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บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน กลุมเครอืขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ ผูบริหารและ
ครูผูสอนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาขาม  ในปการศึกษา 2556  ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน       
ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาขาม  จํานวน 9 คน  และครูผูสอน จํานวน 71  คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน 
80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา               
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานครูผูสอนสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน    
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่      
ระดับ .01  สวนปจจัยดานผูปกครองสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05  โดยมีความสัมพันธกันทางบวกทั้ง 3 ปจจัย  และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน   .353, .310  และ .222 
ตามลําดับ  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  สวนปจจัยดานผูบริหาร  ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทางการเรียน   
การวเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลทางการเรยีนของนกัเรยีน โดยพจิารณาลําดบัความสาํคญัของตวัแปรทีน่าํ
เขาสมการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  พบวา ปจจัยดานผูปกครอง
และปจจัยดานผูบริหารไมสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน  สวนปจจัยดานนักเรียนและ      
ปจจัยดานครูผูสอนสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนไดรอยละ 18.0 และไดสมการพยากรณ  
ดังนี้

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  
  
  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    

คําสําคัญ
  ประสิทธิผลทางการเรียน   กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม

Abstract
  This research aimed to investigate the factors affecting student learning effectiveness of Tha  Kham  
Education  Quality  Development  Network  Group, Chom Thong  District,  Chiang  Mai  Province The 
sample used in this research was the administrators and the teachers of Ta Kam Education Quality        
Development Network Group in the academic year 2013 comprising 9 school directors and 71 teachers 
in Tha Kham  Education  Quality  Development  Network  Group,  Chom Thong  District Chiang  Mai  
Province. There were totally 80 people. The instrumentation used in this research was questionnaires. The 
statistics used for analyzing the data consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation,    
correlation coefficient and multiple regression analysis.  The findings revealed that the relationship between 
the factors of students and those of teachers affecting the students’ learning effectiveness of Tha  Kham  
Education  Quality  Development  Network  Group, Chom Thong  District,  Chiang  Mai  Province was 
statistically significant at the level of .01 whereas the factors of parents affecting the students’ learning 
effectiveness were statistically significant at the level of .05 showing the positive relationship of all 3 
factors.  In addition, the correlation coefficients were .353, .310 and .224 respectively according to the 
hypothesis as set.  The factors of administrators were not related to the learning effectiveness. Then, the 
factors affecting the student learning effectiveness were analyzed by considering the priority of input 
variables into the equation of Stepwise Multiple Regression Analysis.  It revealed that the factors of parents 
and the factors of administrators could not predict the student learning effectiveness while the factors of 
students and the factors of teachers could predict the student learning effectiveness at the percentage 
of 18.0 showing the predictable equations as follows:  

  Predictable equation in form of raw score
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  Predictable equation in form of standardized score                          

Keywords
  Learning Effectiveness, Tha Kham  Education  Quality  Development  Network  Group

บทนํา
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 และมาตราที่ 7 ไดกลาวถึงความมุงหมายและ
หลกัการของการจดัการศึกษาไววา การจดัการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิศ์รคีวามเปนมนุษย มคีวามภาคภมูใิจในความเปนไทย รูจกัรกัษาผลประโยชนสวนรวมและ
ของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ      
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติ
จึงมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545- 2559 ขึ้นเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว เพื่อเปนแนวทาง การจัด
ทาํแผนพัฒนาการศึกษาและการปฏิบตังิานขององคกรหนวยงานและสถานศึกษาท่ีบรูณาการ การศึกษา การศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรมและกีฬากับการศกึษาทุกระดับ ทีเ่นนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือ (1) พฒันา
คนอยางรอบดานและสมดุล (2) สรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู และ (3) พัฒนาสภาพแวดลอม      
ของสังคม โดยมีหนวยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งของรัฐ เอกชน องคการปกครองสวน       
ทองถิ่น และสถาบันอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา นําไปสูการปฏิบัติโดยลําดับ (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552, 2-3) 
  สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, บทนํา) 
ไดรายงานเก่ียวกับสภาวการณการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 ถึงคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตกตํ่า                  
จึงมีความจําเปนที่ตองปฏิรูปการเรียนรู มีหลักฐานตาง ๆ สะทอนใหสังคมไทยเห็นมาอยางตอเนื่องถึงคุณภาพการ
ศึกษาของไทยที่ตกตํ่า ทั้งท่ีเปนการสํารวจโดยองคกรระหวางประเทศ และการประเมินโดยองคกรภายในประเทศ   
เชน สมศ. หรือผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT) ซึ่งตางก็พบภาพซํ้า ๆ กันวา นักเรียนไทยสวนใหญมีความรู
ตํา่กวามาตรฐาน ความรูทีว่านี ้หมายถึงวชิาทีส่าํคญัตาง ๆ  เชน วทิยาศาสตร คณติศาสตร การคิดเชงิวเิคราะห ภาษา 
ซึ่งรวมถึงภาษาไทย นักเรียนที่จัดวามีความรูจริงพอมีอยูบาง ก็มีจํานวนนอย เชน การศึกษาขององคกรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economics CO-Operation and Development, OECD)                     
ทีรู่จกักนัในชือ่ PISA (Programme for International Students Assessment ) พบวานกัเรียนไทยท่ีจดัไดวามคีวามรู
วิทยาศาสตรอยูในระดับสูงมีเพียง  รอยละ 1 เทาน้ัน ซึ่งคงจะไดแกนักเรียนท่ีไปชนะการแขงขันโอลิมปควิชาการ     
สาขาตาง ๆ และยอมไมไดหมายถึงคุณภาพโดยเฉล่ียของระบบการศึกษาไทย PISA ยังพบวา เด็กไทยรอยละ 74 
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อานภาษาไทยไมรูเรือ่ง คอื มตีัง้แตอานไมออก อานแลวตคีวามไมได วเิคราะหความหมายไมถกู หรอืแมแตไมสามารถ
ใชภาษาใหเปนประโยชนในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ได คุณภาพท่ีตกตํ่ายอมหมายถึงวิชาการและองคความรูที่มีอยูใน
ระบบการศึกษาไทยตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึงความดอยคุณภาพของระบบสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ เชน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู เปนตน ซึ่งในท่ีสุด ยอมเปนผลใหผูเรียนมีความรู          
ตํ่ากวามาตรฐาน
  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม ประกอบดวยโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียนรวมทั้งโรงเรียน
สาขา คอื โรงเรียนสบแจมฝงซาย โรงเรียนสบแปะ โรงเรียนขวงเปาใต โรงเรียนบานทาขาม โรงเรียนบานบนนา โรงเรียน
บานแปะ โรงเรยีนบานหวยสะแพด โรงเรยีนบานหวยทราย โรงเรียนบานขนุแปะ และโรงเรยีนบานขนุแปะ สาขาแมจร    
มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจํานวน 90 คน  และจากการายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน  ปการศึกษา  
2556 ของกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 6  ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ินักเรียนโรงเรียนในสังกัด               
ปการศึกษา 2555  โดยพบวา ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน  (สอบ O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2555 โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม มีผลการประเมินในทุกกลุมสาระการเรียนรูตํ่ากวา
ระดับชาติ โดยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ รอยละ 49.40 รองลงมา คือ        
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รอยละ 48.75 โดยกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ภาษาอังกฤษ รอยละ 
30.64 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 - 2555      
พบวามีเพียงกลุมสาระการเรียนรูศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยีเทานั้นที่มีคะแนนเฉล่ียรอยละเพ่ิมขึ้น         
สวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยรอยละลดลง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  6, 2556, 56)  นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณนางสาวปยะฉัตร  นันธิสิงห หัวหนางานวิชาการโรงเรียนบานขุนแปะ  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 และ
นางสาวระวีวรรณ  แปงนอย  หัวหนางานวิชาการโรงเรียนบานบนนา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 เกี่ยวกับสาเหตุ      
ทีท่าํใหประสิทธผิลทางการเรียนของนกัเรยีนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขามไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไวมาจากปญหาการสื่อสารในโรงเรียนเน่ืองจากเปนนักเรียนชนเผา ปญหาการขาดทักษะในการแกไขปญหา
เฉพาะหนา และขาดทักษะการคิดวิเคราะห ปญหาการขาดสื่อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และปญหา

การดูแลเอาใจใสของผูปกครองในการติดตามความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน
  จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนพบวามีหลายปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียน  เชน  ปจจัยดานผูเรียน ไดแก การแสวงหาความรูดวยตนเอง  ความรับผิดชอบ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติและพฤติกรรมการเรียน ปจจัยดานครู ไดแก ความรูความสามรถ  การจัดการเรียนการ
สอน สื่ออุปกรณ  การวัดและประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน  ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก การวางแผนการบริหาร
จดัการและนโยบายดานวิชาการ  ความเปนผูนาํทางวิชาการ  การสนับสนนุดานสือ่การเรียนการสอน การนิเทศภายใน 
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  และปจจัยดานผูปกครอง ไดแก การดูแลเอาใจใสนักเรียน การสนับสนุนดานการ
ศึกษา อุปกรณการเรียน และการใหความรวมมือกับทางโรงเรียน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนแตเปนปจจัยท่ีมีผล                         
ตอประสทิธผิลทางการเรียนของนกัเรยีน  และเปนสิง่ทีท่าํใหนกัเรยีนแตละคนมปีระสทิธผิลทางการเรียนทีแ่ตกตางกนั    
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(สุดาลักษณ  เข็มพรมมา, 2548, 59 ;  สุเนตร  ทองโพธิ์, 2548, 73 ; โสภิณ  มวงทอง, 2553, 174  และสุภัทรา  วีระ
วุฒิ , 2554, บทคัดยอ) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวา มีปจจัยใดบางที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผูเรียน และสงผลมากนอยเพียงใด เพื่อนําไปเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน ตอไป 

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทา
ขามอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานการวิจัย
  1. ปจจัยดานนักเรียนสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  2. ปจจัยดานครูผูสอนสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  3. ปจจัยดานผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  4. ปจจัยดานผูปกครองสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

นิยามศัพทเฉพาะ
  ปจจัยท่ีสงผล หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการท่ีสงเสริมความสําเร็จหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคตอ              
ความสําเร็จทางการเรียน ประกอบไปดวยปจจัย 4 ดาน คือ ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดาน             
ผูบริหาร และปจจัยดานผูปกครอง 
  ปจจยัดานนักเรียน หมายถงึ พฤติกรรมการเรยีนรูทีม่สีวนสงเสริมความสามารถทางการเรยีน หรอืสิง่ทีเ่ปน
อุปสรรคตอความสามารถทางการเรียนที่มาจากตัวนักเรียน โดยเปนสิ่งที่เนื่องมาจากการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  เจตคติของนักเรียนตอการเรียน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
  ปจจัยดานครูผูสอน หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการในการจัดการเรียนรูของครทูีม่สีวนสงเสริมความ
สามารถทางการเรียน หรือส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอความสามารถทางการเรียนท่ีมาจากครู โดยเปนส่ิงท่ีความรูความเขาใจ
ของครใูนเรือ่งหลกัสตูร  วธิกีารจดัการเรียนการสอน สอืการเรยีนการสอน  กาวดัประเมนิผล  และการวจิยัในชัน้เรียน 
  ปจจัยดานผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการในการบริหารการศึกษาซึ่งสงผลตอประสิทธิผล
ทางการเรียนของนักเรยีน โดยข้ึนอยูกบัความเปนผูนาํ ความมภีาวะผูนาํ รวมไปถึงความเปนผูนาํทางวชิาการของผูบรหิาร
  ปจจัยดานผูปกครอง หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการในการดูแลนักเรียนของผูปกครอง วามีสวน
กระตุนความสามารถทางการเรียน หรือสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอความสามารถทางการเรียนที่มาจากผูปกครอง ในดาน
การใหสนับสนุน และการดูแลเอาใจใส 
  ประสิทธิผลทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยใชขอมูลของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนขอมูลภาพรวมท่ีมาจากผลการเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ รวมไปถึงผล             
การทดสอบระดบัชาตใินภาพรวม และผลการปฏบิตังิานของนักเรยีนกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาทาขาม 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม หมายถึง โรงเรียนสบแปะ โรงเรียนสบแจมฝงซาย โรงเรียน     
ขวงเปาใต โรงเรยีนบานทาขาม โรงเรยีนบานบนนา โรงเรียนบานแปะ โรงเรียนบานหวยสะแพด โรงเรียนบานหวยทราย 
โรงเรียนบานขุนแปะ และโรงเรียนบานขุนแปะ สาขาแมจร

วิธกีารวิจัย
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
      1.1 ประชากร บุคลากรทางการศึกษาของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอ
จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 2556  
      1.2  กลุมตัวอยาง ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียนจํานวน  9  คน  ครูผูสอน  จํานวน  71  คน  ของ
กลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม โดยใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง  
โดยคัดเลือกมาเฉพาะผูบริหารและครูผูสอน  รวมทั้งสิ้นจํานวน  80  คน  
  2.  ขอบเขตเนื้อหา
      การวจิยัในคร้ังนี ้มุงศกึษาเน้ือหา 2 สวนประกอบดวย 1) ปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผูเรียนทั้ง 4 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยดานนักเรียน (2) ปจจัยดานครูผูสอน (3) ปจจัยดานผูบริหาร และ(4) ปจจัยดาน
ผูปกครอง  2)  ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิยัคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกีย่วกับปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลทางการเรยีนของ
นักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอ
ประสทิธผิลทางการเรียนของนักเรยีนกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม 
ประกอบดวย  4  ปจจัย  คือ  ปจจัยดานนักเรียน  ปจจัยดานครูผูสอน  ปจจัยดานผูบริหาร  และปจจัยดานผูปกครอง  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  (Rating Scale) และตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบปลายเปด 
(Open Ended)
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
        ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองโดยนําหนังสือนํามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนใน   
กลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม จงัหวดัเชยีงใหม เพือ่ใหผูบรหิารและคณะคร ูในกลุมเครอืขายพฒันา
คุณภาพการศึกษาทาขาม ตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและขอรับคืนไดจํานวน 80 ฉบับ คิดเปน
รอยละ100 นํามาตรวจสอบพบวา มีความสมบูรณทุกฉบับ แลวทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลดวยวิธีการ           
ทางสถิติตอไป
  5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
      5.1  แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดังนี้
    ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่      รอยละ และนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
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    ตอนที่ 2 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (    ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดการใหความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, 103) 
   5.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุม      
เครอืขายพฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม วเิคราะหโดยใชคาสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Correlation Coefficient) แปลผลในรูปแบบของระดับความสัมพันธ (กัลยา              
วานิชยบัญชา, 2551, 4) 
   5.3 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใช การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
      กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง  รอยละ  57.50  มีอายุอยูระหวาง  31 - 40  ป  รอยละ  33.75  จบการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี  รอยละ  77.50  เปนขาราชการครู  รอยละ  66.25   มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา  
10  ป รอยละ  48.75  และทํางานในโรงเรียนที่มีขนาดกลาง  รอยละ  51.25  
  2.  ระดับการปฏิบัติปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

                       x� S.D. 
 

(n= 80) 
1.  3.80 0.34  
2.  3.94 0.16  

3.  4.17 0.48  
4.  3.97 0.40  
5.    3.94 0.29        

      
  จากตารางท่ี  1  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนสูงสุดคือ ปจจัยดานผูบริหาร                   
มีคาเฉลี่ย (      = 4.17) รองลงมาคือ  ปจจัยดานผูปกครอง  (      = 3.97)  สวนปจจัยดานนักเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด               
(      = 3.80)  สําหรับประสิทธิผลทางการเรียนขอนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ  (      = 3.94) 

ตารางที่ 1 

ระดับการปฏิบัติปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

X

X

X X

X

X
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  3.  การทดสอบสมมติฐาน
     ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน กลุมเครือขาย
พฒันาคณุภาพการศกึษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม  โดยนาํเอาคาเฉลีย่  และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน        
มาวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  และการวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression)                   
โดยเลือกตัวแปรตนหาสมการแบบข้ันตอน ( Multiple  Regression  Analysis - Stepwise)  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
พบวา  ปจจัยดานนักเรียน  ปจจัยดานครผููสอน  และปจจัยดานผูปกครอง  มคีวามสมัพันธกนัทางบวกกับประสทิธิผล
ทางการเรยีนของผูเรยีน กลุมเครอืขายพฒันาคณุภาพการศกึษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม  และยงัพบวา    
ปจจัยดานนักเรียนและปจจัยดานครูผูสอนสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน  กลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 18.0  แตปจจัยดานผูปกครองและ
ปจจยัดานผูบรหิารไมสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาขามอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  ดังปรากฏในตารางที่  2 - 4

ตารางที่ 2 
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน โดยวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
    

      .353** 
                                             .310** 
                                         .143 

                                       .222* 
**  .01 

*  .05 

  จากตารางที่  2  เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  พบวา  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผูเรียน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขามอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมทั้ง  3 ปจจัย  มีความสัมพันธ
กันทางบวก  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  อยูระหวาง .222 ถึง .353  ปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานครู 
ผูสอน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนปจจัยดานผูปกครอง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนปจจัยดาน
ผูบริหาร  ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทางการเรียน  
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 R R2 Adjusted R2 SEest 

 .353 .124 .113 .27937 
,  .424 .180 .159 .27207 

  จากตารางที่ 3 พบวา  ปจจัยดานนักเรียนสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือ
ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อาํเภอจอมทอง  จงัหวดัเชยีงใหม   ไดรอยละ 12.4  และเม่ือทดสอบตัวพยากรณ
ที่เปนปจจัยดานผูเรียน  และปจจัยดานครูจะสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 18.0 

ตารางที่ 4  
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ      
การศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม    

 B SEB  t Sig 
 2.790 0.349  8.006 .000 

  .304 .091 .353 3.328 .001 
  .444 .194 .243 2.290 .025 

 

  จากตารางท่ี 4  พบวา  ปจจยัทีส่ามารถพยากรณประสิทธผิลทางการเรียนของนกัเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม คือปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานครูผูสอน  สวน
ปจจยัดานผูบรหิาร  และปจจยัดานผูปกครอง ไมสามารถพยากรณความมปีระสทิธผิลทางการเรียนของนักเรยีนกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม    

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจัยดานผูเรียน ซึ่งประกอบดวย การแสวงหาความรูดวยตนเอง ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ               
มอบหมายให แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติที่มีตอวิชาที่เรียน ผลการวิจัยพบวา เปนตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิผลทาง  
การเรียนของนักเรียนและยังสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01              
ซึ่งสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม                
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 12.40 โดยมีนํ้าหนักในการทํานายมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนผูที่มีความขยัน ใฝรูใฝเรียน สนใจ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนและตั้งใจทําขอสอบ สงการบานและงานที่ครูมอบ

ตารางที่ 3  
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม    
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หมายภายในเวลาท่ีครูกําหนด ซักถามครูเมื่อสงสัยหรือไมเขาใจเน้ือหา รวมไปถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
อยูเสมอ ซึ่งจะเห็นไดจากการที่นักเรียนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ดังนั้นจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ    สมพร สุทัศนีย (2525, 202 - 204) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน วาประกอบดวย องคประกอบดานตัวนักเรียน ไดแก สุขภาพ อารมณ สติปญญา และ      
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ไดแก บรรยากาศในหองเรยีน กฎระเบยีบของโรงเรยีน จาํนวนคร ูครอบครวั สิง่แวดลอม
ในสังคม 
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ซึ่งประกอบดวย ความรูความเขาใจของครูในเรื่องหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการ
สอนของครู สื่อการเรียนการสอนของครู การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน      
ครผููสอนเปนตวัแปรท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนกัเรียนระดับนอยในทางเดยีวกันและยังสามารถพยากรณ
ประสิทธิผลทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือทดสอบระหวางปจจัยดานผูเรียนและปจจัย      
ดานครูผูสอนจะสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดรอยละ 18.00 ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอนของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนผูที่มีความรู มีประสบการณ มีการวางแผนการสอนและ        
สื่อการสอน เพื่อใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาที่สอนโดยใชกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน รวมทั้งมีการ
ใชการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรูดวยวิธกีารท่ีหลากหลาย มกีารจัดบรรยากาศท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งพฤติกรรมตามที่กลาวมาของครูผูสอน ยอมสงผลตอความสําเร็จในการศึกษา
หาความรูของนักเรียนและสงผลใหมีประสิทธิผลทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ วรรณี ลิมอักษร  (2551, 145  
- 149) ที่กลาววา การสอนที่ดี ครูผูสอนตองมีคุณสมบัติดังนี้ มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและแนวทางในการสอน    
มีความรูเกี่ยวกับผูเรียนและการเรียนของเขา การคิดแบบวิเคราะหวิจารณและทักษะในการแกปญหา ทักษะในการ
สอนและการสือ่สาร การตดัสนิใจ ความรูเก่ียวกับตนเองและการกํากบัตนเอง การประยกุตผลงานวจิยัทางการศึกษา 
การสะทอนกลับ 
  3. ปจจัยดานผูบริหาร ซึง่ประกอบดวย ความสามารถของผูบริหารในดานภาวะผูนาํ และความเปนผูนําทาง
วิชาการ ผลการวิจัยพบวา เปนตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขาย

พฒันาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากปจจยัดานผูบรหิารเปนเพียง
ตัวแปรทางออม จึงทําใหปจจัยดานผูบริหารไมมีความสัมพันธและไมสามารถพยากรณสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา 
เพราะวาผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและวางแผนใหครูผูสอนนําความรูไปจัดการเรียน       
การสอนใหกับนักเรียน จึงทําใหไมสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับแนว            
ความคิดของ Knezevich (อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546, 12-13) ที่กลาววาผูบริหารควรมีบทบาท           
เปนผูนําทางการศึกษา ทั้งในดานการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน การกระตุนความเปนผูนํา การเปนนักวางแผน 
เปนผูตัดสินใจ เปนผูจัดองคการ เปนผูเปล่ียนแปลง เปนผูประสานงาน เปนผูสื่อสาร เปนผูขจัดความขัดแยง                 
เปนผูแกปญหา เปนผูจัดการระบบ เปนผูบริหารการเรียนการสอน เปนผูบริหารบุคคล เปนผูบริหารทรัพยากร               
เปนผูประเมินผล เปนนักประชาสัมพันธ เปนประธานในพิธีการ 
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  4. ปจจัยดานผูปกครอง ซึง่ประกอบดวย การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง การสนบัสนนุนกัเรียนดานการศกึษา 
การสนับสนุนอุปกรณการเรียน การใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลพฤติกรรมนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 
เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนระดับนอยในทางเดียวกัน แตไมสามารถพยากรณ
ประสิทธผิลทางการเรียนของนกัเรียนได ทัง้นีเ้ปนเพราะวาผูปกครองอาจขาดความรูและไมสามารถสนับสนนุนกัเรียน 
เรื่องการจัดการเรียนการสอน อยูในสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนได 
ถึงแมวาปจจัยดานผูปกครองจะไมสามารถพยากรณสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา แตก็ยังเปนปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤดี อิทรประเสริฐ (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผล                   
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
การศึกษาตราด พบวา ปจจัยดานครอบครัว ไดแก อาชีพของผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูปกครอง การสงเสริม
การเรียนของผูปกครอง และความสัมพันธภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางไมมี     
นัยสําคัญทางสถิติ

สรุป
  จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ปจจัยดานผูเรียนและปจจัยดานครูผูสอนเปนปจจัยท่ีสามารถพยากรณ
ประสทิธผิลทางการเรียนของนักเรยีนกลุมเครอืขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาทาขาม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม
มากท่ีสดุ แสดงใหเหน็วาสิง่ทีส่าํคัญทีส่ดุคอื ปจจยัดานผูเรยีน และปจจยัดานครูผูสอน สวนปจจยัดานผูปกครองและ
ปจจยัดานผูบรหิาร ถงึแมวาจะไมสามารถพยากรณประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาทาขาม อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม แตกย็งัมคีวามสาํคญัตอประสทิธิผลทางการเรียนของนกัเรยีนได   
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
  1. ปจจัยดานนักเรียน ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใชเวลาวางจากการเรียนทํากิจกรรมพัฒนา
ความรู และทักษะที่จําเปน เพื่อชวยสงเสริมประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ผูบริหารควรนิเทศ กํากับติดตาม ครูผูสอนในเรื่องการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อที่จะ
ไดนําผลการวิจัยมาพัฒนานักเรียน

  3. ปจจัยดานผูบริหาร ผูบริหารควรจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหเพียงพอกับความตองการ สอดคลอง    
กับสภาพของโรงเรียนและทองถิ่น
  4. ปจจัยดานผูปกครอง ผูปกครองควรรวมมือกับทางโรงเรียนชวยกันจัดหาอุปกรณการเรียนที่ชวยสงเสริม
การเรียนรูใหแกนักเรียน 
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
  1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูกับประสิทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  
  2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการจดัการแหลงเรยีนรูใหกบันักเรยีนกลุมเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาทาขาม  
อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  
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