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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยคือ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 582 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบ
วัดจ านวน 112 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย   การค านวณค่าสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวพยากรณ์โดยใช้สูตร
หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรสันและวิเคราะห์ตัวประกอบด้วยวิธีการสะกัดตัวประกอบแบบตัวประกอบหลักและ
หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนอล(Orthogonal Rotation)ด้วยวิธีวาริแมกซ์(Varimax Method) ผล   
การวิจัยเป็นดังนี้ 

     1. องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ ด้านความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

     2. องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และด้าน
ความขยันหมั่นเพียร 

     3. องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ ด้านความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

     4. องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คือ ด้านความยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

     5. องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความอดทนต่อความส าเร็จของตนเอง และด้าน
ความมีวินัยในกฎระเบียนของโรงเรียน 

     6. องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ ด้านความอดทนต่อความส าเร็จของตนเอง และด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 



ชื่อโครงการเรื่อง   :  ศักยภาพทางพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้วิจัย      ดร. บุญเลี้ยง ทุมทอง 

ระยะเวลาที่วิจัย    1 ธันวาคม 2553 ถึง 20 พฤษภาคม 2554 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ เพื่อศึกษาศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือเปรียบเทียบล าดับของศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียนจ าแนกภายในระดับช่วง
ชั้น ระดับชั้นปี และเพศ และเพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียนระหว่างคณะ ระดับชั้นปีและ
เพศ  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 247 คน  เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบส ารวจศักยภาพพหุปัญญา 8 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .926 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance) ค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา(Content Analysis) และผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม และเปรียบเทียบศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน จ าแนกตาม
ระดับช่วงชั้น สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 นักเรียนชายในช่วงชั้นที่ 3 ทั้งหมดมีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจากจ านวนมากไป
หาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และศักยภาพพหุปัญญาด้าน
ตรรกและคณิตศาสตร์ และ (P,L) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้
และเข้าใจธรรมชาติ (S,N) 3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (I) 4) ศักยภาพพหุปัญญาด้าน
ดนตรี และศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษา (M,V) และ5) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (B) 
   1.2 นักเรียนหญิงในช่วงชั้นที่ 3 ทั้งหมดมีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศักยภาพพหุ
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ และศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ (B,S,L) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้าน
ภาษา (V) 3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง  ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ (I,P,N) และ4) ศักยภาพพหุปัญญาด้าน
ดนตรี (M) 
   1.3 นักเรียนชายในช่วงชั้นที่ 4 ทั้งหมดมีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง  และศักยภาพ
พหุปัญญาด้านดนตรี (I,M) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศักยภาพพหุปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์  ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย และศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษา (P,S,N,B,V) และ3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ 
(L) 



   1.4 นักเรียนหญิงในช่วงชั้นที่ 4 ทั้งหมดมีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศักยภาพพหุ
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ศักยภาพพหุปัญญาด้านดนตรี และศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
(P,S,M,B) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง ( I) และ3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษา 
ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ  และศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ 
(V,N,L) 

 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมและเปรียบเทียบศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน จ าแนกตามชั้นปี 
สรุปได้ดังนี้ 

   2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ ศักยภาพพหุปัญญา
ด้านมิติสัมพันธ์ และศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (L,S,P) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้าน
ดนตรี ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง และ
ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ (M,B,I,N) และ3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษา (V) 

   2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ 1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์และศักยภาพพหุ
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (L,S) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และศักยภาพพหุปัญญา
ด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ (P,N) 3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษา ศักยภาพพหุปัญญาด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย และศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (V,B,I) และ4) ศักยภาพพหุปัญญา
ด้านดนตรี (M) 

   2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ 1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษาและศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรก
และคณิตศาสตร์ (V,L) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง และศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติ (S,P,I,N) 3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านดนตรี (M) และ4) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย (B) 

  2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านดนตรี และศักยภาพพหุปัญญาด้านการ
รู้จักและเข้าใจตนเอง (M,I) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ ศักยภาพพหุปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์  ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ (L,S,B,P,N) และ3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษา 
(V) 



  2.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (S) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้าน
ดนตรี ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  ศักยภาพพหุปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (M,B,P,I) 3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและ
คณิตศาสตร์ และศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ (L,N) และ4) ศักยภาพพหุปัญญาด้าน
ภาษา (V) 

   2.6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีศักยภาพพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  เรียงล าดับจาก
จ านวนมากไปหาจ านวนน้อยได้ดังนี้คือ  1) ศักยภาพพหุปัญญาด้านภาษา (V) 2) ศักยภาพพหุปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์ ศักยภาพพหุปัญญาด้านดนตรี ศักยภาพพหุปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และศักยภาพพหุ
ปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (S,M,B,P) 3) ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง และ
ศักยภาพพหุปัญญาด้านการรอบรู้และเข้าใจธรรมชาติ (I,N) และ4) ศักยภาพพหุปัญญาด้านตรรกและ
คณิตศาสตร์ (L) 

 4. นักเรียนที่เรียนในช่วงชั้นแตกต่างกันมีศักยภาพพหุปัญญาโดยพิจารณาภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5. นักเรียนที่มีระดับชั้นปีแตกต่างกันมีศักยภาพพหุปัญญาโดยพิจารณาภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 6. นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีศักยภาพพหุปัญญาโดยพิจารณาภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการวิจัย :  สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

ผู้วิจัย              :  นางสาว ชุติกาญจน์ ต้นกันยา 

ระยะเวลาที่วิจัย :  1 ธันวาคม 2553 ถึง 30 มกราคม 2555 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ืออธิบายปัจจัยส่วนบุคล ลักษณะทางสังคมของบุคลากรในโรงเรียนและเพ่ือเพ่ือ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเสริมพลังอ านาจในงาน บรรยากาศองค์กรกับสมรรถนะของ
บุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จ านวน 43 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน       สหสัมพันธ์แบบเพียรสันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยเป็นดังนี้  

1. เป็นบุคลากรเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.53 และเป็นบุคลากรเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.47 

2. ระดับสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)มากที่สุดของแต่ละด้าน
คือ ความขยัน อดทน เอาใจใส่งานในหน้าที่รับผิดชอบ( =4.14) การยิ้มแย้ม แจ่มใส การสร้างความประทับใจ
และความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ( =4.12)ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน( =4.19) 
การมีอิสระในการคิด รับฟังข้อคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความแตกต่างของบุคคล( =4.02) การรู้จัก
ปรับความคิดให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์( =4.00)การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร ศึกษา 
ค้นคว้าด้านวิชาการ( =4.00) การชื่นชมผลงานของผู้อื่นด้วยความจริงใจและเหมาะสม( =4.02)  การน า
วิชาการ ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์( =3.93) การรู้และ
เข้าใจภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมองค์การ( =4.19) ความกล้าเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตและปัญหาเฉพาะ
หน้า( =3.98) และการใช้งานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ( =3.91) 

3. บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

 

 

 

 



ชื่อโครงการวิจัย :  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของ     
นักเรียนที่เป็นโรคอ้วนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

ผู้วิจัย              :  นายบุญลอด ศรีเจริญ 

ระยะเวลาที่วิจัย :  1 ธันวาคม 2553 ถึง 30 มกราคม 2555 

 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน 
จ าแนกตามอายุ ระดับช่วงชั้น ล าดับของจ านวนบุตร อาชีพของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
และลักษณะครัวเรือน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วนในโรงเรียน จ าแนก
ตามอายุ ระดับช่วงชั้น ล าดับของจ านวนบุตร อาชีพของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และ
ลักษณะครัวเรือน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของนักเรียน 
และเพ่ือศึกษาบทบาทของบิดามารดาในการดูแลการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของนักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนที่ที่เป็นโรคอ้วน จ านวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือ 
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน(Pearson Product Moment Correlation) 
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพคือ แบบสัมภาษณ์ และสรุปแผลโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 

1. เป็นนักเรียนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.76 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.24 และอาชีพของผู้ปกครองที่
มากที่สุดคือ ครู/อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 15.76 ปี น้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 69.86 
กิโลกรัม และรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองเท่ากับ 55,417 บาท 

2. พฤติกรรมการบริโภคนิสัยของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วนมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เมื่อทานแล้วเพลินจนท าให้
ทานไปเรื่อยๆ( =2.45) แม้รับประทานอิ่มแล้วแต่อาหารเหลือจึงเสียดายเลยรับประทานจนหมด( =2.30) และ
นักเรียนรู้สึกว่าทานอะไรก็อร่อยไปหมด( =2.24) ตามล าดับ 

3. ความถี่ในการบริโภคอาหารของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วนมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ผลไม้ต่างๆตามฤดูกาล( 
=3.85) ผักต่างๆ( =3.85) และนมสด( =3.49) ตามล าดับ 

4. ทัศนคติของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วนต่อการบริโภคอาหารมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า
คนอ้วนมีโอกาสเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนผอม( =4.50) การออกก าลังกายเป็น
ประจ าทุกวันท าให้ควบคุมน้ าหนักได้และไม่อ้วน( =4.44) และการรับประทานอาหารทุกมื้อควรค านึงถึง
สารอาหารให้ครบ5หมู่( =4.19) ตามล าดับ 



5. เพศ อายุ น้ าหนัก ล าดับของบุตร  อาชีพของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง พฤติกรรม
บริโภคนิสัย ความถี่ในการบริโภคอาหาร และทัศนคตินักเรียนในการบริโภคอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
มัธยม)(Y1)(Y2) โดยในระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวก ได้แก่ พฤติกรรมบริโภคนิสัย กับทัศนคติ 
นักเรียนในการบริโภคอาหาร  และความถี่ในการบริโภคอาหารของนักเรียน กับทัศนคตินักเรียนในการบริโภค
อาหาร และระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบ ได้แก่ เพศ กับน้ าหนัก  และน้ าหนัก กับฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง  

6. ผู้ปกครองได้พูดถึงหรือมีมาตรการเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนคือ การห้าม
ไม่ให้กินของย่าง มัน เค็ม อาหารที่มีไขมันเยอะ กินข้าวให้น้อยลงโดยเฉพาะอาหารขบเคี้ยว  รับประทานผัก
และผลไม้มากข้ึน กินน้ าก่อนกินอาหาร ลดน้ าอัดลมลง ลดการรับประทานบ่อยครั้งลง โดยผู้ปกครองได้พูด
หรือเสนอแนะหรือมีมาตรการการออกก าลังกายของ  นักเรียนคือ การให้ออกก าลังกายทุกวัน เช่น วิ่ง ปั่น
จักรยาน กระโดดเชือก ออกก าลังกายตอนเย็น ลดข้าวเย็น และชวนไปเข้าคอร์สลดอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พ้ืนฐานการด ารงชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ชื่อผู้วิจัย        นางกุสุมา  พรหมคุณ 
                  นางชื่นจิต  บุตรมาตย์ 
                  นายอาทิตย์  โคชขึง    
แหล่งทุน       โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
ปี พ.ศ.         2554 
  

บทคัดย่อ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม   หรือวิธีการ
เรียนที่จัดไว้ล่วงหน้า  สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบผู้เรียนได้ทันที  สะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่อง  ความ
ผิดพลาดของการเรียนแต่ละครั้ง  ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง   พื้นฐานการด ารงชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตาม
เกณฑ์  80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และความพึงพอใจที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  พ้ืนฐานการด ารงชีวิต  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม )  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ที่
ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554   จ านวน  111  คน  ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling )   ใช้เวลาในการทดลอง  20  ชั่วโมง 10 สัปดาห์  เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง   พ้ืนฐานการด ารงชีวิต จ านวน  7   หน่วย
การเรียนรู้    แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  10   แผน   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
เลือกตอบชนิด 4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 ถึง  0.44  ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และแบบวัดความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนมาตรฐาน  5  ระดับ  จ านวน  20  
ข้อ   มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่  0.26   ถึง    0.72  ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ  0.87  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t – test 
(Dependent  Samples)   

ผลการศึกษาค้นคว้า  ปรากฏดังนี้ 

 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง   พื้นฐานการด ารงชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    
ประสิทธิภาพเท่ากับ  86.49/ 94.02  

 2.  ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง   พ้ืนฐานการด ารงชีวิต    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ  0.87 



3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     เรื่อง  พื้นฐาน
ด ารงชีวิต  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 โดยสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง  พื้นฐานการด ารงชีวิต    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   เหมาะสมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปและได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

เรื่อง   พ้ืนฐานการด ารงชีวิต    ไปเผยแพร่ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
2. โรงเรียนกันทรวิชัย  ต าบลท่าขอนยาง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

จากการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ไปเผยแพร่กับทั้ง  3   โรงเรียน   
สรุปผลได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  พื้นฐานการด ารงชีวิต  ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้สอน
แทนครูที่ขาดแคลนในสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการวิจัย  :   ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และ  นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการให้บริการ 

         ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   
Satisfaction  of  Mattayomsuksa  Three  and  Six Students  in   

 Academic    year  2010  Towards  Academic  Service of  
 Mahasarakham  Univesity   Demonstration  School  (Secondary  

   Division) 
ผู้วิจัย                  สิริมณี  ค าชมภู  วงค์เดือน  ปะจันทัง  และทิวาภรณ์  เมฆเสนา  

ชื่อแหล่งเงินทุน     ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้  ประจ าปีการศึกษา  2554 

                         โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  

ระยะเวลาที่วิจัย     1  พฤศจิกายน  2553 ถึง 30 กันยายน  2554  

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  คือ  1.)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและ
งานทะเบียนและประมวลผล 2.)  เพ่ือหาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบงานในฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล  ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในท าวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    และ  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จ านวน  100  คน  ประจ าปีการศึกษา  2553  ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย  (Simple Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบสอบถาม  จ านวน  1  ชุด  การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

    1.  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและ
งานทะเบียนและประมวลผล  มากท่ีสุด  3  อันดับแรก  คือ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
วิชาการ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ( =4.84)  เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ  
อ่อนน้อม  ( =4.50)  และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนและประมวลผล  การแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ( =4.48)  และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  3  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   



(ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล  น้อยที่สุดคือ  3  อันดับสุดท้าย          
คือ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนและประมวลผล  เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ  อ่อนน้อม  
( =3.50)  เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีสุภาพกับผู้มารับบริการ  ( =3.46)  กระบวนการให้บริการมีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์     ( =3.38)  ตามล าดับ   

 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและ
งานทะเบียนและประมวลผล  มากท่ีสุด  3  อันดับแรก  คือ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
วิชาการ  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  ( =4.68)  เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ  
อ่อนน้อม       ( =4.52)  เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีสุภาพกับผู้มารับบริการ  ( =4.44)  และความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2553  ต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  น้อยที่สุดคือ  3  อันดับสุดท้าย  คือ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการหาง่าย  ( =3.48)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกห้องทะเบียนและ
ประมวลผล  สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง  สวยงาม  ( =3.42)  และ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการมีความกว้างขวาง  สวยงาม  ( =3.38)  ตามล าดับ 

3.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล  สรุปผลได้
ดังนี้   

           3.1 ปัญหาที่เกิดต่อความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียน
และประมวลผล  เช่น  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนและประมวลผล  คือ  เจ้าหน้าที่ยังขาดมี
ความสุภาพ  อ่อนน้อม  เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาท่ีไม่ค่อยสุภาพกับผู้มารับบริการเท่าที่ควร  กระบวนการให้บริการมี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์บางครั้งยังขาดความยืดหยุ่น      

3.2 ปัญหาที่เกิดต่อความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ต่อการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  คือ  ส านักงานวิชาการและงานทะเบียน
และประมวลผล  เช่น  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการหาอยากไม่สะดวก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกห้องทะเบียนและประมวลผล  สถานที่ให้บริการไม่มีความกว้างขวาง  สวยงาม  
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส านักงานวิชาการ  สถานที่ให้บริการไม่มีความกว้างขวาง  สวยงามเท่าที่ควร
เนื่องจากภาพรวมสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยการต่อการมาติดต่อ   

 

 



เรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5  

     (ค43201)  เรื่อง  การแจกแจงปกติ  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ  

     เพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)   

ผู้วิจัย    นายธนิกพนธ์   เชื้อแก้ว  

แหล่งทุนวิจัย   โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

     งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  2554  

 

บทคัดย่อ 

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้สนองต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ผู้สอนส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้
เนื้อหาที่จะสอน ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน  โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น จึงต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5  (ค43201)  เรื่อง  การแจกแจงปกติ  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  เพ่ือ 1)  เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5  (ค43201)  เรื่อง  การแจกแจงปกติ  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับการสอนแบบปกติ 2) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5  (ค43201)  เรื่อง  การแจกแจงปกติ  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  จ านวน  40  คน โดยเลือกห้องเรียน  2  ห้องเรียน  ตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นที่  1  ท าการสุ่มอย่างง่ายหาห้องเรียนสองห้องว่าห้องใดจะเป็นกลุ่มทดลองและห้องใดเป็น
กลุ่มควบคุมโดยวิธีการจับสลาก ขั้นที่  2  ทดสอบความความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  ที่ระดับนัยส าคัญ  0.05  ระหว่าง  2  กลุ่ม  โดยใช้
สูตร t- test แบบ  Independent Samples  โดยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต้องมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์เดิมไม่แตกต่าง
กัน  เครื่องมือที่ใช้การวิจัย  ได้แก่  1)  แผนการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนที่ใช้สอนนักเรียนกลุ่มทดลอง 
และแผนการสอนแบบปกติใช้สอนนักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างละ 4 แผน  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์



ทางการเรียน ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.8529  และ 3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียน มีค่าอ านาจจ าแนก รายข้อ  ตั้งแต่  0.2861  ถึง  
0.5892  และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ  0.9031  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐาน 

ใช้สถิติ  Independent  t – test  

  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

   1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5  (ค43201)  เรื่อง  การแจกแจงปกติ  สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

   2. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5  (ค43201)  เรื่อง  
การแจกแจงปกติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

  โดยสรุป วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม นักเรียนมีพึงพอใจที่ดี
ในการเรียน ครูผู้สอนสามารถน าวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้
บรรลุจุดประสงค์ของรายวิชาได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อเรื่อง          การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   
                   4 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยต่างชนิดกัน 

ผู้วิจัย           นางสาวเสาวลักษณ์   สระกาง  

แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

ปี พ.ศ.  2554  

 

บทคัดย่อ 

การสอบย่อยเป็นการสอบประจ าบทหรือหน่วยการเรียนเพื่อประเมินผลระหว่างเรียนหาส่วนที่
บกพร่องของนักเรียนเป็นส าคัญ และผลจากการประเมินจะน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น เครื่องมือส าหรับการสอบย่อยท่ีใช้กันแพร่หลาย คือ แบบทดสอบย่อย ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย การ
วิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4 ระหว่างกลุ่มที่สอบด้วยแบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบตอบสั้น กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัด
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 304 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 6 ฉบับ มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .21 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อม่ันตั้งแต่ .60 ถึง .93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One - way Analysis of  Variance)  

 ผลการวิจัยปรากฏว่า   นักเรียนกลุ่มที่สอบด้วยแบบทดสอบเลือกตอบ แบบอัตนัย และแบบตอบสั้น 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 

 Formative test is a lesson test or learning unit test aimed to evaluate students during 
study and to determine find students’ weaknesses. The results of evaluation lead to the 
improvement of teaching. The worldwide instrument used for formative testing is  a 
formative test which has various types.  

The purposes of study were to compare learning achievements about taking 
formative test of Matthayomsuksa 4 students in mathematics among groups taking a 
multiple-choice test, a subjective test and a short- answer test. The sample consisted of 72 
Matthayomsuksa 4 students of Mahasarakham University Demonstration School in 
Mahasarakham province. The instruments used in this study were 6 tests for measuring 
learning achievements with discriminating powers ranging from .21 to 1.00, and a reliability 
ranging from .60 to .93, statistics used for analyzing data were One-way Analysis of Variance. 

 The research findings were follows: 

 The students taking a multiple-choice test, a subjective test and a short- answer test 
did not indicate differences in  mathematics achievements. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาคือเพ่ือศึกษาลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภูมิหลังและลักษณะ
ส่วนตัว ด้านสาขา/คณะที่อยากจะไปศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนกับลักษณะการเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียน และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 116 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สหสัมพันธ์แบบเพียรสันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยเป็นดังนี้  

1. เป็นนักเรียนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.31 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.69  และเรียนใน
แผนการเรียนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ แผนการเรียนวิทย์-คณิต คิดเป็นร้อยละ 74.14 แผนการเรียนศิลป์-
ภาษา คิดเป็นร้อยละ 19.83 แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี คิดเป็น  ร้อยละ 4.31 และแผนการเรียนโปรแกรม
พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.72 
         2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรพยากรณ์และลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)(Y1)มีความสัมพันธ์ทางบวกคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
         3. ผลการวิเคราะห์โดยการดึงตัวพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์ออกจากสมการถดถอย พบว่า ตัวพยากรณ์
ที่ดีในการพยากรณ์ลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
(Y1)ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยสามารถสามารถอธิบายความแปร ปรวนของลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้ร้อยละ 32.94 และมีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 30.93 
            สมการพยากรณ์สามารถท านายลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยใช้คะแนนดิบคือ 
                                             8751 X72.X20.X07.81.9Y   
   และสมการพยากรณ์สามารถท านายลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยใช้คะแนนมาตรฐานคือ 
 



หัวข้อวิจัย   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการ Science Mathematics Gifted โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
A study on biological learning achievement and ability in analytical 
thinking through inquiry process of mattayomsuksa 6 in Science 
Mathematics Gifted Programme students at Mahasarakham 
Demonstration School (secondary) 
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง 
และระบบต่อมไร้ท่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ Science mathematics Gifted 
Programme ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-
test พบว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 23.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.27 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 30 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.51 เมื่อทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรับรู้และการ
ตอบสนอง และระบบต่อมไร้ท่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ Science mathematics 
Gifted Programme ก่อนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    ในการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 23.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.60 
และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 29.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.41 เมื่อทดสอบความแตกต่างความสามารถในการ
วิเคราะห์ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ศาสนพิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

ผู้วิจัย     นายอนุสรณ์ ตาดทอง และ นายบุญเลี้ยง ทุมทอง  
ระยะเวลาที่วิจัย     1 ธันวาคม 2553 ถึง 30 สิงหาคม 2554 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลการเรียนรู้เรื่องศาสนพิธี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาหลังเรียน เพ่ือศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนโดยใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา และเพ่ือศึกษาผลการเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเองและการเกิด
จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้า จ านวน 1 คนและนักเรียน จ านวน 25 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึกการเขียนอนุทินของนักเรียน แบบบันทึก แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 20 ข้อ และ
แบบทดสอบจ านวน 50 ข้อ สถิติท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคือ ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 

  1. คะแนนการเรียนรู้เรื่องศาสนพิธี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาหลังเรียนในแต่ละวงจรสรุปได้ว่า วงจรที่ 1 คะแนนการท าใบกิจกรรมในแผนการ
เรียนรู้ที่ 1-3 มีค่าเฉลี่ย 10.00, 9.96 และ 9.92 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100, 99.60  
และ 99.20 วงจรที่ 2 คะแนนการท าใบกิจกรรมในแผนการเรียนรู้ที่ 4-6 มีค่าเฉลี่ย 9.48, 9.92 และ 9.68  
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.80, 99.20 และ 96.80 และวงจรที่ 3 คะแนนการท าใบ
กิจกรรมในแผนการเรียนรู้ที่ 7-9 มีค่าเฉลี่ย 9.88, 9.92 และ 9.76 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
98.80, 99.20 และ 97.60  และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100 จากผลการเรียนรู้ดังกล่าว
นักเรียนส่วนมาก สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ดีขึ้น 
 

   2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเฉลี่ย 48.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.00  และมี
นักเรียนผ่านเกณฑ์ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 1.26  
 

   3. คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเฉลี่ย 91.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.36  
และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 25 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่า 8.60  
 

   4. ผลการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเองและการเกิดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้ 



        4.1  นักเรียนการเกิดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างในการปฏิบัติศาสนพิธีได้ถูกต้องมากขึ้น
ท าให้รู้วิธีการตักบาตรที่ถูกต้อง 
        4.2 นักเรียนความเข้าใจในตนเองโดยเห็นว่าการปฏิบัติศาสนพิธีเป็นสิ่งที่ดีท่ีชาวพุทธ
ควรปฏิบัติเพราะเป็นการสืบทอดศาสนาและเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง 
        4.3 นักเรียนทุกคนต้องการให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมาท าบุญตักบาตรกันมากขึ้นควร
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการปฏิบัติศาสนพิธี รวมทั้งท าความเข้าใจระหว่างกันเองด้วย 
         4.4 นักเรียนเกิดความรัก  ความเมตตาระหว่างกันรวมทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาก
ขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการวิจัย     การศึกษาความพึงพอใจต่อการน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(EDS)มา  
   ใช้ กับบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้วิจัย   กันยาณี ทบเทิบ และบุญเลี้ยง ทุมทอง 
ระยะเวลาที่วิจัย     1 ธันวาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2554 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยคือ 1)เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจต่อการน า
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(EDS)มาใช้กับบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
มัธยม) และ2)เพ่ือหาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาในการน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (EDS) มาใช้กับ
บุคลากรในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมจ านวน 40 คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย(Simple Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด  การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่ง
ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
    1. ความพึงพอใจต่อการน าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 
เอกสารที่แจ้งในระบบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้( X =3.35) ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับ( X =3.22) 
และมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ( X =3.22) ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจต่อการน าระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(EDS)น้อยที่สุดคือ 3 อันดับสุดท้าย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานภายใน( X =
2.70) แจ้งข้อมูลข่าวสารภายในระบบได้ตรงกับผู้รับผิดชอบ( X =2.83) และฟังก์ชันใช้งานท าได้ง่าย( X =2.88) 
ตามล าดับ 
   2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(EDS)สรุปผลได้
ดังนี้ 

    2.1 ปัญหาที่เกิดในระหว่างการใช้บริการของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)คือ หน้าลิงค์เข้าสู่ระบบ มีน้อยเกินไป มีปุ่มค้นเอกสารย้อนหลังไม่ชัดเจน มีความยุ่งยากในการ
โหลดไฟล์งาน บางครั้งส่งข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ส่วนข้อเสนอต่อระบบงานคือ ควรค้นหาตามเดือนหรือวันที่ของ
เอกสารได้ และควรแนบเอกสารประกอบให้สมบูรณ์กว่านี้ เช่น โครงการ ค าสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

    2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานระบบงานครั้งต่อไปคือ ควรมีสถิติสรุปการใช้ระบบ โดยมีการท า
ระบบให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน มีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ปรับหน้าระบบให้สวยงามมากข้ึน และควรลง
รายละเอียดข้อมูลให้มากที่สุด 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง     แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
Guidelines for Development of Teaching and Learning of Mahasarakham 
University Demonstration  School (Secondary division) using the Delphi 
technique. 

ผู้วิจัย  วุฒิศักดิ์  บุญแน่น 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่พิมพ์ 2554 

 

บทคัดย่อ 

 

จากการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหาสาร
คาม (ฝ่ายมัธยม) โดย สอบถามความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  และอาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จ านวน 18 คน พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตที่สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม)  มีองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา ทั้งหมด  8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ด้านนโยบายและการบริหาร 3. ด้านบุคลากร 4.ด้านนักเรียน 5.ด้านการจัดการเรียนรู้ 6. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา 7. ด้านสภาพแวดล้อม 8. ด้านชุมชน  โดยองค์ประกอบที่ 1 ด้านหลักสูตร
สถานศึกษา จะต้องมีการจัดอบรมบุคลากรให้เข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนโยบายและการบริหาร  คือ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าด้าน
วิชาการ องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร จะต้องมีการ  พัฒนาบุคลากร อบรม  เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีการสอน
แบบต่างๆ , ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อและพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน ,  ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากร ในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและสังคม 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านนักเรียน จะต้องมีการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม , ส่งเสริมผู้เรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ องค์ประกอบที่ 5 ด้านการจัดการเรียนรู้  จะต้องมีการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย  องค์ประกอบที่ 6  ด้านสื่อ
และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา จะต้องมีการ  ส่งเสริมพัฒนาระบบห้องสมุดให้ทันสมัย สร้างนิสัยรัก
การอ่าน องค์ประกอบที่ 7 ด้านสภาพแวดล้อม    จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน การค้นคว้าและศึกษาวิจัย  องค์ประกอบที่ 8 ด้านชุมชน  จะต้องมีการ  สร้างการยอมรับและ
ศรัทธาต่อชุมชน 

 


