่มสาระในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หลายแห่ง ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครู  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีขึ้น  และ
การเข้าถึงข้อมูลของครูยังมีน้อย  โรงเรียนบางแห่งไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ หรือมีปัญหาเรื่อง 
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อินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างรวดเร็ว  มีปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  สรุปได้ว่าครูเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านบวกและด้านลบ   
 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ผลการวิจัย พบว่า ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ทั้งนี้เนื่องจาก
ด้านผู้บริหาร อาจจะไม่ได้เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง  เป็นผู้ก าหนด
นโยบายการบริหารงานวิชาการเท่านั้น  ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ  อีกท้ังยังให้ความส าคัญกับงานวิชาการไม่เพียงพอ  และ
ยังขาดการติดตามและนิเทศการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง   สอดคล้องกับ สิริพันธ์ พันธุ์มี (2532) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับมาตรฐานโรงเรียนและคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานโรงเรียน 
แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการไม่มีความสัมพันธ์กันส าหรับงานวิจัยของ  
เอ้ือมพร  หลินเจริญ  สิระศักดิ์  อาจวิชัย  และ ภีรภา  จันทร์อินทร์ (2552 ,  85) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้
คะแนนการทดสอบ  (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ า พบว่า การจัดการ
เรียนการสอนผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จะด าเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่ตัวบุคคลเพ่ือที่จะท าให้มีผลการสอบ (O-NET) ที่สูงอย่างเดียว  ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Herron (1995 อ้างใน ทิวาพร  กาญจนะ, 2546, 49) ได้
ศึกษาเรื่องแบบผู้น าของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมและผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จาก
โรงเรียนเพนซิลเวเนีย พบว่า แบบผู้น าระดับประถม และระดับแบบของแบบผู้น า ไม่ได้มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ 
 
บทสรุป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ถึงแม้ว่า  ทั้ง 3  ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัย
ด้านผู้เรียน  จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่แตง 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  แต่มีเพียงปัจจัยเดียวที่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ คือ ปัจจัยผู้เรียน  ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงแล้วยังสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ถึง  ร้อยละ 50.90  แสดง
ให้เห็นว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ตัวนักเรียนเอง  ซึ่งเป็นไปตามหลักการส าคัญของการจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551  ที่จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
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 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านผู้เรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   เพ่ือให้
เกิดเป็นแรงขับภายในที่เริ่มจากตัวนักเรียนเอง   สร้างพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
โดยใช้หลักสอนเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ให้นักเรียนศึกษาตนเองว่ามีจุดเด่น หรือความสามารถพิเศษอะไร ตั้ง
วัตถุประสงค์ในการท างานโดยค านึงถึงความสามารถของตนเอง รู้จักวางแผนงานเพ่ือจะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ รู้จักประเมินผลงานที่ท า และใช้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

2. ปัจจัยด้านครูผู้สอน ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมแรงจูงใจของนักเรียน โดยการฝึกฝนผู้เรียนให้มี
ความรับผิดชอบ สร้างความมีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่าในตัวเอง และปรับปรุงวิธีการสอน  สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้งานแก่นักเรียนตามความสามารถ ให้ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน และเป็นแบบอย่างในการแสดงความกระตือรือร้นในเวลาที่สอน 
 3. ปัจจัยด้านผู้บริหาร  ควรมีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มี
การประชุมวางแผนนโยบายด้านการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ใช้หลักในการอบรมแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในโรงเรียน สร้างความตระหนัก และแนวปฏิบัติ ในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการเรียน ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ สนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเรื่องเดิมโดยใช้นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม  เพ่ือต้องการทราบว่า 

นักเรียนมีทัศนะอย่างไร 
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานด้านผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (O- NET)  

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 2 
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