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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ัง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด               
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆท่ีเก่ียวของ  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป          
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนําและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานท่ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป 

 
 

     ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันท่ี 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
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หลักการและเหตผุล 

ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันท่ีไรพรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหน่ึงในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน  การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรางมูลคาเพิ่มรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

ปจจัยสําคัญในการสงเสริมศักยภาพการแขงขันระหวางประเทศ คือ การสงเสริมการวิจัยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน 
 ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมท้ังเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน  
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป   
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ 
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย  ใหเกิดขึ้น

ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 



 
 

 

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุมวิทยาศาสตร    2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร        2.1 ดานการศึกษา 
      1.2 ดานวิทยาศาสตร        2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  ( Keynote Speaker ) 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  ( Oral Presentation ) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  ( Poster Presentation ) 
 

ระยะเวลาการประชุม 
วันเสารและอาทิตยที ่ 4 - 5  พฤศจิกายน 2560  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัยขอคนพบใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ทางวิชาการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 
 2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข 

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 

๔. นําเสนอบทความ 

1 - 30   กันยายน 2560 

๑ – 10 ตุลาคม  2560 

25  ตุลาคม  2560 

4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

 



 
 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 

    โดยไมนําเสนอบทความ 

 

2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) โดยลงทะเบียนชําระ

เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ)   

ทั้งน้ีตอง ชําระเงิน สงบทความ ต้ังแต 1 - 30 กันยายน  2560 

หมายเหตุ  
 1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบับเต็ม upload ให เรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจําตัว ที่ 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยนืยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว  จะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา 
จํานวน 1 ชุด ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่  

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 



 
 

 

 
 
 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 

เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันเสารและอาทิตยที ่ 4-5  พฤศจิกายน  2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
 

������������ 
 

วันเสาร 4  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น.   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น.   ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

    หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 ” 

เวลา 09.20 – 09.30 น.   แนะนําองคปาฐก 

เวลา 09.30 – 10.45 น.   บรรยายทางวิชาการ หัวขอ  

 “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

เวลา 10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น.   มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตย ๕  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 

                                                                          ���������� 























ลําดบั คณะ ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 บริหารธุรกจิ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry

2 บริหารธุรกจิ นางสาววรินทรทิพย  กําลังแพทย การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกบัความฉลาดทางอารมณของผูนาํ

3 วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร  ริยาพนัธ รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกจิรับเหมางานวิศวกรรม

4 วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

5 วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

6 วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา  ลอยวิรัตน เขารวมรับฟง

7 วิศวกรรมศาสตร นาย กติติศักด์ิ ฤาแรง การควบคุมการยดืหยุนของแขนกล

8 ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ  กติติรัชฎานนท การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสในเขตพืน้ที่สูงและถิ่นทุรกนัดาร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9 ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค   มณีเล็ก รายงานการพฒันาประสิทธิภาพนักวางแผนเชงิกลยทุธ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

10 ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา  ไตตอผล หลักสูตรเสริมสรางจติสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกบัการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดอตุรดิตถ

12 ศึกษาศาสตร ดร.มงคล  หมูมาก การพฒันาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยัในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม มิติใหมของศาลไทยสูยคุไทยแลนด 4.0 กบัการยื่นและสงคําคูความทางระบบอเิล็กทรอนิกส

14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท การต้ังครรภในวัยรุน

15 พยาบาลศาสตร รอยเอกกติติพงษ  พลทิพย แนวทางพัฒนาการเตรียมจดักิจกรรมการเลนในรายวชิาปฏบิัติการพยาบาลเด็กและวยัรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวทิยาลัยเวสเทิรน

16 พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา  ราชบุตร อาการหลงผิดในผูปวยโรคจติเภท

17 พยาบาลศาสตร นายณรงคกร  ชยัวงศ ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

18 พยาบาลศาสตร ดร. จรีุวรรณ มณีแสง รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่การจดัการความเครียดของผูสูงอาย ุในจงัหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

อาจารย



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5883010028 นางสาวลกัษณพร ใจดี การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่พฒันาเดก็เล็กในศตวรรษที ่21

2 5583010051 นายภราดา  ศาสตรพานิช การพฒันารูปแบบภาวะผูนาํทางการศึกษาในยคุเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2

3 5683010002 นางโชติกา  ปลาผล การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2

4 5883010037 นางวรรณพทัร  ซ่ือตรง จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที ่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัสํานักงานศึกษาธิการภาค 4

5 5783010042 นางพฒัน  มาศนิยม โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา

6 5783010032 นายพชิติชยั  บุปผาโท การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

7 5783010031 นางสาวนภภัทร  พูลเพิม่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

8 5883010004 นายณัฐพนัธ  วรกลุ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

9 5883010009 นางสาวไวริญ  พยงุเกยีรติคุณ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ ดานการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ   การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

10 5883010007 นางสาววรรณภา  งอกนาวัง การพฒันารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

11 5783010045 นางสาวชติุมา  รักอาชา การพฒันารูปแบบการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

12 5783010046 นางอัจจมิา  มาศนิยม เคร่ืองมือในการจดัการความรูเพือ่การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในศตวรรษที ่21ของครู 

13 5883010010 นางสาว กญัญาณัฐ หวานฉ่าํ การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจดัการเพือ่การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.Ed. 001 นางสาวรตรัิตน คลองแคลว การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

2 OU M.Ed. 003 นางสาวอัญญารัตน  มีเพยีร การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี

3 OU M.Ed. 004 นางสาววราภรณ  ตริเทพ คติความเชื่อและพธิีกรรมในการทํานาของชาวอสีาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จงัหวัดยโสธร

4 OU M.Ed. 005 นาย ชินวัฒน ไตรวงศ การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอน  เร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง  ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต

5 OU M.Ed. 006 นางสาวธัญญนิธิ  จนัทรอําไพ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพวทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ 

6 OU M.Ed. 007 นางศิริกญัญา  วรวุฒิณอยธุยา การพฒันาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีโดยใชการจดัการเรียนรูแบบอริยสัจ 4

7 5853010513 นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ ความสัมพนัธระหวางการบริหารจดัการกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

8 5853010533 นางสาวศิริประภา  เรียบรอย ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสดจ็ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

9 5753010199 นาย สุเฮล ยาหยาหมัน คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จงัหวัดสตูล

10 5853010372 นาย วรศักด์ิ ผองใส การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5

11 5853010542 นางสาวนันทรัตน  ลอยโคกสูง ความพงึพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

12 5853010544 นางสาวศรารัตน  สิงหนอย การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวทิยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2

13 5853010494 นางสาวราตรี  ปญญาตา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

14 5853010458 วาทีร่อยตรีหญิงเพชรรัตน  อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

15 5853010243 นายเอกชลติ  ภูงามโชติสิน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

16 5853010531 นายสุวิจกัขณ  พลพทิักษ ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

17 5853010471 นางสาวจารุมาศ  ฟุมเฟอย การจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

18 5853010540 นางธารารัตน  ทองลอย พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

19 5853010519 นายเมธิศ  สุบิน การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษานอมเกลาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

20 5853010462 นางสาวนัยนา  ปองเปน ความพงึพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางนํ้าจดื อําเภอหลังสวน จงัหวัดชมุพร

21 5853010460 นายเอกชยั   จนัทรทอง องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน

22 5853010413 นางภานินี  ชอบดี การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค

23 5853010415 นางรุงระวี  สุขแยม การศึกษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวดันครสวรรค

24 5853010492 นางสาวปญชลีย  กษิณศรี ความพงึพอใจของผูปกครองตอการจดัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

25 5853010515 นาย ยรรยงค ประกอบเก้ือ ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จงัหวัดสกลนคร

26 5853010461 นางสาว จติราพร อรุณโณทัย การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจงัหวัดสงขลา

27 5853010546 นางสาวอนุชธิดา  พ่ึงพนัธ ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

28 5853010518 นายพษิณุ  อภัยพรม การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

29 5853010539 นางนฤมล  เอี่ยมบัว ความพึงพอใจของครูทีม่ีตอการจดัสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวนัศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

30 5853010491 นางสาวชนุภรณ  วัฒนะกลู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

31 5853010541 นางกฤษณพร  ชุมเพง็พนัธ ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทกัษะปฏบิติัวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1

32 5853010234 นาย นาซีร มะโนรัตน การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในอําเภอคลองทอม จงัหวัดกระบี่

33 5853010532 นายกฤษฎิไ์กรวิชญ  จนัทรัตน สภาพปจจบุันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

34 5853010534 นาย เกยีรติศักดิ รูกจินา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพท่ี 157  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

35 5753010445 นางสาว นอรีเลียนา สือแม ศึกษาการจดัสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

36 5853010468 นายณัฐดนัย  ปากะโต การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษาสังกดักลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

37 5853010466 นายคมพรีาภัส  กนัตะ การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

38 5853010469 นางสาวเยาวลกัษณ  ยิ่งยง ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบรีุเขต 2

39 5853010493 นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

40 5853010255 นาง สิตา ไชยสุข คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

41 5853010558 นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธรรม ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการกบัการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพฒันาการจดัการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

42 5853010521 นางสาว ปยะนุช อนิตะวงค ความสัมพนัธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากบัการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ ของโรงเรียนในอาํเภอฝาง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

43 5853010237 นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากบัการดําเนินงานกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม

44 5853010520 นางสาวณัฐชา  ญาณวงค ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จงัหวัดเชียงใหม

45 5853010470 นางสาววิภาวรรณ  นาคแวน สภาพการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

46 5853010465 นายยทุธนา  คเชนทรชาติดํารง คุณภาพชวีิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

47 5853010574 นางสาวพรพรรณ  ถาวร การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอนัพงึประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ

48 5853010573 นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย ความพงึพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพีทุธ  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

49 5553010973 นางสาววรรณี  ฉมิมณี การจดัประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษาเขต 3 สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

50 5853010537 นางสาวปาจรีย วายโสภา ความพงึพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

51 5853010536 นายรณชยั หวามา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

52 5653010497 นางสาวจนัทิมา เลิศเสนา ความคิดเหน็ของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต  2 กลุมเครือขายอารยธรรมบรูพา

53 5653010496 นายเอกลักษณ จรประโคน การศึกษาความพงึพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

54 5853010457 นางสาวธรธราพร  ดนัยสิริชยัชล ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2

55 5853010215 นายพรีณัฐ บุญทาทอง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

56 5853010216 นางมาลยั บุญแสนไชย การมีสวนรวมในการบริหารงานวชิาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

57 5853010036 นางสาวรุงรัตนาภรณ  โทนออน ความพงึพอใจของครูทีม่ีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจดักจิกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอปุถมัภฯ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5882000019 นายธีระพจน ผดุงธรรม แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของผูประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ

2 5882000013 นาย เบลลนาธาเนียล จริเดชนันท รูปแบบการบริหารจดัการธุรกจิประกนัชีวิตทีม่ีประสิทธิภาพในยคุเศรษฐกจิ ดิจติอล Thailand 4.0

3 5782000045 นาย ณรงค วงศสกลุ การพฒันารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

4 5882000038 นางสาว สุขศรี พลูสุข บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ความยั่งยนื

5 5882000027 นางสาว วิภาดา อําไพ มหาวิทยาลัยเวสเทิรนส่ือสังคมออนไลนกบัโอกาสในการสรางธุรกจิ

6 5782000028 นาง รุงฤดี รัตนชยัศิลป แนวทางการพฒันาศักยภาพการแขงขนัของสถาบันอาชวีศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

7 5782000029 นาง ผกาภรณ บุสบง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่งผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

8 5882000042 นาย คณิศร อุนแสงจนัทร องคประกอบความผูกพนัของบุคลากรตอองคกรอตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

9 5882000035 นาย นันทนเทพ คําสอน แนวทางการบริหารจดัการธุรกจิโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนื

10 5782000032 นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉตัร รูปแบบกลยทุธการตลาดบริการทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด

11 5882000040 นาย วีระพนัธ อะนันชยัธวัช การรังสรรคเร่ืองราวผลติภัณฑ สินคาหน่ึงตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ กลุมผา จงัหวัดเชยีงใหม

12 5882000033 นาง บังอร เท่ียงแท คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยคุปจจบุันท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต

13 5882000032 นาย เมธา ขําดี การจดัการปญหาอาคารชดุ

14 5882000034 นาง ทองสุข หลุง บุพปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการพฒันาทักษะแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลิตเพือ่สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.B.A 001 นาย สุริยา สุขใส การจดัการความรูของธุรกจิระบบผนังกระจกอาคาร

2 OU M.B.A 002 นางสาว หรูหร่ี หมา ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเท่ียวชาวจนี

3 OU M.B.A 003 นางสาวเนาวรัตน  โพธิ์ขี  การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

4 OU M.B.A 004 นางสาวอรวรรณ  ลีลาเกยีรติวณิช ปจจยัทีม่ีผลตอการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

5 OU M.B.A 005 นาย ปญญา มีโชค การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกจินํ้าด่ืมบรรจขุวด กรณีศึกษา บริษัท น้ําด่ืมบรรจขุวด ABC จํากดั

6 5852000082 นางปุณยนุช ลาภศรี ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยัภูมิ

7 5852000104 นาง กนกพชิญ สงคราม ความพงึพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอเิล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2

8 5852000116 นางสาว จรีะนันต แจงกลาง ปจจยัสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถอืในจงัหวัดสระแกว

9 5752000279 นาย รัชชยัย วิจติรสูงเนิน ความสัมพนัธระหวางปจจยัการบริหารกบัการสรางทีมงานธุรกจิเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากดั

10 5652000300 นางสาว อไุร พะนิรัมย ความพงึพอใจตอคุณภาพชวีิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากดั จงัหวัดปทุมธานีและจงัหวัดสระบุรี

11 5952000001 นางสาว ชไมพร ซอนกล่ิน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยกุารบินแหงประเทศไทย จํากดั

12 5852000149 นางสาว อรทัย สาคํา ความสัมพนัธระหวาง แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร

13 5652000008 นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล  ของธุกจิกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอติาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากดั (มหาชน)

14 5852000152 นาย ประจกัษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสนิคาทีส่งผลตอสวนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชาเขยีวพรอมด่ืมกรณีศึกษา ชาเขยีวโออชิิ

15 5952000012 นายเทียรไชย  เทวาเกยีรติวงศ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั จงัหวัดเพชรบูรณ

16 5852000013 นางสาวมันทนา  ชิวปรีชา กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจงัหวัดนนทบุรี

17 5652000197 นายชูเกยีรติ  พรหมธาดา ปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกนัชีวิตกบับริษัทโตเกยีวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม

18 5952000029 นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยันิธิวุฒิ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั  จงัหวัดเพชรบูรณ

19 5852000112 นายพนัธวัสส  วงษไพบูลย ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอตนทุนโลจสิติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

20 5852000154 นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม ความพงึพอใจของประชาชนตอการบริหารจดัการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R

21 5952000022 นางณัฐนวรัตน  บุญมา การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

22 5952000034 นางสาวพริญาณ  ศรีเพยีงจนัทร หลักการจดัการงานพสัดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง

23 5652000114 นางสุภาพรรณ  แตงทอง ปจจยัทีม่ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จงัหวัดตาก

24 5852000153 นางสาวธัญรัศม  สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํแบบพฒันา และความสขุในการทํางาน

25 5952000042 พนัตรีหญิงวรัชญา  ปอมคาย ยุทธศาสตรมูลนิธโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป

26 5952000060 นางสาวประไพทิพย  ดานณรงค ความพงึพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต

บรหิารธรุกิจปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5781010006 นายศักด์ิดา โชตะยากฤต บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง

2 5881010043 พนัโท วสันต ฉมิแดง การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)

3 5781010045 เรืออากาศโท กติติ กิ่งไทร การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากดั(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ

4 5681010012 นาย ธนวิทย กลับนวม บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีดิ่นดวยดาวเทียม

5 5781010019 นาย มนตรี นามจริโชติ ความขดัแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นของกรมท่ีดิน

6 5681010022 นางสาวภวริศา  ทรัพยมณีวงษ ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก

7 5681010025 นาย นพดล วิยาภรณ โครงการบริหารการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ ศึกษากรณี : พืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก EEC 

8 5881010041 พนัเอกพรีวัส  พรหมกลัดพะเนาว สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน

9 5581010007 นางสาว นพรัตน จนัทรเกษม การทํางานของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ

10 5681010024 นาย รักพงษ รติคุณูปกร การขบัเคลื่อนการพฒันาการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา

11 5681010005 นาย ศักด์ิดา นาสองสี องคประกอบของการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวทิยาลัยราชภฏัไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

12 5881010022 นายสนธยา  เครือเวทย การบริหารสํานักงานอยัการสูงสุดไทยกบัความรับผิดชอบและตรวจสอบได

13 5781010041 นายเกรียงศักด์ิ  แสงสวาง ปญหาการจดัระบบบริการแท็กซ่ีโดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก

14 5681010039 นาย ไชยพงศ  อคัรกติต์ิจนิดา การเตรียมความพรอมการพฒันาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย 

15 5881010016 นายเลอพงษ  ซารยดี นโยบายกองทุนประกนัสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ

16 5781010042 นางสาว อไุรวรรณ เตยีนศรี การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

17 5881010021 นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล แนวทางในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

18 5881010014 นาย ณัฐพงษ จตุรชาตสุิคนธ แนวทางพฒันาบทบาทของกรมสงเสริมอตุสาหกรรมในประเทศไทย

19 5881010008 นาย วรรณชยั สุวรรณกาญจน ปจจยัทีส่งผลตอการนาํแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยกุตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจงัหวัดกระบี่

20 5881010025 นาง เกศรินทร วิมลธาดา สถานการณการประมงพืน้บานในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขล

21 5681010013 นาย ชาติชยั สาลีผล ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจงัหวัดเพชรบูรณ

22 5881010026 นาย ณัฐวัฒน คํากอง การจดัการโครงการขนาดใหญเมืองพทัยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพเิศษ

23 5881010019 พนัตรีธนัญชยั  แกนแกว สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก

24 5881010018 นายเอกศิริ  นิยมศิลป การกํากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอดุมศึกษา

25 5781010002 นายไตรภพ  ประสาทแกว การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพือ่การพฒันาบึงบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค

26 5881010010 นายสุรพล  เตียวตระกลู แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.P.A. 001 นาย พชิยั กนกจรรยา ประสิทธิผลการบริหารจดัการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ

2 OU M.P.A. 002 นางสาวมลวิภา  ชมุอาจ ผลสมัฤทธิ์การขบัเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอตุสาหกรรมสรางสรรค

3 5851010150 นายนิรัติ ต้ังพนิิจการ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในในการปฏิบัติหนาทีข่องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี

4 5951010037 นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี

5 5651010306 นางอญัชลี  คิดแสวง ประสทิธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจงัหวัดระยอง

6 5851010102 นางสาวภิกลูนิกาย  นารี ปจจยท่ีมีความสัมพนัธกบัความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง

7 5651010039 นางศุภวรรณ  เทีย่งกระโทก การศึกษาความตองการในการพฒันาบุคลากรกรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จงัหวัดนครราชสีมา

8 5651010308 นายณัฐพชัร  รัตนโสภิตสกลุ ความพงึพอใจของผูสูงอายตุอการใหบริการเบีย้ยงัชพีในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

9 5951010013 นางสาว บุษยา มาทา ความพงึพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

10 5651010305 นาย คณิต กติิศักด์ิ ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกบังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

11 5851010130 นางสาว อรัญณีย จกุหอม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

12 5651010087 นาย อคัเดช ไมอกัรี ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ

13 5751010133 นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิัฒน ความตองการพฒันาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ที ่18

14 5651010045 รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก

15 5951010005 นางสาว บุศรา ขาวจตุัรัส บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจงัหวัดชมุพร

16 5751010147 นายตนพงศ  คําพลงาม ความพงึพอใจของผูรับบริการนาํเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกกักนัสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

17 5851010008 จาเอกณัฐวุฒิ  อดุสุข ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จงัหวดัเชียงราย

18 5651010152 นายธนา  บุตตะ ความสําเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจนัทบเพชร

19 5751010134 นาย วัชรศักด์ิ อิ่มอาเทศ ปจจยัทีม่ีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จงัหวัดนครสวรรค

20 5751010134 นายกลุ  เครือวีระ การศึกษาการมีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จงัหวัดตาก

21 5851010144 รอยตํารวจโทองอาจ  จนิาอุ การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวนิ จังหวดัชลบุรี

22 5851010116 รอยตํารวจเอกภัทรพล  ถวยทอง ปจจยัทีส่งผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดชลบุรี

23 5951010010 นาย สายชล เปพาทย ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จงัหวัดแมฮองสอน

24 5751010186 นายประจบ  บุญแสง ความสมัพนัธระหวางการสรางทีมงานและประสทิธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร

25 5751010188 พนัจาเอกสุกจิ  ปรือปรัก ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ 

26 5751010189 จาสิบตรีปรีชา ฉนุกลา ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ

รฐัประศาสนศาสตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5885010008 นาง อบุลรัตน วิเชยีร (ดอนหมอ) การพฒันารูปแบบการปองกนัอบุัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรม  

2 5785010024 นางสาว นิธินันท มิลินจรูญพงษ สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายใุนชมุชน

3 5885010004 นายจกัรพงศ  ปติโชคโภคินท การสงตอผูปวยฉกุเฉนิระหวางสถานพยาบาล

4 5785010012 นายพลากร  พุทธรักษ การวินิจฉยัการติดเชื้อไขเลือดออก

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5855010072 นาง รองรัตน หนูแกว ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความต้ังใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล    จงัหวัดอตุรดิตถ

2 5855010066 นางวรัฏฐา  มาลานนท ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายทุีม่ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จงัหวัดระยอง

3 5855010038 นาย สมบูรณ ดําขํา การมีสวนรวมของประชาชนในการคดัแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จงัหวัดลพบุรี

4 5855010056 นาย ฮิลมี กอืจิ ปจจัยทีมีความสัมพันธกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา

5 5855010073 นาง สายธาร โคทอง ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความผูกพนัตอองคกรของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพชิยั จงัหวัดอตุรดิตถ

6 5855010067 นาง ขนิษฐา ใจยนิดี ปจจยัที่มีความสัมพนัธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จงัหวดัระยอง

7 5655010160 นางสาวสพุรรษา ดาหาร บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตําบลโพธิห์มากแขง อําเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนประถมในอําเภอสะ
เมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต2 2)ศึกษาระดับการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และ3)ศึกษา
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แบบเรียนรวมในการทําวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามประมาณคา โดยมีคาความเชื่อมั่น 0.97 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธเพียรสัน และใชวิธีหา
สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค ผลการวิจัยพบวา 
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อยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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Abstract
 The objectives of this study were 1) to study the administrative level of primary 
school administration in Samoeng district, 2) to examine the level of inclusive education 
among primary school administration in Samoeng district, and 3) to investigate the 
relationship between administration and the inclusive education of primary schools in 
Samoeng district under the office of Chiang Mai primary educational service area        
office 2.  
 The populations were 150 samples randomly selected from director,teacher and 
teacher’s inclusive education. They were asked to complete the questionnaire with the 
validity at 0.97 for data collection. The statistical used employed with percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’ s correlation coefficient, as well as Cronbach’s alpha 

coefficient. The results were found that; 
1. The overall opinions on the primary school administration of Samoeng district 

could be summarized that the respondents had the highest level of opinions in school 
operation. Each aspect of opinions showed that the highest level of opinions was work 
planning, followed by improvement, monitoring, and evaluation. The lowest level of 
opinions was as operation. 

2. The level of inclusive education of primary school in Samoeng district as the 
overall found that the respondents had the highest level opinions on operation. In each 
aspect, it indicated that the building of learning community had the highest level, 
followed by the students’ quality, learning and teaching, and the lowest level was the 
administration of inclusive administration.  

3. According to the investigation of the relationship between administration and 
the inclusive education of primary schools in Samoeng district under the office of Chiang 
Mai primary educational service area office 2, it had the low relationship and positive 
relationship.
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บทนํา 
 การศึกษากับมนุษยมีความสัมพันธกันในทางเจริญงอกงาม การศึกษาถือวาเปนรากฐานท่ีสําคัญที่สุดใน
การพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาทั้งในดานการสรางและการพัฒนา ศักยภาพหรือ
แมแตการพัฒนาทักษะในการทํางานของบุคคล กอใหเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรม ในการศึกษาของไทยในปจจุบันนั้น  ในประเทศไทยการศึกษายังคงมีความสําคัญและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้งไมวาจะเปนการศึกษาภาคบังคับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาของคนทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกันไมวาจะเปน เพศ วัย หรือแมกระทั่งผูที่ ทุพลภาพหรือผูมีความ
บกพรองในรางกาย จึงอัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงพระราชทาน
แกคณะกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระตําหนัก
จิตรดารโหฐาน วันที่ 22 มีนาคม 2517 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: 2555: 45) ท่ีได
ทรงดํารัสถึงผูพิการวา“งานชวยพิการนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะวาผูที่พิการไมไดเปนผูอยากพิการ อยาก
ชวยตนเองถาเราไมชวยเขาใหสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอะไรเพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทําใหเกิด
สิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแกสวนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทําก็คือชวยเขาใหชวยตนเองได เพ่ือจะใหเขาสามารถ
เปนประโยชนตอสังคม” ดังนั้นบุคคลที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการควรจะทราบถึงสิทธิและความ
ตองการจําเปนของคนพิการในดานตางๆ ทั้งสิทธิดานการศึกษาการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทย สังคม

�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

และอาชีพ ตระหนักถึงความตองการจําเปนของคนพิการเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพอันจะ
นําไปสูการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศตอไป” วิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้น ไดเริ่มตนมาจาก
การศึกษาที่เรียกวา การศึกพิเศษ ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะดาน มีลักษณะของการแบงแยก
เด็กออกไปจากสังคม จึงเกิดปญหาวามีเด็กจํานวนหนึ่งยังไมไดรับการศึกษา และจากน้ันจึงไดพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาออกมาเปนการเรียนรวม แตก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนไดอยางแทจริง 
นักการศึกษาและองคการยูเนสโกจึงไดพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาแบบใหมขึ้นมาอีกในศตวรรษที่ 21 คือ 
การศึกษาแบบเรียนรวมโดยเชื่อวารูปแบบของการศึกษาดังกลาวสามารถตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนปกติ ซึ่งโรงเรียนจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตางๆ เพื่อชวยใหนักเรียนทุกคนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูอยางแทจริง จึงเปนหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ท่ีจะตองรวมกันเพ่ือดําเนินการให
การศึกษาเพื่อปวงชนไปสูเปาหมาย นั้น คุณภาพของคนและคุณภาพของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนโยบายสําคัญใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงจัดการศึกษาสําหรับผูพิการเรียกวา
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวมโดยมีศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด  เปนผูรับผิดชอบสงเสริม
และสนับสนุนใหโรงเรียนท่ัวไปสามารถจัดการศึกษาใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติไดการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนเรียนรวมจึงเปนรูปแบบหน่ึงของการจัดการศึกษาที่ใหโอกาสนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาส
เขาเรียนรวมกับนักเรียนปกติเพื่อใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาเต็มศักยภาพสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดสามารถชวยเหลือตนเองไดและใชความสามารถที่มีอยูใหเปนประโยชนแกสังคมกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินงานโครงการโรงเรียนจัดการเรียนรวมโดยคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัดที่มีความพรอมเปนโรงเรียนจัดการเรียนรวมใชกรอบแนวคิดและกระบวนการตามมาตรฐานการ
จัดการโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งกําหนดมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวมไว 4 มาตรฐาน ไดแก 1. ดาน
คุณภาพนักเรียน 2. ดานการเรียนการสอน 3. ดานบริหารจัดการ 4.ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู สําหรับ
ในจังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2559 ทุกโรงเรียนลวนแลวแตมีนักเรียนที่พิการมีความบกพรองทางดานตางๆ
อยูเปนจํานวนไมนอยแตเด็กกลุมนี้ก็ยังถือไดวาเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอโรงเรียน ไมวาจะเปน
ขอมูลพื้นฐานในการรับการสนับสนุนคาใชจายทางการศึกษาจากรัฐบาลผลการทดสอบระดับชาติ หรือแมแตมี
สิทธิความเปนมนุษยจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองมีความตระหนักใหความสําคัญและเขาใจอยางลึกซึ้งถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล 
 จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยในฐานะครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและเปนผู
ที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรวมในโรงเรียน ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการบริหาร
จัดการเรียนรวม จึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เพ่ือนําขอมูล
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และขอเสนอแนะไปใชประโยชนในการวางแผนการ
ดําเนินการพัฒนาการบริหารโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 อันนําไปสูการพัฒนานักเรียนท่ีมีความพิการใหมีความรูความสามารถตาม
ศักยภาพเปนพลเมืองดีเปนที่ยอมรับของสังคมสามารถเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม
ในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัย 
ดังนี้  
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 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาระดับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม
ในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต2 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม

ในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ผูวิจัยไดนํามาตรฐานการศึกษา
พิเศษโรงเรียนเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2555: 142) มากําหนดเปนกรอบแนวคิดการทําวิจัย 
ดังนี้ 

       ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถม

ในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
(1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนประถมใน อําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (2) เพ่ือศึกษาระดับการ ศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 และ(3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Qualitative Research) แบบสํารวจความคิดเห็น 
(Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1.ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ ครูผูรับผิดชอบการ
เรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ป
การศึกษา 2559 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ ครูผูรับผิดชอบ
การเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 
2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีของ Taro Yamane (Taro Yamane, อางถึงใน สุทธนู ศรไสย, 2551) 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน  

การบริหารการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

1. ดานคุณภาพนักเรียน 

2. ดานการเรียนการสอน 

3. ดานการบริหารจัดการเรียนรวม   

4. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

การบริหารจัดการตามวงจรเดมมิ่ง  

1. การวางแผน (Plan – P)  

2. การลงมือปฏิบัติ (Do – D)  

3. การตรวจสอบ (Check – C)  

4. การปรับปรุง (Act – A) 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ การศึกษาแบบเรียนรวม ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยแบงออกเปน 3 ตอน 
ดังนี้ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธดานการบริหาร
จัดการ การศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.97 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.คารอยละ เพื่อวิเคราะหลักษณะบุคคลในการวิจัยความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ

กับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน 
 2. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหระดับการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียน 

 3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการ
กับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการวางแผน
ปฏิบัติการ รองลงมาคือดานการปรับปรุง ดานการตรวจสอบประเมินผล และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการ
ดําเนินการ เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้ 
 1.1 ดานการวางแผนปฏิบัติการ มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดูแลการศึกษาแบบเรียนรวม มีการวางแผนเพ่ือสรางความเขาใจในการบริหารจัดการการศึกษา
แบบเรียนรวม ผูบริหารใหความกระตือรือรนในเร่ืองของการศึกษาแบบเรียนรวม ผูบริหารมีกําหนดนโยบายการ
วางแผน การจัดกิจกรรม ในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาแบบเรียนรวมภายในโรงเรียน 
และโรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และใหความรู แกบุคลากรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม   
 1.2 ดานการดําเนินการ มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ มีจัดการประชุม
ผูปกครองเพ่ือปรึกษาปญหาของนักเรียนรวมทั้งพูดคุยใหคําปรึกษากับนักเรียนที่อยูในกลุมท่ีมีแนวโนมท่ีตองเขา
รับการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญ มีคัดกรองนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมที่มีแนวโนมที่ตองเขารับการคัดกรอง
จากผูเชี่ยวชาญ สงตอนักเรียนที่อยูในกลุมที่มีแนวโนมที่ตองเขารับการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญให กับผูที่
เกี่ยวของชวยเหลือ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ จัดระบบงาน เพื่อใหสะดวกในการนําขอมูลไปใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนแบบเรียนรวม อบรมใหความรู ความเขาใจในการดําเนินงานตามแนวทางการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ประเมินตนเองและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามเกณฑที่กําหนด 
สรางเครือขายผูปกครองและใหรวมมือกันสงเสริม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 1.3 ดานการตรวจสอบ ประเมินผล มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ มีการสรุป
บันทึกผลและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้น รายงานสรุปทบทวนคุณภาพการจัดการเรียนรวม
อยางเปนระบบ บันทึกการชวยเหลือ แกไขปญหา และติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยูในกลุมที่มีแนวโนมที่
ตองเขารับการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญ ดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียน ชวยใหรูจักตัวนักเรียน ผูปกครอง และ
มองเห็นถึงปญหาของนักเรียนแตละคน  
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 1.4 ดานการปรับปรุง มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ผูปกครองใหความรวมมือ 
กับทางโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม นําผลการคัดกรองนักเรียนอยูในกลุมท่ีมีแนวโนมที่
ตองเขารับการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญ มาแกไขขอบกพรองของนักเรียนแตละคน โดยจัดทําแผนการเรียนรูเปน
รายบุคคล นําผลการประเมินจากแบบประเมินพัฒนาการมาชวยในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 2. การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ในภาพรวม พบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รองลงมาคือ 
ดานคุณภาพ ดานการเรียนการสอน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ดานการบริหารจัดการเรียนรวม มี
รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ดานคุณภาพนักเรียน มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนรวมกันวางแผน ตลอดจนปฏิบัติตามแผน จนเกิดความพึงพอใจตอการพัฒนาการของนักเรียน 
นักเรียนไดปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษาเรียนรวมตามความเหมาะสมและแตกตางระหวางบุคคล ปญหาที่พบ
สามารถนําไปแกไขพัฒนาการของนักเรียนความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน มีการวางแผน
พัฒนาการตามศักยภาพของนักเรียน มีการตรวจสอบสภาพปญหาของผูเรียนและนําไปวางแผนปรับปรุงแกไขได
อยางเหมาะสม  
 2.2 ดานการเรียนการสอน มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ไดปฏิบัติการตามแผน
และไดตรวจสอบสภาพเปนรายบุคคล มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและฟนฟูสมรรถภาพของ
นักเรียนเพื่อการจัดการเรียนรวม จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรวมและจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถตาม
ศักยภาพ วางแผนการวัดและประเมินผล แยกประเภทนักเรียนตามสภาพที่แทจริงเพื่อพัฒนานักเรียนเปน
รายบุคคลโดยใชแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และนําผลการวัดและประเมินผล ตามสภาพที่แทจริง
เพื่อพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล มาวิเคราะหตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสม  
 2.3 ดานการบริหารจัดการเรียนรวม มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ มีการวาง
แผนการสํารวจและจัดทําระบบขอมูลสาระสนเทศดานการศึกษาพิเศษ นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง พัฒนา 
สงเสริมใหมีการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ โดยใชกระบวนการวิจัย สื่อและบริการตางๆ ในการพัฒนาการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับผูเรียน ตามความเหมาะสมและความแตกตางระหวางบุคคล วางแผนการสงเสริมการใช
งบประมาณอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการความชวยเหลืออื่นใด และสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรดาน
การศึกษาพิเศษ  
 2.4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ผูบริหาร
โรงเรียนผูปกครองรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการเรียนรวม นําสื่อและ
เทคโนโลยีเขามามีสวนรวม ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาและพัฒนาใหถูกตองตามความเหมาะสม โดยใชสื่อ
และเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมอยางเปนลําดับขั้นตอน ผูบริหารโรงเรียนผูปกครองรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของให
ความชวยเหลือ เกื้อหนุนกัน สงเสริมใหคนในชุมชน มีความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรู
แบบเรียนรวม  
 3.การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมกับการ
บริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 มีความสัมพันธกันในทางบวก เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเ รียน
ประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 พบวา 
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 3.1 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอ
สะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานการวางแผนปฏิบัติการ มี
ความสัมพันธกับการบริหารงาน ดานการดําเนินการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังมี
ความสัมพันธกับ ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3.2 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอ
สะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานการดําเนินการ มีความสัมพันธกับ
การบริหารงาน ดานการตรวจสอบ ประเมินผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังพบวามี
ความสัมพันธกับการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ ดานการปรับปรุง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3.3 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอ
สะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานการตรวจสอบ ประเมินผล มี
ความสัมพันธกับการบริหารงาน ดานการปรับปรุง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 3.4 การบริหารงานตามวงจรคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดานการปรับปรุง มีความสัมพันธกับ ดานคุณภาพ
นักเรียน ดานการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการเรียนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และยังมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.การบริหารจัดการของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 อยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู 
และ ครูผูรับผิดชอบการเรียนรวม มีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน วางแผนการจัดประสบการณการศึกษา
แบบเรียนรวม มีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีสวนรวมทําใหเกิดการ
พัฒนาการที่เหมาะสมตามสติปญญาและวัย และมีสวนรวมในการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน ฟูเกษม (2551: บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยปญหาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีและยังสอดคลองกับ ขวัญใจ ธรรมขันโท (2549: 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา
ในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม 

2.การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครู และ ครูผูรับผิดชอบการเรียนรวมมีการประสานงานการทํางานอยางตอเนื่อง ดําเนินการรวมกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ก่ิงเพชร สงเสริม. (2552: บทคัดยอ).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบ
คละชั้นที่มีเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Brown. 
(2007อางถึงใน กิ่งเพชร สงเสริม, 2552: 232) ไดทําการวิจัยเรื่องการสอนนักเรียนที่มีระดับความสามารถ
แตกตาง ยุทธศาสตรการเรียนรวมสําหรับความเปนมาตรฐานการเรียนรูที่เปนประโยชนสําหรับชั้นเรียนท้ังระบบ 

�
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3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะ
เมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 พบวาคาความสัมพันธระหวางการบริหาร
จัดการกับการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 เปนความสัมพันธในทางบวกทุกดาน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. โรงเรียนควรสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษา แนะนํา และรวมวางแผนกําหนด
แนวทางการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็ก การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหชุมชนไดรับทราบ เปนระยะ แนะนําปรับปรุง เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ตรงกันทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 
 2. โรงเรียนควรมีกิจกรรมการเรียนรูสูแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหมีความสอดคลองกับความตองการและ
พัฒนาการของเด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในแตละชวงวัย ซ่ึงแตละชวงวัยจะมีภาวะอารมณ ความคิดท่ี
แตกตางกัน ควรมีการนิเทศกํากับติดตามผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องดูพัฒนาการของเด็กนักเรียนใน
รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดทําเปนรายบุคคลเพื่อสงตอใหครูประจําชั้นในปถัดไปและเปนแนวทางในการ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยสภาพสังคมและสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกลุม
โรงเรียนขยายโอกาส 
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สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
States and Problems in Academic Administration at Watparpai Schools under Saraburi 
Primary Educational Service Office 2 
 
ผูวิจัย      กฤษฎ์ิไกรวิชญ  จันทรัตน 
     สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
     การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2)เพ่ือศึกษาระดับสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ3) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปญหา
และสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนท่ีเรียนอยูในโรงเรียน
วัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 226 คนไดมาโดยการสุมอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ไดแก แบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ  
ผลการวิจัยพบวา  
 1. การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวม อยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด 
ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และปญหาการบริหารงานวิชาการต่ําสุด 
ไดแก ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2. การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงาน
วิชาการสูงสุด ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู และต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : การบริหาร, งานวิชาการ, เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Abstract 
 The purposes of the study were :1) to states and problems in determine of academic 
administration at Watparpai schools under Saraburi primary educational service office 2; 2) to
compare the compare to states and problems in determine of academic administration at 
Watparpai schools under Saraburi primary educational service office 2 by sex, education level, 
and parents career. The sample of student’s parents in Watparpai schools of 226 people. The 
research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.96. The 
analysis of the data was accomplished by computation of the percentage, mean, and standard 
education. T-test numerical values was also computed to test each of the null hypothesis 
postulated in the study. 
Based on the findings of the study, it was concluded that: 
 1. The problems in determine of academic administration at Watparpai schools under 

Saraburi primary educational service office 2, the overall picture was low. When considering 
each aspect, it was found that the highest problem was the development of curriculum, 
followed by the learning management process. And the lowest academic administration 
problem was the development of the quality assurance system within the institution.
 2. The states in determine of academic administration at Watparpai schools under 
Saraburi primary educational service office 2, the overall picture was very high. When 
considering each aspect, it was found that the highest problems in academic administration 
were the evaluation, evaluation and transfer of learning outcomes, followed by the learning 
management process and the lowest were the curriculum development. 
 3. In comparison of states and problems in determine of academic administration at 
Watparpai schools under Saraburi primary educational service office 2 by sex, the overall 
difference was statistically significant at .05 level classified by educational background. And 
the careers of the parents. Difference was statistically significant at .01 level.

Keywords : administration, academic affairs, educational service area 
 

บทนํา 
  การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคงของประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเปนผูมองกวางไกล ใฝดี ใฝคิดมีเหตุผล มีวินัย และรูจักรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความรูทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน เพื่อใหประเทศไทยแขงขันและ
รวมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในสังคมโลกอยางเหมาะสม กระบวนการศึกษาจะชวยสรางสรรคสังคมใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูเปนสังคมที่มีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ เศรษฐกิจสมดุล ส่ิงแวดลอมยั่งยืน 
ประเทศชาติมั่นคง และมีสันติกับประเทศเพื่อนบานและเพื่อนรวมโลก  
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  งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐาน และ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาสวนงานอื่น ๆ นั้นถือวาเปนงานที่สําคัญรองลงมาหรือเปนงานสนับสนุน             
การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาทุกระดับท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามความ
คาดหวังของหลักสูตร เปาหมายและมาตรฐานท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดตาม
มาตรฐานนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารทางวิชาการหรือเปนผูมีความรู  ความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงไดแก การบริหารจัดการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การนิเทศการการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558 : 21) โดยดานการจัดการเรียนรูนั้นถือเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่จะตอง
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเปนอันดับแรก ดานการพัฒนาหลักสูตรมีความสําคัญมากที่สุดในกระบวนการจัด
การศึกษา เปรียบเสมือนเคร่ืองกําหนดวิธีการดําเนินชีวิตของผูเรียน 
  โรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ที่จะตองปฏิบัติภารกิจดานการจัดการศึกษาใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ท่ีมุงเนนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ 0-NET 
(Ordinary National Educational Test) ปการศึกษา 2553 ท้ังระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนวิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ํากวา 50 ทุกวิชา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560 : 6) จากผลการประเมินในภาพรวมโดยสรุปคุณภาพ
ของผูเรียนสวนใหญยังไมเปนที่นาพอใจ สถานศึกษาควรนําผลการประเมินไปใชในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนประจําป จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหาอยางแทจริง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  2. เพ่ือศึกษาระดับสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปญหาและสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียน วัดปาไผ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพของผูปกครอง  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาตามแนวความคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 7) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 163) ; คํามาย บุญสนอง (2551 : 52) ; ศิริพงษ กลั่นไพฑูรย (2552 : 12) 
; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 3-4) ทาบา (Taba, 1962 : 454) แลวมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดเปนขอบขาย
งานวิชาการ ไดทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
   ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จํานวน 
517 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 226 
คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (การจับฉลาก) 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนแบบสอบถามเพ่ือสอบถามเก่ียวกับสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 1. เพศ  
 2. วุฒิการศึกษา 
 3. อาชีพ 

สภาพปญหาและสภาพปจจุบนัการบริหาร 
งานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ ใน 4 ดาน  

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 2. ดานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  

 3. ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนนิการ
เทียบโอนผลการเรียน  

 4. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเครื่องมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC โดยคาที่ได ตั้งแต 0.67-1.00 แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธขีองครอนบาค ไดเทากับ 0.96  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้  
 1. การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ
สูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และปญหาการบริหารงาน
วิชาการต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนา
หลักสูตรสูงสุด ไดแก การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 
  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวา อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการจัดการ
เรียนรูสูงสุด ไดแก มีการดําเนินการสอนดานกระบวนการเรียนรูที่จะนําไปสูการเนนผูเรียนสําคัญที่สุด  
  ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนสูงสุด ไดแก มีการกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงสุด ไดแก การกําหนดเกณฑการประเมินเปาหมาย
ความสําเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  2. การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงาน
วิชาการสูงสุด ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู และต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร 
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  ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนา
หลักสูตรสูงสุด ไดแก การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม 
  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรูสูงสุด ไดแก การจัดใหมีการสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
 ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนสูงสุด ไดแก มีการประเมินผลครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรู  
 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ภาพรวม ดานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสูงสุด ไดแก การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
  3. เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวัดปาไผ จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง 
   3.2 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพบ
ความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการพัฒนา
หลักสูตร พบวา การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู พบวา การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกับ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง ดานการวัดผลประเมินผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ สูงกวาระดับปริญญา
ตร ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พบวา การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกับการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกนั้นแตกตาง  
  3.3 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ จําแนก
ตามอาชีพของผูปกครอง พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา อาชีพเกษตรกรรม แตกตางกับ 
อาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา อาชีพ
เกษตรกรรม ไมแตกตางกับ อาชีพอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู พบวา อาชีพเกษตรกรรม แตกตางกับ อาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไม
แตกตาง ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา อาชีพรับจาง ไมแตกตางกับ อาชีพอื่น ๆ 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พบวา อาชีพเกษตรกรรม ไมแตกตางกับ อาชีพอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง 
 

อภิปรายผล 
  1. การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ
สูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานโรงเรียนมีขอบขายการบริหารหลากหลาย 
ผูเรียนปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมตามความสนใจ ความถนัดเพ่ือใหผูเรียน ชวยคิด ชวยทํา และชวยแกไขปญหา โดยครู
เปนผูควบคุมชี้แนะใหคําปรึกษากิจกรรมตามโครงสรางของหลักสูตรดังกลาว พัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่มี
ความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยรูจักชวยเหลือผูอื่น และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนงานท่ีควรศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะเทคนิควิธีสอนแบบเนน
กระบวนการ สอดคลองกับ ลาวรรณ โสภิส (2558 : 70-101) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุงสูโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีเขตการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการศึกษา พบวา ปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุงสูโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ในภาพรวมมี
ปญหาอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงมาต่ํา คือ ดานการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษา ดานการวางแผนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช และดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหา
การบริหารงานวิชาการสูงสุด ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา ไดแก 
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานโรงเรียนมี
ขอบขายการบริหารหลากหลาย โดยเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษาโดยเฉพาะดานการปรับปรุงคุณภาพ
ดานการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา งานบริหารสถานศึกษานัน้ ไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ ภาระหนาที่ของผูบริหารและงานท่ีผูบริหารตองปฏิบัติยอมตองมีงานทุกอยางท่ีเหมาะสมกันท้ังสิ้น  
โดยถือวางานวิชาการเปนหลัก เปนงานท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ สวนงานอ่ืน ๆ 
นั้นถือเปนงานท่ีมีความสําคัญรองลงมาและเปนงานสนับสนุน และสอดคลองกับผลการวิจัยของชํานาญ ทวมพงษ 
(2550 : 68-80) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา  สังกัดสํานักงานพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดระยองเขต 1 ผลการวิจัย พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาและดานการนิเทศภายใน ตามลําดับ และสอดคลองกับชัญญา พงษชัย ธนีนาฎ ณ สุนทร และภัทร
พล มหาขันธ (2554 : 55-70) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบวาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสื่อการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล ตามลําดับ  
 3. เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
   3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 นอกนั้นแตกตาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษาทุก
ระดับที่จะชวยพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตร เปาหมายและมาตรฐานท่ีโรงเรียนได
กําหนดไว โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดตามมาตรฐานนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารทาง
วิชาการหรือเปนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก 
การบริหารจัดการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และการ
สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุลัดดาวัลย อัฐนาค (2557 : 
111-133) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา ครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
บริหารวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน  
   3.2 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุก
ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตระดับการศึกษา
ไดนั้น ผูบริหารมีหนาที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรูการใช
สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน รวบรวมและเผยแพรผลการทําวิจัยรวมทั้งสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาเพราะเปนเครื่องชี้วัด
ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ นาวาอากาศเอกหญิง ปนัดดา วิชยาภัย (2552 
: 99-114) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน และผูปฎิบัติงาน ใน
โรงเรียนสายวิทยาการ ของกองทัพอากาศ ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ ตาม
ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ ผูปฎิบัติงานในโรงเรียนสายวิทยาการ ของกองทัพอากาศ จําแนกตามตําแหนงหรือ
หนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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   3.3 เปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ดานภาพรวม พบวา อาชีพ
เกษตรกรรม แตกตางกับ อาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะ สถานศึกษาควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยครู ผูบริหาร และชุมชนมีสวน
รวม มีการจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมท้ังเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สุลัดดาวัลย อัฐนาค (2557 : 
111-133) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
การบริหารวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.1 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด ไดแก ดาน
การพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอดานการพัฒนาหลักสูตร โดยการแตงตั้งและ
มอบหมายงานวิชาการโรงเรียนดําเนินการอยางเรงดวน 
 2.2 การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการสูงสุด 
ไดแก ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้
นํามาสรางแนวทางปฏิบัติงานการจัดบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนตอไป 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป 
 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
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ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติ วงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาด
เล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 
Requirement Greaves Support Activities to Promote Skills Thaimusic Band of Small Schools 
in Banmee District Under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 1
 
ผูวิจัย   กฤษณพร  ชุมเพ็งพันธ 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 1 2) เปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ประชากร คือ ครูผูสอนหรือรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมทักษะดนตรีไทย รวมทั้งสิ้น 29 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน 0.9 สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดาน
นโยบายและแผนการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานงบประมาณ ตามลําดับ และ2) ผลการ
เปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติ วงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก 
อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ครูผูสอนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย
แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ซึ่งการพัฒนาอยางเปนระบบดังกลาว จะทําใหงานกิจกรรมของนักเรียน
ทุกกิจกรรม มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอตัวนักเรียนไดมากข้ึน 

 
คําสําคัญ : ความตองการ, ดนตรีไทย 
 
ABSTRACT 

The research was aimed to study 1) requirement greaves support activities to 
promote skills Thai music band of small schools in Banmee district under the Office of 
Lopburi Primary Educational Service Area 1 2) to compare the requirement greaves support 
activities to promote skills Thai music band of small schools in Banmee district under the 
Office of Lopburi Primary Educational Service Area 1 by personal factors. The population 
is the teacher or responsible for activities promoting Thai musical skills total 29 people. 
The tools used in this research is a questionnaire with the reliability 0.973. Statistics used to 
analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

�


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

The results showed that 1) requirement greaves support activities to promote skills 
Thai music band of small schools in Banmee district under the Office of Lopburi Primary 
Educational Service Area 1 overall was high level. Considering it was high level that in all 
aspects. Descending order: personnel, policy and teaching plan, the media teaching and the 
budget. And 2) compare the requirement greaves support activities to promote skills Thai 
music band of small schools in Banmee district under the Office of Lopburi Primary 
Educational Service Area 1 by personal factors with different had requirement greaves 
support activities to promote skills Thai music band difference. 

Keywords : requirement, Thai music
 

บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2553 กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาในมาตรท่ี 6 ท่ีกําหนดไววา“การจัดการศึกษา             
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข” และมาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัด
การศึกษาใหยึดหลัก 3 ประการ คือ เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) ภายใตวิสัยทัศน “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ” โดยประเด็นหลักของเปาหมายปฏิรูปการศึกษา มี 3 ประเด็น คือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการบริหารและจัดการศึกษา ท้ังนี้ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการ
เรียนรูอยางเปนระบบไว 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ท่ีมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวย
ตนเองหาความรูอยางตอเนื่อง การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษา แหลงเรียนรูยุคใหมและการพัฒนาการ
บริหารจัดการใหม 

การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย การนําองคกร         
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการวัดการวิเคราะห การ
จดัการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ (อภิวรรณ ยอดมงคล, 2559) โรงเรียนขนาดเล็ก
สวนใหญมักจะประสบปญหาสําคัญอยางนอย 3 ประการ ซึ่งสงผลทําใหโรงเรียนในลักษณะดังกลาว ไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากับโรงเรียนที่มีขนาดใหญกวาได ประการแรก โรงเรียนขนาดเล็กมี
ตนทุนในการจัดการเรียนการสอนตอหัว ที่สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ ทําใหรัฐบาลตองใชงบประมาณในจํานวนที่
มากกวา หรือ จายแพงกวาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ประการที่สอง สืบเนื่องมาจากโรงเรียน
แตละแหงไดรับงบประมาณจากรัฐบาล คิดเปนรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกลาว สงผล
ใหโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอยตกอยูในสถานที่เสียเปรียบ กลาวคือไดรับงบประมาณนอยกวาโรงเรียนขนาด
ใหญ และมีนักเรียนมากกวา เปนผลใหโรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรไมเพียงพอตอความตองการ ประการท่ีสาม 
โรงเรียนขานาดเล็กประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน 8 รายวิชา และ /หรือ 6 
ระดับชั้น เนื่องจากในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กําหนดสัดสวนครูไวที่ ครู 1 คน 
ตอนักเรียน 20 คน ซึ่งสัดสวนดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการจัดสรรครู แกโรงเรียนบางแหงท่ีมีนักเรียนในปริมาณ
นอย โรงเรียนลักษณะดังกลาวจึงประสบปญหาครูไมครบชั้นเรียน และครูไมครบทุกสาขาวิชา จากสถิติพบวา        
มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีครูนอยกวา 1 คน ตอชั้นเรียนมากถึง 13,623 แหง จาก 31,000 แหง คิดเปนรอยละ 
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44 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด (อัครนัย ขวัญอยู , 2558) การแกไขปญหาวิธีการจัดสรรทําไดหลากหลายวิธี เชน 
ใหตัวแทนพอแมผูปกครองหรือผูนําชุมชนเขาไปรวมเปนคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. มากข้ึน พรอมท้ังทําขอมูลจํานวน
ครูเผยแพรแกสาธารณะสําหรับการติดตามและตรวจสอบ หรือปรับวิธีการจัดสรรทรัพยากร โดยจัดสรรเงินเดือน
และคาตอบแทนบุคลากรตามหลักเกณฑจํานวนครูที่เหมาะสมใหม โรงเรียนใดที่ยังมีจํานวนครูไมครบหองเรียนก็จะ
มีเงินทรัพยากรเหลือสําหรับจัดจางครูใหม ขณะท่ีโรงเรียนที่มีจํานวนครูเกินควรยอมใหครูบางคนยายไปสูโรงเรียน
ขาดแคลน หรือหากจะรักษาจํานวนครูไวเทาเดิมก็จําเปนตองปรึกษาผูปกครอง และชุมชนเพื่อระดมทรัพยากร
เพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรใหโรงเรียนมีอํานาจตัดสินใจในการคัดเลือกและรับโอนยายครูดวย เพื่อใหไดครูตรงกับ
ความตองการของโรงเรียนเอง (ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน, 2559) “ครูสอนดี” จําเปนตองรูเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง 
แตการรูอยางลึกซึ้งนี้มิใชเพียงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ หรือการใชความรูไดอยางถูกตองเทานั้น “ครูสอนดี” 
ยังตองเขาใจเนื้อหาจากมุมมองและฐานความรูของนักเรียน แปลงเนื้อหาสูโจทยและกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
เรียนรูเนื้อหาดังกลาว และสามารถวิเคราะหและแกไขความเขาใจผิด ในเนื้อหาของนักเรียนได ความรูและทักษะนี้
สมรรถนะเฉพาะของวิชาชีพครู ซึ่งเรียกกันวา “ความรูและทักษะ ดานเนื้อหาวิชาสําหรับการจัดการเรียนรู ” 
(Pedagogical Content Knowledge: PCK) (ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน, 2559)  

ประเทศไทยเรานั้น ถือไดวาเปนประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และดนตรีอยูไมนอย เชน ภาคใต ไดแก หนังตะลุง โนรา เพลงบอก ภาคเหนือ  ไดแก วงสะลอ ซอ ซึง 
ภาคอีสาน ไดแก โปงลาง โหวด แคน ภาคกลาง ไดแก วงปพาทย วงเคร่ืองสาย ซึ่งดนตรีพื้นเมืองนั้นก็จะเปนดนตรี
ที่ผูคนในภูมิภาค ในทองถิ่นนั้นเขาใจ และรูความหมายกันดี ถึงแมวาบุคคลภายนอกภูมิภาค หรือ นอกทองถิ่นนั้น
จะสามารถเลนดนตรีไดอยางไพเราะ ชํานาญ ก็อยูในระดับจํากัด ดนตรีมีหลายประเภทเชนเดียวกับศิลปะอ่ืนๆ มีทั้ง
ที่เปนแบบงาย และแบบที่สลับซับซอนอยางถึงที่สุด แตการพัฒนาของดนตรีแตละทองถิ่นนั้นๆ ในขณะท่ีสวนหนึ่ง
ของโลกพัฒนาไปอยางรวดเร็วและกาวหนามาก อีกสวนหนึ่งก็ยังคงดํารงสภาพแบบด้ังเดิมตามธรรมชาติ แมแตใน
ประเทศเดียวกันวัฒนธรรมเดี่ยวกัน ก็ยังมีความเจริญกาวหนาทางดนตรีไดไมเทาเทียมกัน เพราะบทบาทหนาท่ีของ
ดนตรีและแนวคิดในการสรางดนตรีของผูคนในแตละสังคมแตกตางกันไปตามความรู ความเขาใจ รสนิยม ความ
เอื้ออํานวยทางวัตถุ ปจจัยทางทุนทรัพย ความจําเปนในการใชงาน และระดับชั้นทางสังคม ดังนั้น ดนตรีจึงแบง
ออกเปนประเภทตาง ๆ อยางนอยก็ 3 ประเภทใหญๆ คือ ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีแบบฉบับ และดนตรีชนนิยม 
(ปญญา รุงเรือง, 2546) 

ดนตรีไทยเปนมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรมของไทย ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี เปนเคร่ืองหมายสําคัญหนึ่ง 
ที่เปนเอกลักษณอันแสดงออกถึงความสําคัญของชาติ ที่เราคนไทยควรจะรักษาเอาไว และดนตรีก็เปนกิจกรรมหนึ่ง
ที่สามารถจัดใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางสมาธิได ใหกับนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทย ท่ีนับวันทักษะปฏิบัติเหลานี้ จะเลื่อนหายไปจากสังคมนักเรียนเยาวชนของไทย จากเวลาท่ีผานมาวัฒนธรรม
ตะวันตกไดแทรกเขามาในวัฒนธรรมไทย ทําใหดนตรีตะวันตกเขามามีบทบาทในสังคมไทยมากกวาดนตรีไทย ท่ีเปน
ดนตรีประจําชาติ มีผลใหทักษะปฏิบัติการบรรเลงวงดนตรีไทยของนักเรียนไมไดรับการสงเสริม สนับสนุน  
เหมือนกับทักษะปฏิบัติดนตรีสากลเทาที่ควร  

ลพบุรีเปนเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนาน นับตั้งแตสมัยประวัติศาสตร ผานยุคสมัยตาง 
ๆ เรื่อยมากจนถึงสมัยรัตนโกสินทรในปจจุบัน (วรรณี จันทรศิริ, 2545) จึงทําใหจังหวัดลพบุรีมีโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมอยูมากมาย ประชากรในจังหวัดลพบุรี มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ใหความสําคัญ
กับศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี เปนอําเภอที่ไมหางไกลจากอําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี มีวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น รวมถึงมีชนชาติพันธที่หลากหลาย อาศัยอยูในเขตอําเภอบานหมี่ 
โดยเฉพาะดนตรีไทยท่ีมกีารรวมตัวกันกอตั้งชมรมดนตรีไทยตาง ๆ  
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จากขาวที่กระทรวงศึกษาธิการจะรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม สงเสริมใหเด็กไทยเลนดนตรีไทยเปน 1 ชนิด 
โดยเริ่มปการศึกษา 2560 และกอนที่นโยบายนี้จะเร่ิมขึ้นก็จะมีการจัดอบรมครูสอนดนตรีไทยของสถานศึกษาตาง ๆ 
และสํารวจความพรอมในสวนของโรงเรียนเอกชนหรือ โรงเรียนในสั งกัดอื่น ๆ ซึ่งหากโรงเรียนใดไมมีความพรอม
กระทรวงวัฒนธรรมก็จะเขาไปชวยสนับสนุน จากการสํารวจขอมูลของรัฐมนตรีวาการทรวงวัฒนธรรม ดานบุคลากร
และอุปกรณ พบวา ปจจุบันสถานศึกษารอยละ 68.11 ท่ีครูผูสอนจบหลักสูตรดนตรีไทยโดยตรงรอยละ 19.08 มีครูที่
ไมจบหลักสูตรดนตรีไทยโดยตรง และคิดเปนรอยละ 6.27 และทานยังกลาวตออีกวา ไมไดตองการใหเด็กเกงถึงมือ
อาชีพ แตตองการใหเด็กเลนเคร่ืองดนตรีไทยเปน เพื่อเปนการอนุรกัษใหดนตรีไทยไมสูญหายสืบทอดตอไป 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในคร้ังนี้ จึงไดทําการศึกษาความตองการ
ในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ทั้งนี้เพื่อศึกษาความตองการในการสนับสนุนงาน
กิจกรรมสงเสริมทักษะปฏบิัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมในสถานศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหทักษะ
ปฏิบัติวงดนตรีไทย ใหคงอยูกับนักเรียนและเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียนขนาด

เล็กในอําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียน

ขนาดเล็กในอําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
สมมติฐานการวิจัย 

ความตองการสนบัสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัตวิงดนตรีไทย ของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
บานหม่ี สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 1 จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล แตกตางกัน ท้ัง
โดยภาพรวมและรายดาน  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียนขนาด

เล็กในอําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยผูศึกษาไดประยุกตใชกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับปญหา และความตองการจากปกาศิต ลาภสมทบ (2547) และ  ธนธรณ จีปน (2551) ตาม
รายละเอียดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

 
 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณทํางาน 

 

ความตองการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริม
ทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย 

1. ดานนโยบายและแผนการเรียนการสอน 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานสื่อการเรียนการสอน 
4. ดานงบประมาน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง โดยใชจํานวนประชากรทั้งหมด 
จํานวน 29 คน นําขอมูลที่รวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห
ขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
ประชากร 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนหรือรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมทักษะดนตรีไทยในโรงเรียน
ขนาดเล็กในอําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 29 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 
(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1990 : 204) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9 โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย
ของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type) 
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมายดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม อยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 29 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 
 2. วิเคราะหความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาด
เล็กในอําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติ 
ดวยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ย ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของ
คาเฉล่ียตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542 : 108) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรี
ไทยอยูในระดับนอยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบวา ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดาน
นโยบายและแผนการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และดานงบประมาณ ตามลําดับ 
  1.1 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานนโยบายและแผนการ
เรียนการสอน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยแผนการเรียนการ
สอนมุงพัฒนาศักยภาพทางดานดนตรีของนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดานดนตรีไทย และผูบริหารมีนโยบายอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.2 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานบุคลากร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานดนตรีไทย
มาจัดอบรมใหความรูบุคลากรดานดนตรีไทย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาสอน
ดนตรีไทยแกนักเรียน และการศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนดนตรีไทยในหนวยงานอ่ืน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
  1.3 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสื่อการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยเคร่ืองดนตรีไทยมีจํานวนท่ีเพียงพอ 
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย และการถายทอดทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยใน
สถานศึกษาแบบจดบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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  1.4 ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานงบประมาน             
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานของ
รัฐ และการสนับสนุนงบประมาณจากผูปกครอง มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ครูสอนดนตรีไทยท่ีมี เพศ อายุ กรศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีความตองการ
ในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทย แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน 

 
ตารางวิเคราะหเนื้อหาสรุปผลการวิจัย 

ดานการวิจัย 
ระดับ

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห 

1. ดานนโยบาย และ แผนการ 
เรียนการสอน 

มาก สงเสริมาใหมีแผนการเรียนการสอนมุงพัฒนาศักยภาพ
ดานดนตรีไทยของนักเรียน 

2. ดานบุคลากร การสนบัสนุน 
การจัดกิจกรรมดานดนตรีไทย 

มาก สนับสนนุใหเชิญวิทยากรที่มีความเชียวชาญดานดนตรี
ไทย มาอบรม ใหความรู แกบุคลากร และสอนนักเรียน 

3. ดานสื่อการเรียนการสอน มาก ตองการสนับสนนุใหมีสื่อเคร่ืองดนตรีไทยที่เพียงพอกับ
นักเรียน และวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย ใหกับ
นักเรียน 

4. ดานงบประมาณ มาก ตองการสนับสนนุงบประมาณจากหนวยงานภาคนอก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด 
เขามามีสวนรวมในการสนบัสนนุกิจกรรม 

 
ตารางวิเคราะหเนื้อหาสรุปผลการเปรียบเทียบ 

ดานการเปรียบเทียบ 
ระดับผล 

การเปรียบเทียบ 
1. เพศ  
   เพศชาย และ เพศหญิง 

เพศชาย  
   ใหการสนับสนุนกิจกรรม มากกวา 

2. อายุ 
   ต่ํากวา 30 ป และ มากกวา 30 ป 

อายุ ต่ํากวา 30 ป  
   ใหการสนับสนุน มากกวา 

3. วุฒิการศึกษา 
   ปริญญาตรี และ สูงกวา ปรญิญาตร ี

ระดับปริญญาตรี  
   ใหการสนับสนุน มากกวา 

4. ประสบการณ ในการทํางาน  
   1 – 10 ป และ มากกวา 10 ป 

ระดับ 1 – 10 ป  
   ใหการสนับสนุน มากกวา 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอ

บานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยู ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบุคลากร ดานนโยบายและแผนการ
เรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานงบประมาน ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดตองแบงใหกับหลายสวนทางการศึกษาของสถานศึกษา จึงทําใหในสวนของการเรียนการสอนดนตรีไทยยังมี
ความตองการมากหลายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน พบวา  

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคและปจจัยแหง ความสําเร็จในการ
บริหารจัดของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ประกอบดวย 1) ปญหา/อุปสรรคสวนใหญ ครูไมตรงกับสาขาวิชาเอก
หรือวิชาที่ถนัดและครูตองรับภาระหนักสอนหลายระดับ และหลายรายวิชา จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 78.31 
2) ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 95.26 2. ผลการถอดรูปแบบ
การบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนท่ีเปนตนแบบ พบวา ผูบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นวา
สภาพปญหาของโรงเรียนที่สําคัญ คือ ความเขาใจเกี่ยวกับ การสนับสนุนดานการศึกษาขององคการบริหารสวน
จังหวัด/องคการบริหารสวนตําบล และครูไมครบชั้น และสอนไมตรงกับสาขาวิชาท่ีจบ และตัวบงชี้ในการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาที่มีปญหาคือ ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนนอยจึงสงผลตอ
การประเมินคุณภาพโรงเรียน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 6 
ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 96 3. ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวาควรเพ่ิม
การวิเคราะหปจจัย ที่สงผลตอความสําเร็จ การกําหนดแนวทางการวางแผนกําลังคน การสรางความเขาใจใน
บทบาทของคน ไทยทุกคนในการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับความ
ตองการ 4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ประกอบดวย 1. ปจจัยท่ีสงผล ตอความสําเร็จ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก ปจจัยภายใน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานบุคลากร 3) ดานการ
จัดการเรียนรู และ 4) อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และปจจัย ภายนอก ประกอบดวย 1) การมีสวน
รวมของชุมชน และ 2) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ และ 2. วิธีการ ดําเนินงานแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของอัมพาพัฒน ทุนอินทร (2556 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปกับการใช
เกณฑมาตรฐานดนตรีไทย ในการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป 
ประกอบดวย (1) การยึดขนบในการบรรเลง และขับรองแบบราชสํานัก หรือสํานักดนตรี (2) การถายทอดแบบมุข
ปาฐะ (3) การใหความเคารพครูสูงสุด (4) ความสัมพันธแบบครอบครัวและธรรมเนียมอาวุโส สงผลตอการใชเกณฑ
มาตรฐานดนตรีไทยท่ีจัดทาํโดย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยพบวามีการนําเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยไป
ใชในเชิงนโยบายและเชิง ปฏิบัติดนตรีไมมากนัก เชน ขาดนโยบายการใชเกณฑที่ชัดเจน การสอนที่เลือกหยิบใช
เนื้อหาเพียงบางสวน หรือ การใชเกณฑแบบเจาะจงเพื่อ วัดและประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะ
วิทยาลัยนาฏศิลปเปน ดนตรีที่มีมาตรฐานในวัฒนธรรมของตนเอง จึงควรมีการเผยแพรและสรางความเขาใจที่
ถูกตองกบัครู และผูที่ เก่ียวของใหเห็นถึงคุณคาของเกณฑมาตรฐานดนตรีไทยที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและ
วัฒนธรรมดนตรีไทย 

2. ผลการเปรียบเทียบความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ครูผูสอนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะ
ปฏิบัติวงดนตรีไทยแตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน อาจเนื่องมาจากประสบการณที่ตางกันทําใหมีความ
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ตองการที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารหรือสวนที่เกี่ยวของควรตระหนักใหความสําคัญกับการสนับสนุน
ดานตาง ๆ ใหกับการเรียนการสอนดนตรีไทยท่ีมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ ผกามาศ ใจฉลาด (2555 ) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง การส่ือสารดนตรีไทยผานสื่อใหมของดร.อาบทิพย ธีรวงศกิจ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสาร
ดนตรีไทยผานสื่อใหมของดร.อาบทิพย ธีรวงศกิจ 

มีดวยกัน 3 รูปแบบ คือ การสื่อสารผาน Blog การส่ือสารผาน Youtube การส่ือสารผาน Facebook 
และบทบาทสื่อใหมที่มีการตอการสื่อสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย ธีรวงศกิจ ประกอบดวย 3 บทบาท คือ ใช 
Blog ในการเก็บรวบรวมองคความรูดานดนตรีไทย และเปนไดอารีสะทอนตัวตนในกลุมเพื่อนและครอบครัว การใช 
Youtube ในการเผยแพรผลงานดนตรีไทยสูสากล การใช Facebook ในการสรางเครือขาย พูดคุยปฏิสัมพันธ
โตตอบกับผูรวมงาน ผูใชบริการ การทํากิจกรรมดานดนตรี และการทํากิจกรรมเพื่อสังคม สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Flohr (2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางสรรคของเด็กกอนวัยเรียน ผลการศึกษาพบวา การสรางสรรคดาน
ดนตรีมิใชเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเอง แตเปนสิ่งที่เด็กควรไดรับการสรางเสริมกิจกรรม เพื่อเปนการสรางสรรค
อาจจะจัดรวมอยูในกิจกรรมดนตรี อื่น ๆ เชน การรองเพลงการใหเด็กลองสรางสรรคเครื่องดนตรี รูปแบบจังหวะ
หรือแตงเพลงข้ึนมาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดวา การพัฒนาทักษะในดานดนตรีจะทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคการเคล่ือนไหวรางกายตามจังหวะการเรียนรูองคประกอบตาง ๆ และรวมถึงกิจกรรมทักษะ
ปฏิบัติทางดนตรีสามารถสงผลกระทบตอการพัฒนาทางดนตรีใหสูงขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของKenneth 
Steele และคณะ (1999) ไดรายงานการวิจัยของคณะนักวิจัยท่ี Appalachian State University รายงานสรุป
สภาวะที่เกิดขึ้นกับสมองดังนี้ “มีเหตุตาง ๆ อยูเล็กนอยที่เปนพื้นฐานท่ีจะชวยสนับสนุนความเฉลียวฉลาด” ผูวิจัย
ไดประสบความสําเร็จในการคนพบ The Mozart Effect ซึ่งไดมีการเจาะลึกถึงผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมดาน
ดนตรีกับspatial reasoning (ทักษะความมีเหตุผลดานชองวาง) พวกเขาเลือกนักเรียนอนุบาล อายุอยูระหวาง 3-4 
ป มาทําการทดลองอยู 8 เดือน โดยเด็กนักเรียนถูกแบงออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 ใหรับการอบรมบทเรียนทางดาน
คียบอรด (Keyboard lessons)กลุมที่ 2 ใหรับการอบรมบทเรียนทางดานการรองเพลง (Singing lessons)กลุมที่ 3 
ใหรับการอบรมบทเรียนทางดานคอมพิวเตอร (Computer lessons)กลุมท่ี 4 ไมไดรับการอบรม (No lessons)
หลังจากการปฏิบัติ 8 เดือน เด็กเหลานั้นไดถูกทดสอบพวกเขา ในความสามารถทางดาน put puzzies together 
(spatial-temporal reasoning) และความทรงจําเก่ียวกับ shapes (Spatial-recognition reasoning) ผลปรากฏ
วาเปนที่นาภาคภูมิใจ พวกเขาพบวากลุมเด็กท่ีไดรับการอบรมบทเรียนทางดานคียบอรดสามารถทําคะแนนจากการ
ทดสอบ the spatial-temporal test ไดเพิ่มพูนขึ้น แมแตวาการทดลองตอมาจะใชเวลาสําหรับการอบรมบทเรียน
ทางดานคียบอรดเพียงวันเดียว เด็กเหลานั้นก็ยังคงแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มข้ึนของคะแนน แตเด็กกลุมอื่นไมเกิดการ
เปล่ียนแปลง นอกจากนี้ในการทดสอบคะแนนจากแบบทดสอบ Spatial-recognition สําหรับการอบรมบทเรียน
ทางดานคียบอรดเพียงวันเดียวพบวามีการเพิ่มพูนข้ึนของคะแนน แตสําหรับกลุมอื่นไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนน การทดลองนี้ยืนยันเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีตอการพัฒนาศักยภาพทางสมอง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของฟอลลอซซ่ี (Fallozzi : 1981) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบของชุมชนตอการเขาไปเกี่ยว ของกับการ
ตัดสินใจของโรงเรียนทองถิ่น ในมลรัฐนิวเจอรซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสอบถามคณะกรรมการศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบท่ีใชในการจัดการศึกษาควรขยายออกไปเปนรูปแบบของชุมชนเมืองดวยสวนฝายชุมชน
ควรเสนอนโยบายที่ตรงกับความสามารถของตนและสิ่งที่โรงเรียนควรคํานึงถึง คือ ความรับผิดชอบกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น และอยูในวิสัยที่เปนไปไดการปฏิบัติจะตองเปนไปอยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานนโยบายและแผนการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารควรมีนโยบายอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ชัดเจน และมีรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม 
2. ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ผูบริหารควรสนับสนุนการศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนดนตรี

ไทยในหนวยงานอ่ืนโดยอํานวยความสะดวกในดานงบประมาณและการเดินทาง 
3. ดานสื่อการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารควรสนับสนุนการถายทอดทักษะปฏิบัติวง

ดนตรีไทยในสถานศึกษาแบบจดบันทึกการเรียนรู และฝกทักษะปฏิบัติการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
4. ดานงบประมาน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารควรมีการประชาสัมพันธใหมีการการสนับสนุน

งบประมาณจากผูปกครอง หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ

โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในเขตการศึกษาอื่น ๆ 
 2. ความมีการศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติ
วงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  
 3. ควรมีการศึกษาความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เชิงคุณภาพ เพื่อ
นําผลการวิจัยเชิงลึกมาตอบสนองความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ตอไป 
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การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่  157 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
The Implementation for Caring Students System of Chumchonwatjongko Mittapap 157 
School under Lopburi Primary Education Service Area Office 2 
 
ผูวิจัย     เกียรติศักดิ์  รูกิจนา 
     สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.กฤษณะ  บุหรัน 
     ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชน วัดจงโกมิตรภาพท่ี 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยจําแนกตาม เพศ และตําแหนง กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน ในปการศึกษา 2559 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
การเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 234 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย
ละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ  
ผลการวิจัยพบวา  
 1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการ
ปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล 
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนนิงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัด
จงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม
แตกตางกัน จําแนกตามตําแหนง ดานภาพรวม พบวา ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Abstract 
 The purposes of the study were :1) to determine the implementation for caring students 
system of Chumchonwatjongko Mittapap 157 school under Lopburi primary education service 
area office 2; 2) to compare the implementation for caring students system of 
Chumchonwatjongko Mittapap 157 school under Lopburi primary education service area office 
2 classified by sex, and position. The samples included 234 school administrators, teacher, 
school board and parent of academic year 2016. The research instrument was a rating scale 
questionnaire with a reliability index of 0.96. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. T-test numerical value was also computed to test the null 
hypothesis postulated in the study. 
Based on the findings of the study, it was concluded that: 

(1) The implementation for caring students system operation of Chumchon watjongko 

Mittapap 157 school under Lopburi primary education service area office 2, in overall were at 
high level. When taking each aspect into consideration, it was found that the highest level of 
support for the students was in terms of referral, followed by protection, assistance, and student 
correction. And the least help system is the getting to know students individually.

(2) In comparison of implementation for caring students system operation, found that 
there was a significant difference by statistic at the .05 level on different sex and position.

Keywords : Student Caring System, educational service area 
 

บทนํา  
  สังคมไทยในทุกวันนี้ มีความสับสนวุนวายเชนเดียวกับสังคมในทุกสวนของโลก การเปล่ียนแปลงอยางกาว
กระโดดในเกือบทุกมิติ ทังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสื่อสาร นับเปนปจจัยเรงท่ีสําคัญทําใหโลกเกิดการไหลทะลักของ
ขอมูลขาวสารทั้งทางบวกและทางลบ และนับวันจะยิ่งทวีความซับซอนและรุนแรงมากยิ่งข้ึน ปรากฏการณดังกลาว
สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได  กอใหเกิดปญหานานัปการ โดยเฉพาะตอเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียน อาทิ ปญหาสุขภาพจิต เกิดความเครียดและปรับตัวไมได การฆาตัวตาย ปญหาการลวงละเมิดสิทธิ 
การกลั่นแกลงรังแก ความรุนแรง และการทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ ปญหายาเสพติด การไมประสบความสําเร็จใน
ดานการเรียนและอาชีพ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546 : 3) 
  สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากมีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของผูคนใหมี
ความซับซอนมากข้ึน หลายครอบครัวมีเวลาดูแลใกลชิดเพ่ือดูแลอบรมส่ังสอนลูกหลานลดนอยลง และนักเรียนซึ่งเปน
เยาวชนท่ีมีประสบการณชีวิตไมมากนักความรูเทาไมถึงการณ จึงทําใหเกิดปญหาท้ังกับตนเองและสังคมไดงาย ดังนั้น
ความจําเปนในการสรางระบบภูมิคุมกันที่เขมแข็ง การมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยการ
ดําเนินการควบคูไปกับระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเปนคนดี มีปญญามีความสุข ในขณะที่ความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคน ทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่พอแม ผูปกครอง มีสวนสําคัญอยางมากที่จะชวยดแูลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชดิ สังเกตพฤติกรรม
อยูเสมอ ทําใหทราบความเปล่ียนแปลง และสามารถหาวิธีการปองกันหรือแกไขปญหาไดทนการณ เนื่องจากทุกปญหา
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ของนักเรียนลวนมีสาเหตุ และไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด แตเปนการส่ังสมประสบการณที่มีผลในเชิงลบตอพฤติกรรม        
ทั้งดานความคิด ความรูสึก และการกระทํา 
 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ในป
การศึกษา 2559 ประกอบดวย ขาราชการครูทั้งหมด 29 คน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 552 คน เปดทําการสอนตั้งแต
ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดําเนินการบริหารงานตาม
โครงสรางการบริหารงาน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ และกลุม
บริหารทั่วไป ซึ่งไดมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนประจําทุกปการศึกษา ทําใหโรงเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียน
จะตองดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้น  
 การแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน คือ การนําแนวการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน มาดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อใหคณะครูและผูที่เก่ียวของมีสวนรวม รวมคิด รวมดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในทุก ๆ ดาน ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรอง
นักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน และดานการสงตอนักเรียน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่  157 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่  157 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยจําแนกตาม เพศ และตําแหนง 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาความคิดเห็นในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพท่ี 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามรูปแบบของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 35) โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยมี ดังนี้ 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  
2. ตําแหนง  

ความคิดเห็นในการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157 ท้ัง 5 ดาน คือ 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
2. ดานการคัดกรองนักเรียน  
3. ดานการสงเสริมและพัฒนานกัเรียน  
4. ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน  
5. ดานการสงตอนักเรียน 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น 596 
คน จํานวน 552 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครอง
นักเรียน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 234 คน 
โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มติรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเครื่องมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณ
เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.96  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพท่ี  157 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษา ดังนี้  
 1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวม อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน 
และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลสูงสุด ไดแก การศึกษาเด็กเปนรายกรณี (Case Study) ทุกครั้งท่ีนักเรียนมีปญหา รองลงมา 
ไดแก การใชแบบสัมภาษณผูปกครองและเย่ียมบานนักเรียน และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลนอยที่สุด ไดแก การใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เพ่ือวิเคราะหนักเรียนเปน
รายบุคคล และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ)  
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  ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการคัดกรอง
นักเรียน สูงสุด ไดแก การคัดกรองนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา เปนหองเรียนและ
ระดับชั้น รองลงมา ไดแก การใชเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการคัดกรองนักเรียน และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียนนอยที่สุด ไดแก การรักษาความลับของผลสรุปการคัดกรองนักเรียนเปนกลุม 
  ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียนสูงสุด ไดแก การพูดคุยใหการปรึกษาเบื้องตน รองลงมา ไดแก การจัดประชุมผูปกครองชั้น
เรียน (Cassroom Meeting) และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียนนอยที่สุด 
ไดแก ประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนอยางตอเนื่อง 
  ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียนพบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
การปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียนสูงสุด ไดแก บริการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ 
รองลงมา ไดแก บันทึกการชวยเหลือแกไขปญหาและติดตามผล และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกัน
ชวยเหลือและแกไขนักเรียนนอยที่สุด ไดแก ประสานงานผูที่เก่ียวของในการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
  ดานการสงตอนักเรียน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงตอนักเรียน
สูงสุด ไดแก ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนรองลงมา ไดแก ติดตอประสานงานดําเนินงานกับเครือขายท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และคาเฉลี่ยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียนนอยที่สุด ไดแก การวางระบบ
และประสานงานการดําเนินงานกับหนวยงานดานสาธารณสุขและเครือขายอื่น 
  2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจง
โกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
  2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกัน นอกนั้นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง ดาน
ภาพรวม พบวา ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบ
ความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา คณะครู 
แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา 
ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน พบวา คณะครู และกรรมการสถานศึกษา ไมแตกตางกับ ผูปกครอง นอกนั้นแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน พบวา กรรมการสถานศึกษา แตกตางกับ ผูปกครอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการสงตอนักเรียน พบวา กรรมการสถานศึกษา 
แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพท่ี  157 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา ไดแก ดานการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน และ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลนักเรียนอยางมีขั้นตอนท่ีชัดเจน สอดคลองกับการบริหารท้ังระบบของ
สถานศึกษา โดยอาศัยศักยภาพและความสัมพันธของนักเรียนท่ีมีตอครู  รวมทั้งการประสานสัมพันธระหวางครู 
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของในการปองกัน แกปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางเปนระบบ
และย่ังยืน สอดคลองกับ ลาเรส (Lares. 2003 : 4603 – A) ไดศึกษาความเขาใจหลักการและการปฏิบัติตามหลักการ
บริหารจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในดานวินัยนักเรียนเพื่อกําหนดคุณภาพของระบบการดูแลจัดการวินัย การแกป
ญหาวินัยนักเรียน ตลอดจนกําจัดอุปกรณบางประการในการแกปญหาวินัยนักเรียน เพื่อปรับปรุงคํานิยามที่เปนรูปธรรม
เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพและระบบของพฤติกรรม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการไปเยี่ยมเยียนสํานักงานวินัย
นักเรียน นักเรียน ครู และผูปกครองในโรงเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน และสอดคลองกับ ประเสริฐ สวนจันทร 
(2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสงักัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไป
หานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการคัดกรองนักเรียน และ
ตานการปองกันและแกไขปญหา ตามลําดับ และบรรทม รวมจิตร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 ผล
การศึกษา พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยคือ สภาพการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สภาพการบริหารจัดการและสภาพการดําเนินงาน ตามลําดับ 2) 
ความพึงพอใจของนักเรียนตอดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยคือ การคัดกรองนักเรียน  
การปองกันและแกไขปญหา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การสงเสริมนักเรียน และการสงตอ ตามลําดับ 
  2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจง
โกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
  2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ใน
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกัน นอกนั้นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ การดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนความรับผิดชอบของทุกคน ทุกคนจึงตองตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะตองมีระบบการดูแล
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ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหกระบวนการทํางานเปนระบบมีความชดัเจน มีการประสานความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
จะสงผลใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ แตบุคคลยอมแตกตางกันเสมอ สอดคลองกับ ประเสริฐ 
สวนจันทร (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน
ทุกดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเสริมฤทธ์ิ หวายฤทธิ์ (2552 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 2 
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพตางกัน มีการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   2.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียน
ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง ดาน
ภาพรวม พบวา ผูบริหาร แตกตางกับ ผูปกครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐาน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสวนใหญเปนผูปกครอง จึงมองวา การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพท่ี 157 เปนกระบวนการดําเนินงานอยางมี
ขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานดังกลาว 
และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน สงเสริมจาก
โรงเรียน และการดูแลชวยเหลือนักเรียนหมายถึงการสงเสริม การปองกัน และการแกไขปญหา ดวยวิธีการและเครื่องมือ
สําหรับครูที่ปรึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
และปลอดภัยจากสารเสพติด จึงตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหกระบวนการ
ทํางานเปนระบบมีความชดัเจน มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทัง้
มีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ ประเสริฐ สวนจันทร (2553 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่อง 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 
จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 
1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายตานทุกตานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตาม
จําแนกตามประเภทของโรงเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน เพียงดานเดียวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สอดคลองกับ ผล พรมทอง (2555 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ท่ีเพศ ตําแหนง อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ตางกัน          
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ตลอดจนสอดคลองกับ เรณู ศรีสุภา (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานคาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต 18 ผลการศึกษา
พบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จําแนกตามสถานภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียน โดยรวม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน และดาน
การปองกันและแกไขปญหา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.1 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพท่ี 157 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยสุด ไดแก ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยาง
เรงดวนจริงจัง โดยใหคณะครูเยี่ยมบานนักเรียน 100 % 
 1.2 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพท่ี 157 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงสุด ไดแก ดานการสง
ตอนักเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาเปนสวนของขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน และการ
สรางผลการดําเนินงานท่ีเกิดประสิทธิภาพตอไป 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป 
 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ 
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การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
The Implementation of Sufficiency Economy Policy in School under Lopburi Primary 
Educational Service Area Office 2. 
 
ผูวิจัย   คมพีราภัส  กันตะ 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
    ภาควิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 และ2)เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 103 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอย
ละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ 
ผลการวิจัยพบวา  
 1. การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยที่สุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบเครือขาย
สถานศึกษาพอเพียง ดานภาระหนาที่ของสถานศึกษา และ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา 
ในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ : นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง, เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
Abstract 

The purpose of the research (1) to study the implementation of sufficiency economy 
policy in school under Lopburi primary educational service area office 2. (2) to compare 
Implantation of sufficiency economy policy in school under Lopburi primary educational 
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service area office 2 according to sex, educational background, and work experience, the
sample are school administrators under the jurisdiction of the Office of Lopburi primary 
education area 2, 103 persons obtained by sampling. The research instrument was reliability 
is 0.96, the data of analyzied using by frequency, percentage, mean, standard deviation and 
independent sample t-test by one way analysis of variance if it was different the data shall 
we test by sheffe post hoc comparision. 
The research found that 

(1) the implementation of sufficiency economy policy in school under Lopburi 
primary educational service area office 2 the analysis results reveral high. When considering 
each aspect, it was found that the Implementation of sufficiency economy policy in order 
from highest to lowest : the teaching of the philosophy of sufficiency economy,
improvement of the environment and atmosphere of the school, development of sufficiency 
educational network, the obligations of the school, and the development of teaching and 
learning process respectively.

(2) the satisfaction of the implementation of sufficiency economy policy in school 
under Lopburi primary educational service area office 2 the analysis results reveral high as 
sex the overall picture is no different, educational background is different, and work 
experience different significant at .05

Keywords : sufficiency economy policy, educational service area 

บทนํา 
 จากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานไวตั้งแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2517 มี
ขอความตอนหนึ่งวา “ขอใหทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะสรางใหเมืองไทยพออยูพอกินมีความสงบและทํางานต้ังจิต
อธิษฐาน ต้ังปณิธานในทางนี้ จะทําใหเมืองไทยอยูแบบพออยู พอกินมิใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยู 
พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเราสามารถพออยู พอกินอยางนี้ไดเราก็จะยอดย่ิงได” จนเกิด
เปนปรัชญาใหมของโลก คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพระราชดําริที่พระราชทานแกพสกนิกรใหมี 
“ภูมิคุมกัน” ในการดํารงชีพในโลกยุคปจจุบัน และไดพระราชทานพระราชกระแสนี้มาอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 30 
ป และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาวิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน เพ่ือใหสมดุล
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางและรวดเร็ว ท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ปจจุบันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับความสนใจจากหลายกลุมองคกร   
(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543 : 2-3) 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนํานโยบายหลาย ๆ สวน รวมกับผลการดําเนินงานตาม
เปาหมายกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปงบประมาณ 2551 มาจัดทําและประกาศเปน
นโยบายการศึกษา ปงบประมาณ 2552 มีสาระสําคัญที่กําหนดไวในกลยุทธที่ 1 คือ ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกใน
ความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกนักเรียนทุกคน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551 : 23) 
  สํ า นั ก ง า น เ ขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ กษ าประถมศึ กษ าลพบุ รี  ไ ด จั ด ทํ า แผน แผน พัฒ นาก า ร ศึ กษ า 
จังหวัดลพบุรีเปนแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559) ท่ีมุงพัฒนาสังคมให
เปนสังคมแหงความรูนําพาไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรู
ฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานสรางรายไดนําพาประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคมและสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2551 - 2554) ท่ีมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลักคือ
การผลิตอาหารปลอดภัยกระจายสินคาพัฒนาการทองเที่ยวและใหความสําคัญดานสังคมคือมุงพัฒนาสังคมให  
เปนสังคมนาอยู ตอบสนองปญหาและความตองการของสังคมในดานคุณภาพการศึกษาท่ีตองการใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และตองการใหสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานท่ีจะสรางความเชื่อมั่นแกสังคมชุมชนวาสามารถพัฒนาบุตรหลาน
ใหมีคุณภาพเปนคนดีคนเกงและมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, 2557 : 16-17) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน 

 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  การศึกษาการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาตามแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง (2551 : 163) ; หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ; คํามาย บุญสนอง (2551 : 52) ; 
ศิริพงษ กลั่นไพฑูรย (2552 : 12) ; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 3-4) แลวมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดเปน
ขอบขายการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ไดทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ภาระหนาท่ีของ
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา และการพัฒนาระบบเครือขายสถานศึกษา
พอเพียง ดังแสดงในภาพที่ 1 
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                 ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จํานวน 140 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 
2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 103 คน โดย
ใชวิธีการสุมอยางงาย  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มา
คํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.96  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม    
    เพศ  
        1. ชาย 
        2. หญิง 
    วุฒิการศึกษา 
        1. ปริญญาตรี 
        2. ปริญญาโท 
        3. ปริญญาเอก 
    ประสบการณทํางาน  
        1. นอยกวา 10 ป 
        2. ต้ังแต 10 – 20 ป 
        3. มากกวา 20 ปขึ้นไป 
 

การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
    1. ภาระหนาท่ีของสถานศึกษา 
    2. การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน 
    3. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    4. การปรับปรุงสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศของสถานศึกษา 
    5. การพัฒนาระบบเครือขาย
สถานศึกษาพอเพียง 
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว      
(One - way Analysis of Variance)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้  
 1. การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยที่สุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบเครือขาย
สถานศึกษาพอเพียง ดานภาระหนาที่ของสถานศึกษา และ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตามลําดับ 
  1.2 เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  1.2.1 การเปรียบเทียบความแตกตาง จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ในทุกรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  1.2.2 การดําเนินการจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจากระดับปริญญาเอก นอกนั้นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานภาระหนาที่ของสถานศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจาก
ระดับปริญญาเอก นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจากระดับปริญญาเอก นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา การศึกษา
ระดับปริญญาตรี แตกตางกับระดับปริญญาโทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตางกับระดับปริญญา
โท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน และดานการพัฒนาระบบเครือขายสถานศึกษา
พอเพียง พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตางกับระดับปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกนั้นไมแตกตางกัน 
  1.2.3 การดําเนินการจําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมและรายดานทุก
ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการ
ของเชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป นอกนั้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานภาระหนาท่ีของสถานศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา 10 
ป แตกตางกับ 20 ปขึน้ไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน พบวา ประสบการณทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกคู ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับ
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ประสบการณ 10-20 ป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม
และบรรยากาศของสถานศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป นอกนั้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการพัฒนาระบบเครือขายสถานศึกษาพอเพียง พบวา 
ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูศึกษาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
ดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาจะเปนแหลงสรางผูเรียนใหมีความดี ความเกง และมีความสุข 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ประกอบกับไดรับนโยบายท้ังจากกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหจัดการศึกษาโดยใช  “คุณธรรมนําความรู” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ อันประกอบดวย ความพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดี รวมถึงความรู และ
คุณธรรม ดังนั้นสถานศึกษาที่นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักการในการบริหารจัดการและจัดการศึกษา
ใหกับผูเรียนยอมสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม สอดคลองกับ ปรียาดา สุขสวาง (2557 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ดานที่มีระดับคุณภาพการปฏิบัติสูงสุด คือ ดานการพัฒนาบุคลากร และสอดคลองกับ อัจฉราวรรณ ใจยะเขียว 
(2555 : บทคัดยอ) การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กรณีศึกษาโรงเรียนบานสันกอง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา     
มีแนวทางการดําเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในโรงเรียน คือ (1) การบริหาร
จัดการสถานศึกษา ไดกําหนดนโยบาย โดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน (2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจัด
ใหมีหนวยการเรียนรูปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น (3) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดใหมีการแนะ
แนวและระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน จัดใหมีกิจกรรมนักเรียนท้ังกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชมรม ชุมชุม สงเสริมใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน (4) ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติภารกิจหนาท่ีที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ในทุกรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปน
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เชนนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาใหไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  สอนให
นักเรียนถึงความพอประมาณในการดําเนินชีวิต มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลไมใชอารมณ รวมถึงการหมั่น
แสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตาง ๆ ฝกฝนตนเองใหมีความรอบคอบและระมัดระวังโดยใชสติปญญา
ในการทํางานและดําเนินชีวิต และเนนใหนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมมีความอดทนความขยันหมั่นเพียร ความส่ือ
สัตยการไมเบียดเบียนการแบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ สุกานดา มีสุขศรี (2558 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนก
ตามเพศ สรุปได ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมไมแตกตางกัน  
  2.2 เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา การศึกษาระดับปริญญาโท ไมแตกตางจากระดับปริญญาเอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือตอการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับสุกานดา มีสุขศรี (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
บริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และศรประภา พงษหัตถาศิลป (2557 : บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีครูและขนาดของโรงเรียน สรุปได
ดังนี้ 2.1) ครูที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนไมแตกตางกัน 2.2) ครูที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยรวมและรายดาน ท้ัง 3 ดานตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารบุคคลและดานการบริหารทั่วไป มี 1 ดานท่ีไม
แตกตางกัน คือ ดานบริหารงบประมาณ 
   2.3 เปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพบความแตกตางจึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ ดานภาพรวม พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป ไมแตกตางกับประสบการณ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน ดวยการประยุกตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะตองมีความสอดคลองกับความ
ตองการของสถานศึกษาคนในชุมชน มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักวิชาการ รวมถึงการมี
ขอเสนอทางเลือกอ่ืน ๆ ใหเลือกหลากหลายหากมีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษาควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสงเสริมใหบูรณาการการเรียนรูผานกิจกรรมเหลานี้เขาไป
ในการเรียนรูสาระตาง ๆ บูรณาการเขากับทุกวิชา ซึ่งสอดคลองกับ ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ (2554 : บทคัดยอ)        
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ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนท่ีมีประสบการณเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงต่ํากวา 5 ป 
และโรงเรียนที่มีประสบการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปขึ้นไป มีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไมแตกตางกัน และสุกานดา มีสุขศรี (2558 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาการบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทาํงาน 
สรุปไดดังนี้ ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ บริหารงาน
บุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.1 การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินการตามนโยบายนอยที่สุด ไดแก ดานการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูอยางใกลชิด
ดวยการนิเทศภายใน 
  1.2 การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดําเนินการตามนโยบายสูงสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาสรางแนวทางการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกวิชา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
   2.1 ควรมีการศึกษาปญหาที่สงผลตอการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป 
   2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของสังกัด
อื่น ๆ ตอไป 
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ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา มีวัตถุประสงคของการ
วิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชบทบาทและหนาท่ีของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา 2. เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา โดยจําแนก    
ตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน จํานวน 163 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling) โดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม ซึ่งผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ภาษา ผานการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหาร สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 จําแนกตามเพศและประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหาร, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
Abstract 

The purposes of the study were: 1) to determine the The Opinion Of The Teacher 
Extends The Power Using Of An Executive In The Foundation School Of Sakaeo 
Primary Educational Service Area 2 Network Group Arayatamburapa; 2) to compare the 
teachers opinions toward the school management classified by sex and working 
experiences. The sample study was 163 teachers. The research instrument was a rating 
scale questionnaire. The analysis of the data was accomplished by computation of 
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percentage, mean, and standard deviation. T-test was sex to compute to test the null 
hypotheses postulated in the study. 
The research result can summarize as follows: 
 1. Teachers' Opinion toward Utilization of Administrators in Basic Education 
Institutions Office of Sakaeo Primary Education Area 2, Burapha Civilization Network 
the overall and individual opinions were at a high level. 
 2. The teaching staffs’ opinion towards use of authority of school administrators 

in the each sex had not difference in the overall and each heading  
   
Keyword : The Opinion Of The Teacher Extends The Power Using Of An Executive 
         , The Foundation School. 
 

บทนํา 
 การปฏิบัติงานในหนวยงานทุกสังกัด ทุกองคกร ไมวาจะเปนหนวยงานขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือ
หนวยงานขนาดเล็ก หนวยงานตาง ๆ ยอมมีผูบริหารคอยกํากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย หรือตามวัตถุประสงคที่แตละหนวยงานไดวางไว การปฏิบัติงานผูที่คอยประสานงานใหงานนั้นดําเนิน
ไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย เปนไปไดดวยดี คือ ผูบริหาร การทํางานทุกอยางยอมมีอุปสรรคและปญหา ผู
ที่แกไขปญหายอมตองเปนผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาบางสวน ท่ีจะทําใหงานผานอุปสรรคตาง ๆ ไปดวยดี 
การสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ งานเปนส่ิงที่มีความจําเปนสําหรับองคกร ผูบริหารจึงตองคํานึงถึงการปลูกฝง
จิตสํานึกที่ดี เพื่อสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมี ประสิทธิภาพ ฉะนั้นการทํางานที่ผิดพลาดที่เกิดจาก
ผูใตบังคับบัญชา หรือความผิดพลาดจากผูบริหารเองยอมตองมีในทุกหนวยงานผูบริหารถือเปนบุคคลสําคัญที่
ตองใชความระมัดระวังในการจัดภารกิจ หรือความรับผิดชอบใหกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาเกิด
ความพอใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการทํางาน 
ตรงกับคํา ภาษาอังกฤษวา Job Satisfaction มีผูใหความหมายและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวหลาย
ทาน แตสวนใหญแลวมีเห็นใกลเคียงหรือสอดคลองกัน ดังนี้ ธนชัย ยมจินดา และเสนห จุยโต (2544 : 27)      
ไดกลาวถึง ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ซึ่งหมายถึง ระดับความรูสึกของบุคคลในทางบวกหรือทาง
ลบตองาน ซึ่งประกอบดวย 1) ความพึงพอใจในการจายคาตอบแทน (pay) 2) ความพึงพอใจในผูบังคับบัญชา 
(supervision) 3) ความพึงพอใจเพ่ือนรวมงาน (co-worker) 4) ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น         
(work setting)5) ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks) และ 6) ความพึงพอใจในโอกาสความกาวหนา 
(advancement opportunities)  

โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษา ซึ่งมีหัวหนาสถานศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนเปนแกนกลางและ
เปนศูนยรวมของอํานาจบริหารภายในโรงเรียน มีหนาท่ีควบคุมดูแลและเปนหลักใหจักรกลตางๆ เคลื่อนไหว
ผสมผสานสอดคลองกันไปอยางตอเนื่อง ภาระหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนคือการบริหารโรงเรียนใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งหลีกเลี่ยงเรื่องอํานาจไปไมพน อํานาจเปนหัวใจสําคัญในการบริหารโรงเรียนเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหาร แตเนื่องจากอํานาจเปรียบเหมือนดาบสองคม จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารควร
จะทําความเขาใจเก่ียวกับอํานาจ และวิธีใชอํานาจใหเกิดประโยชน  

อํานาจเปนปจจัยหลักของการใชภาวะผูนําองคการไมอาจจะดําเนินการไดตามหนาที่ถาไมมีการใช
อํานาจเพ่ือใหบุคลากรทํางาน อํานาจเปรียบประดุจดังเชื้อเพลิง อํานาจเปนตัวพลังที่ทําใหกลไกขององคการ
ดําเนินตอไป ผูบริหารไมอาจทําหนาที่ไดถาปราศจากอํานาจท่ีจะสั่งการเปรียบประดุจหุนไลกาทีเดียว ผูบริหาร
ใชอํานาจควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหเขาเหลานั้น ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ไมมี
ผูบริหารคนใดใชอํานาจท่ีเปนเสมือนวิถีทาง (means) เพ่ือการอยูรอดของตนเองในองคการ อํานาจในกรณีนี้
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หมายถึง การควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน ถาผูบริหารไรซึ่งอํานาจ ผูบริหารผูนั้นจะไมไดรับการยอมรับ
หรือไมอาจใชอํานาจกระทําการสั่งการใหผูอื่นดําเนินการใหได ถึงแมวาอํานาจจะเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากแต
บางครั้งก็เปนเร่ืองที่อันตราย ในทัศนเชิงนิเสธอํานาจอาจเปนเหตุใหบางคนกระทําการบางอยางอันเปนสิ่งไมพึง
ปรารถนาของมนุษยชาติทั่วไปก็ได เชน การคอรัปชั่น การใชอิทธิผลครอบงําทําใหระบบเสีย มีเรื่องฉาวโฉทาง
การเมือง และสรางปญหาทางสังคม บางคนแสวงหาอํานาจไวคอยชวยเหลือผูอื่น แตบางคนแสวงหาอํานาจไว
คอยรีดเนื้อเถือหนังผูอื่น (ประชุม โพธิกุล. 2556) 

ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกลุมใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของกลุมเพื่อดําเนินงาน
ภายในโรงเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการตามวิถีทางและขอบเขตท่ีองคการไดกําหนดไว โดยมีบทบาท
และหนาที่จะสั่งการได ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูใชบทบาทและหนาท่ีใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อจะควบคุมบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ไดกําหนดขึ้น ถาผูบริหารโรงเรียนใชบทบาท
และหนาที่กดข่ีบังคับมากเกินไปจะทําใหบรรยากาศในโรงเรียนเสียหาย ไมเอ้ือ ตอการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงมีความสําคัญมากในการใชอํานาจ เพราะอํานาจจะทําใหการปฏิบัติงานอยูในสภาพที่
ปกติ บรรลุตามเปาหมายและถามีวิกฤติเกิดขึ้น ผูบริหารจะเปนผูทําหนาท่ีแกไขสถานการณใหมีสภาพดีขึ้น ดังท่ี
แคนเทอร (Kanter,1979 ) ไดกลาววา ผูนําหรือผูบริหารองคการตองใชอํานาจเพราะตองจัดการหรือบริหาร 
หากองคการใดผูบริหารไมมีอํานาจ มักนําไปสูรูปแบบการบริหารจัดการหรือการบริหารแบบเผด็จการ มุงเนนให
เชื่อฟงปฏิบัติตามโดยเครงครัด อํานาจเปนสิ่งที่ดีการใชอํานาจใหเปนและเกิดประโยชนเปนสวนสําคัญที่จะทําให
ผูบริหารมีประสิทธิภาพผูบริหารตองมีศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากร การตัดสินใจ และการจูงใจใหมีการ
ตัดสินใจ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 124 โรงเรียน 1 สาขา ซึ่งแตละโรงเรียนมีแนวทางในการ
บริหารงานโดยการใชอํานาจตามนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยการดําเนินงานจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ตามโครงสรางการบริหารจัดการแบบนิติ
บุคคล ทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ  ศิษยเกา 
องคกรศาสนา เพื่อใหการขับเคลื่อนการใชอํานาจของการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจากผลการดําเนินงานการใช
อํานาจการบริหารสถานศึกษาพบวามีหลายโรงเรียนท่ียังมีอุปสรรคและปญหาหลายประการ เชน ปญหาการ
บริหารงานดานบุคคล ปญหาการบริหารงานวิชาการ ปญหาการยึดติดกับรูปแบบการบริหารระบบราชการ
แบบเดิมที่รอการสั่งการจากสวนกลาง ซ่ึงสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการใชอํานาจบริหารงานที่ไมเหมาะสมของ
ผูบริหารสถานศึกษา กลาวคือ มีการใชอํานาจการบังคับบัญชาท่ีเขมงวด มีการนําขอกฎหมายหรือระเบียบ
กฎเกณฑตาง ๆ มาใชอยางพร่ําเพรื่อ เครงครัดจนเกินไป มีการทํางานท่ีเรงรีบเพื่อใหทันตอการประเมิน
ตรวจสอบและมุงเนนผลงานมากเกินไป บางรายใชอํานาจตามอารมณและความพึงพอใจของตนเอง นอกจากนี้
ผูบริหารบางคนยังสรางอิทธิพลกับตนเองโดยคํานึงถึงเฉพาะประโยชนของบุคคลในกลุมตนไมยึดหลัก
ผลประโยชนขององคกรและไมยึดหลักคุณธรรม เชน การพิจารณาความดีความชอบประจําปเปนตน จึง
กอใหเกิดความขัดแยงในหนวยงานทําใหบรรยากาศการทํางานไมสดชื่นสงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแสดงใหเห็นวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษายังไมบรรลุตามเปาประสงคเทาที่ควร 
และยังมีขอท่ีจะตองปรับเปล่ียนใหมีความเปนธรรมมากข้ึน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 
เขต 2 ,2553) 
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จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรม
บูรพา เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา โดย
จําแนกตามเพศ และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการใชบทบาทและหนาที่ของ เฮอรเซย และแบลนชารด ไดเสนอฐานตาง ๆ ไว 7 ดาน คือ อํานาจ
การใหรางวัล (Reward power) อํานาจการบังคับ (Coercive power) อํานาจตามกฎหมาย          
(Legitimate power) อํานาจอางอิง (Referent power) อํานาจความเชี่ยวชาญ (Expert power) อํานาจ
ขาวสาร (Information power) และอํานาจพ่ึงพา (Ecological power) 

สมมติฐาน 
 ครูผูสอนที่มีเพศและประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพาแตกตาง
กัน 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา 15 โรงเรียน จํานวน 234 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก 163 คน จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2, 2558 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางสําเร็จของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยวิธี
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดวยการกําหนดหนวยกลุมตัวอยางและสงแบบสอบถาม 
โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล (จิตราภา กุณฑลบุตร 2550: 111) จํานวน 163 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปเปนขอๆไดดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา มีความคิดเห็นโดยภาพรวม

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



และรายดานอยูในระดับมาก 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา พบวาประเด็นที่นาสนใจ
ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การแสดงความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา อยูในระดับมากท้ังใน
ภาพรวมและรายดาน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอํานาจอางอิงมีการปฏิบัติสูงสุด ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพ หรือลักษณะทาทางท่ีประทับใจในการพูด การแตงกาย มีพฤติกรรม
ทางการบริหารที่แสดงถึงคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธที่สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียว เปนพวกเดียวกับผูบริหาร มีความภูมิใจในตัวผูบริหาร เกิดความเคารพและศรัทธาตลอดจนมีความ
ปรารถนาเอาเปนแบบอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณ แกวกัณหา (2547) ไดศึกษาการใชบทบาท
และหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การใชบทบาท
และหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ (2550)ไดศึกษา การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน สังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การใชบทบาทและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของไสว พังคะบุตร (2553)ไดศึกษาเร่ือง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา การบริหารองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายยอมตองมีอิสระในการบริหารงาน  ทั้งดาน
ทรัพยากรบุคคลและอํานาจหนาท่ีในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว จึงมีความใกลเคียงกัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุมเครือขายอารยธรรมบูรพา จําแนก
ตามเพศพบวาโดยภาพรวมและรายดานครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารมีประสบการณในการทํางานในฐานะครูผูสอนมากอน จึงทําใหมีประสบการณในการยอมรับการใช
อํานาจจากผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบตางๆและเม่ือเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาแลวก็มีความเขาใจดี
วาควรจะใชอํานาจอยางไรจึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความสุขในการทํางาน เมื่อเปนผูบริหารสถานศึกษา
หลายปมากขึ้นและมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาหลายแหง  ก็จะทําใหมีความสามารถในการใช
อํานาจท่ีเหมาะสมมากข้ึน สงผลใหครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไดใชอํานาจเหมาะสมอีกดวย จึง
ทําใหการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูสอนไมแตกตางกัน  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา อินตะปญญา (2547) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผูชวยผูบริหาร เห็นวาผูบริหารไดใชอํานาจตามกฎหมายใน
การบริหารสถานศึกษามากที่สุด ฐานอํานาจในการลงโทษนอยที่สดุ สําหรับครูผูสอน เห็นวาผูบริหารไดใชอํานาจ
ตามกฎหมายมากท่ีสุด สวนฐานอํานาจในการลงโทษนอยที่สุด เม่ือเปรียบความคิดเห็นของผูชวยผูบริหารและ
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ครูผูสอนตอสภาพและปญหาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน 
สวนในดานการจําแนกตามประสบการณตางกัน ไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณในการทํางานในฐานะครูผูสอนมากอน จึงทําใหมีประสบการณใน
การยอมรับการใชบทบาทและหนาที่จากผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ อีกท้ังกอนเขาสูตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองไดผานการอบรมหลักการบริหารการศึกษาดวย จึงมีความเขาใจดีวาควรจะใชอํานาจอยางไร
จึงจะเหมาะสมกับการบริหารงานในสถานศึกษานั้น ๆ และ เมื่อเปนผูบริหารสถานศึกษาหลายปมากขึ้นและมี
ประสบการณในการบริหารสถานศึกษาหลายแหง ก็ยิ่งจะทําใหมีความสามารถในการใชบทบาทและหนาที่ที่
เหมาะสมมากข้ึน สงผลใหครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไดใชอาํนาจเหมาะสมอีกดวย จึงทําใหการ
ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา อินตะปญญา (2547) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบความคิดเห็นของผูชวยผูบริหารและ
ครูผูสอนตอสภาพและปญหาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน 
อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ แสงทับทิม (2547) ไดศึกษาเรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารที่
สงผลตอขวัญและกําลังใจของครูในสถานศึกษาเอกชน พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีประสบการณตางกัน ไมแตกตางกัน 
ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการคนพบการวิจัย การอภิปรายผล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
คร้ังตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ผูบริหารควรใชอํานาจในการบริหารงานโดยยึดนโยบายและระเบียบกฎหมายเปนหลักและมีการ
ประเมินติดตามผล กํากับ นิเทศติดตามงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีประสิทธิภาพการใชอํานาจในการบริหารยิ่งขึ้น 
 2. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อการมอบหมายงานท่ีตรงตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ 
 3. การดําเนินงานใดๆ หากผูปฏิบัติงานมิไดปฏิบัติดวยความเต็มใจงานที่ไดยอมออกมาไดผลลัพธที่ไม
สมบูรณ ดังนั้น การใชอํานาจและการสรางบรรยากาศในองคกรยอมมีความสัมพันธในการสรางสรรคงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาคนควาเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรผูเกี่ยวของ เชน นักการภารโรง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผูปกครอง ผูนําชุมชน ท่ีมีตอการใชบทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
เพราะอาจจะชวยใหคนพบขอแตกตางเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในดานการบริหารงาน 
 2. ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับความตองการในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการ
ใชอํานาจท่ีเปนจริงของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณตางกัน มีความสามารถในการบริหารตางกันให
สอดคลองสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบัน 
 3. ควรมีการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา ที่สงผลตอบรรยากาศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา เพื่อศึกษาวาการใชอํานาจ
ในดานใดสงผลตอบรรยากาศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สระแกวเขต 2 เครือขายอารยธรรมบูรพา มากที่สุด 
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การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่ เ อ้ือตอการเ รียนการสอนในศตวรรษที่  21              
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

Environmental Management in Schools Serving Learning and Teaching in the 21st 
Century among Basic Education Schools under Chiang Rai Primary Educational 
Service Area Office 2 
 
ผูวิจัย   จารุมาศ  ฟุมเฟอย 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ 
ตําแหนง ประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  2 ปการศึกษา 2558 
จํานวน 1,876 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยาง 317 คน โดยตารางของ เครซ่ีและมอร
แกน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคามีคาอํานาจจําแนกได 0.90 มีคาความ
เชื่อมั่น 0.956 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความ
แตกตางโดยใชคาทีและคาเอฟ และทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของ เชฟเฟ  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากท่ีสุด คือ ดานวิชาการ รองลงมา ดาน
กายภาพ และนอยที่สุด คือ ดานบริหาร ตามลําดับ  
 2. ผลวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ดานวิชาการ และดานกายภาพ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามตําแหนง ดานวิชาการ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามประสบการณการสอน โดยรวม และดานวิชาการแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และขนาดสถานศึกษา โดยรวมและดานบริหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทางที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : การจัดสภาพแวดลอม / เอ้ือตอการเรียนการสอน / ศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT
The purposes of this study included 1) to study the environmental management in 

schools serving learning and teaching in the 21st century among the basic education 
schools, and 2) to compare the environmental management in schools serving learning 
and teaching in the 21st century among the basic education schools under Chiang Rai 
Primary Educational Service Area Office 2 classified by gender, position, work 
experience, and size of school. The population were employed with 1,876 teachers and 
educational officials who have currently worked under Chiang Rai Primary Educational 
Service Area Office 2 in 2015. A sample size of 317 was determined using the Krecie 
and Morgan’s table.The data was collected by a rating-scale questionnaire with .956 
reliability index and discrimination index. The data was analyzed by the computer 
program.Statistics of data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test as 
well as F-test for testing a means difference and multiple comparison test method by 
Scheffe’. The findings were revealed as follows.  

1. The overall and each aspect of opinions’ level analysis toward the 

environmental management in schools serving learning and teaching in the 21st century 
among the basic education schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area 
Office 2 were at high level; the aspect that gained the highest mean score was the 
academic affairs, followed by the physical evidence, and administration as the least, 
respectively.  

2. The comparison of the environmental management in schools serving learning 
and teaching in the 21st century among the basic education schools under Chiang Rai 
Primary Educational Service Area Office 2 classified by status of the respondents, 
considering in each aspect showed that the respondents with the difference of gender, 
had the different opinions for academic affairs and the physical evidence with the 
statistical significance at 0.05. Based on the classification of the different academic 
affairs had the statistically different significance at 0.05 level. Moreover , the 
classification of the overall opinions on work experience and the difference of academic 
affairs had the statistically different significance at 0.05 level, the size of school as a 
whole and the different administration had the statistically different significance at 0.05 
level. 

Keywords : environmental management / serving learning and teaching / the 21st
century   

 
บทนํา 
 ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 
21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู
เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 

การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่  21 จะมีความยืดหยุน สรางสรรคทาทาย และซับซอน เปน
การศึกษาท่ีจะทําใหโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยางเต็มไปดวยส่ิงทาทายและปญหา รวมท้ังโอกาส
และสิ่งที่เปนไปไดใหมๆ ที่นาตื่นเตนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาซึ่งจะตองพัฒนา
กําลังคนใหมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก จึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ     
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( พ.ศ. 2558-2564) มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน เพ่ือเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
ของชาติ (พ.ศ. 2557) ท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน และจากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาใน
หลายประเทศไดใหความสําคัญอยางมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวาเนื้อหา 
ตํารา (content) ซึ่งผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะท่ีครอบคลุม 3 กลุม ไดแก ทักษะพ้ืนฐาน คือทักษะท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพื่อทํางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทํางาน
ของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการ
สื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่สนใจ 

ในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงจุดมุงหมายที่สําคัญที่มีรวมกันในกลุม
ประเทศอาเซียนคือ การยกระดับการแขงขันของภูมิภาค การรวมแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน 
เพื่อนําไปสูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single market) เพื่อ
รองรับการปรับตัว การเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทาง
การศึกษารวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและการรับรองระบบเทียบหนวยกิต ระหวางกัน จะนําไปสูการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา
กําลังคนใหเปนมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพรอมประชากรวัยเรียนใหมี
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

ในการจัดการศึกษาเพื่อชวยในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนานั้น จําเปนตองจัดการศึกษา
ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีความเจริญงอกงามท้ังทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคมและ
สติปญญา อันจะสงผลใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญโดยตรงในการพัฒนา
เยาวชนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บัญญัติวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต อยางมีคุณภาพ 
สถานศึกษาทุกแหงไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเอง รักการเรียนรู อยางมีความสุข รูจักแสวงหาความรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ไดเรียนรูจาก
สื่อ เทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในและ นอกสถานศึกษา (กรมวิชาการ, 2556:17) ระบบการจัดการศึกษาทั่วโลก 
จะใชวิชาเปนตัวต้ัง จึงสรางปญหามากมาย ฉะนั้นจําเปนตองศึกษาโดยใชความจริงเปนตัวตั้ง ซึ่งการศึกษาถึง
ความจริง มีอยู 3 เร่ือง คือ 1) ศึกษาใหรูรักตนเอง เขาใจพื้นฐานความเปนมนุษยตองเขาใจวาเรา มีวิญญาณ 
รับรูไดจากตนเองและภายนอกแลวนํามาสังเคราะหใหสูงข้ึน ปจจุบันนักการศึกษาของเราสรางคน ใหพิการทาง
กายมากมายนัก2) ศึกษาใหเขาใจสภาพแวดลอม ซึ่งมีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลง อยูตลอดเวลามนุษยควร
ศึกษารวมไปกับความจริง ไมแยกจากส่ิงแวดลอมและสามารถสังเคราะหได นอกจากจะเขาใจสิ่งแวดลอมแลว
การเรียนก็ไมนาเบ่ือ เกิดความสนุก 3) ศึกษาใหเขาใจปฏิสัมพันธ ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและวัดการศึกษา
ใหเกิดความสัมพันธเกื้อกูลตอกัน สภาพแวดลอมนั้น มีปฏิสัมพันธกับมนุษยมาตลอดเวลา ถาศึกษาใหเขาใจจิต
คนจะเกิดในสภาพแวดลอมนั้น ประเวศ วะสี (2542:8-11)  

การพัฒนาการจัดการศึกษาใหสําเร็จตามจุดมุงหมายนั้นมีปจจัยที่ชวยสนับสนุนอยูหลายประการ ซึ่ง
การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียนก็เปนปจจัยสําคัญที่ชวยในการ
พัฒนาการเรียนรู เปนแหลงสรางปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางครู นักเรียน ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศิษยเกาและประชาชนในทองถิ่นและเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือนักเรียนและ
ชุมชนดานพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม สติปญญาและสังคม ถาหากมีอาคารสถานท่ี มีสภาพแวดลอมท่ีดี ก็จะทํา
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ใหเกิดบรรยากาศท่ีดีที่เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ธเนศ ขําเกิด(2533:12 ) ที่กลาวไววา 
บรรยากาศในโรงเรียนเปนสภาวะอันเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน แลวสงผล
ตอความรูของบุคคลและเปนสภาพท่ีไมอาจจะมองเห็นหรือจับตองได แตเปนการสะทอนทางความรูสึก ซ่ึงถา
โรงเรียนสามารถจัดบรรยากาศที่ดีไดจะชวยใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรูสึกพอใจ อบอุน รูสึก
ถึงความเปนเจาของและมีความตองการท่ีจะมาโรงเรียน เชนเดียวกับ กุลยา กอสุวรรณ (2553:100 อางถึงใน 
ณัฐภัค อุทโท,2558:2 ) ไดใหแนวเกี่ยวกับความสําคัญการจัดสภาพแวดลอม ในโรงเรียนวาสิ่งแวดลอมในการ
เรียนรู ซึ่งสิ่งแวดลอมนี้อาจชวยสงเสริมใหเด็กสนใจและเรียนรู ไดมากข้ึน หรือทําใหเด็กเบื่อ ไมอยากเรียนได 
สิ่งแวดลอมดังกลาว ไดแก สถานที่ หากเด็กนั่งแถวหนาของหองเรียน เด็กยอมจดจอกับสิ่งท่ีครูสอนไดมากกวา
เด็กที่นั่งแถวหลัง บรรยากาศของหองเรียน หากหองเรียนสงบ ไมวุนวาย เด็กจะสนใจการเรียนมากกวาหองที่มี
เสียงดังเกินไปหรือยุงเหยิง ไมเปนระเบียบ แสงและกลิ่น ก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งเมื่อเด็กตองอาน
หนังสือ แตแสงไมพอ เด็กจะตองเพงสายตามากเกินไป เด็กก็จะอานไดไมนาน อุณหภูมิ หากหองเรียนรอน หรือ
หนาวเกินไป เด็กจะไมสบายตัวทําใหเด็กไมสามารถจดจอกับสิ่งท่ีครูสอนได  นอกจากนี้ การดําเนินงานดาน
อาคารสถานท่ีที่ดี ผูบริหารตองใชความรูความสามารถในการบริหารจึงจะทําใหการดําเนินงานจัดสภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวซึ่งจะตองครอบคลุมทั้งดาน
การจัดหา การดูแลรักษาความปลอดภัยและวางแผนการใชประโยชนใหเกิดคุณคาสูงสุดและควรเอาใจใสอยาง
ตอเนื่องเพราะสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่เปนเสมือนหนาตาของสถานศึกษา บงบอกถึงวิสัยทัศนของ
ผูบริหารและความเอาใจใสของบุคลากรในโรงเรียนอันจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและสภาวะจิตใจของ
ผูใชอาคารสถานท่ี สมาน ปรีชา (2548 : 14-17) 

การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความนาอยู นาเรียนรู เปนสิ่งท่ีผูบริหารในหลายโรงเรียนให
ความสําคัญนอยมาก ซึ่งสวนใหญแลวมักจะมองวาการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนยังไม
มีความจําเปน หรืออาจจะใชงบประมาณในการดําเนินการมากซึ่งอาจจะไมคุมกับผลที่ไดมา จึงไปเนนการพัฒนา
ดานอื่นๆมากกวาการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู จึงทําใหในบางโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยู
หางไกลหรืออยูในถิ่นทุรกันดารไมเนนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียนและมักจะ
มุงเนนไปทางดานวิชาการที่อยูในหองเรียนหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนในดาน
ตางๆที่เปนงานหลักในการจัดการเรียนการสอนเทานั้นเพราะเกรงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิในแตละปจะลดตํ่าลง จึง
ทําใหบรรยากาศและสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของโรงเรียนยังอยูในเกณฑที่ไมไดมาตรฐานและยังไมเปนแหลง
เรียนรูที่ดีของนักเรียน 

จากที่กลาวมาในขางตนนั้นจะเห็นไดวา ในการพัฒนาดานการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความนาอยูเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
ที่จะชวยสงเสริมนักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นเนื่องจากสภาพแวดลอมในโรงเรียนนั้นถือเปนสวนหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของผูเรียนและสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได การบริหารโรงเรียนที่เปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ จะสงเสริมใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อใหดําเนินไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวเพ่ือให
สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในท้ัง 3 ดานคือ ดานกายภาพ ดานการบริหารและดานวิชาการ เพื่อใหเกิดผลดีแก
นักเรียนตามเปาหมายตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
2.เพ่ือเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ 
ตําแหนง ประสบการณการทํางานและขนาดโรงเรียน 

3.เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดเรื่องบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของ กรมสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา, 2536: 2) มีกรอบความคิดท่ีควบคุมงานท้ัง 
4 กลุมงาน ของการบริหารสถานศึกษาที่มีผลตอการจัดสภาพแวดลอม ดังเชน ดานบริหารก็จะครอบคลุมใน กลุ
มงานบริหารทั่วไป กลุมงานแผนและงบประมาณ กลุมงานบุคลากร ดานวิชาการ ก็ครอบคลุม งานวิชาการ 
และดานกายภาพก็จะเปนผลงานของงานทั้ง 4 กลุม ที่เปนตัวบงชี้สภาพแวดลอมของ สถานศึกษาที่เปนรูปธรรม
จึงไดนํามาใชเปนกรอบการวิจัยดังนี้ 

 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปการศึกษา 2558 ครู ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และ
ประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมสรวยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จํานวน 56 แหง รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,876 คน 

 
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาท่ี
เอ้ือตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
1. ดานกายภาพ 
2. ดานบริหาร 
3. ดานวิชาการ 

 
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. ตําแหนงหนาที่ 
 3. ประสบการณในการทํางาน 
 4. ขนาดของสถานศึกษา 
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ สุมจากประชากร คือ ผูบริหาร ครูผูสอน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมสรวยสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 
จํานวน 56 แหง ใชตารางของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-608) ในการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางครู จํานวน 317 คน ทําการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) ตาม
สัดสวนของขนาดสถานศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน คือ แบบสอบถามการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอ

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต2 มีคาอํานาจจําแนกได 0.90 มีคาความเชื่อมั่น .956 ซ่ึงมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ตําแหนงหนาท่ี 
ประสบการณในการทํางานและขนาดของสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับ การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางความคิดเห็น การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย     
เขต 2 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
1. ขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรน -เชียงราย ถึงผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 เพื่อขออนุญาต
และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ถึง โรงเรียนในอําเภอ
แมสรวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง 
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 
5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามแลว นําคะแนนท่ี

ไดจัดพิมพลงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนท่ีกําหนดไว โดยแบง
ออกเปน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย เพศ ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางานและขนาดของสถานศึกษา  โดยการแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับ การจัดสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การวิเคราะหใชคาเฉล่ีย (� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
2.1 แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนด

น้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
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   ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอยที่สุด  
   ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับนอย 
   ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมาก 
   ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด 

2.2 การแปลความหมายของคะแนน เปนการวิเคราะหเพ่ือทราบระดับการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาท่ี
เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยูในระดับใด โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซ่ึงอาศัยเกณฑของ  บุญชม 
ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2535 : 23-24) แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความหมายวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม
และรายดาน ดวยการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

3.1 จําแนกตามเพศ และตําแหนงหนาที่ ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test แบบ 
Independent Samples) 

3.2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา ของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  ทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบความแตกตาง ทดสอบรายคูดวยวิธีการ
ของเซฟเฟ (Scheffe's Method)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปใน
ประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากท่ีสุด คือ ดานวิชาการ             
( X = 4.04) รองลงมา ดานกายภาพ ( X = 3.95) และนอยที่สุด คือ ดานบริหาร ( X = 3.94) ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาในรายดาน พบวา  
 1.1 ดานกายภาพ อยูในระดับมาก ( X = 3.95) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ โรงเรียนไดรับการตกแตงดวยไมดอก ไมประดับและสวนหยอมจนมีความรมรื่น สวยงาม     
( X = 4.15) รองลงมา คือ โรงเรียนมีสถานท่ีพักผอนอยางเหมาะสมภายในสวนตางๆของบริเวณโรงเรียน เชน ที่
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นั่งพัก สวนหยอม ( X = 4.13) และระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ โรงเรียนใหความสนใจ ติดตาม ดูแล 
บํารุงรักษาสนามกีฬาและลานกิจกรรมอยางตอเนื่อง ( X = 3.82) ตามลําดับ 
 1.2 ดานการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.94) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ผูบริหารสามารถสรางบรรยากาศในการประชุมอยางเปนไปตามหลัก
ประชาธิปไตย และผูบริหารมีการยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกครูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
( X = 4.09) รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู เพื่อ
ความกาวหนา ( X = 4.07) และระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามงานท่ีได
มอบหมายใหกับครูอยางใกลชิด ( X = 3.85) ตามลําดับ 
 1.3 ดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.04) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและ
นอกโรงเรียน และครูสามารุจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอม ( X = 4.26) 
รองลงมา คือ ครูใหความสนใจแกนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนและเขาไปชวยเหลืออยางตอเนื่อง ( X = 4.25) 
และระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ครูสามารถจัดบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรู และสามารถสราง
ประสบการณที่ดีใหแกผูเรียน ( X =3.80) ตามลําดับ 
 2. ผลวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
 2.1 ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานบริหาร มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 2.2 ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงหนา ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไมแตกตางกัน สวนดานวิชาการ  มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.3 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนดานกายภาพ และดานบริหาร มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 2.4 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไมแตกตางกัน และรายดาน ดานการบริหารหลักสูตร 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถอภิปราย
ผลในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้ 
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 1. ผลวิเคราะหระดับความคิดเห็นการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากท่ีสุด คือ ดานวิชาการ รองลงมา ดานกายภาพ 
และนอยที่สุด คือ ดานบริหาร ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการสภาพแวดลอมท่ีดีสงผลตอการจัดการ
ทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มพูลประสิทธิผลการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่  21 ดังนั้นผูตอบ
แบบสอบถามจึงใหความสําคัญกับการจัดการสภาพแวดลอมตองวามีความสําคัญในระดับมาก ลักษณะทาง
กายภาพในการจัดการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะสงผลใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู มีผลสําคัญดาน
จิตวิทยาพ้ืนฐานในการพัฒนาทางการศึกษา สวนการบริหารเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดนโยบายชวยสงเสริมให
เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาใหสามารถนํามาประยุตกจัดการการศึกษา
ใหเอื้อตอ การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ได สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา วิทยวงศาโรจน             
(2552 : 69 - 70) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบานวังดินสอ 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ใน 6 ดาน คือ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
รุงนภา คนเล (2553 : 52-53) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  นันทวัน มุสิกบุตร 
(2553:60 - 61) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของโรงเรียนสวางบริบูรณวิทยา 
จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของโรงเรียนสวางบริบูรณวิทยา 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรายุ คุณสืบพงษพันธ 
(2554: 59-62) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนพงศสิริวิทยา 
จังหวัดชลบุรี ใน 4 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกลุมเพื่อน และดานการ
บริหารงาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
 1.1 ดานกายภาพ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ โรงเรียนไดรับการตกแตงดวยไมดอก ไมประดับและสวนหยอมจนมีความรมรื่น สวยงาม รองลงมา คือ 
โรงเรียนมีสถานที่พักผอนอยางเหมาะสมภายในสวนตางๆของบริเวณโรงเรียน เชน ที่นั่งพัก สวนหยอม  และ
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ โรงเรียนใหความสนใจ ติดตาม ดูแล บํารุงรักษาสนามกีฬาและลานกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจะจัดและสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพตางมีสภาพของ
ปญหาหรือความตองการจําเปนที่แตกตางกัน การสรางสรรคการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสม อยู
ในหลักการของ "การรวมคิด รวมทํา" ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูสึกที่ดี ความรูสึกของการมีสวนรวม ความรูสึก
ของความเปนเจาของ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเปนหัวใจของการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานแนวคิดของ อรุณ
ชัย กัณฑภา (2548 : 21) กลาววา สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมท่ีเปนวัตถุ เชน บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ สิ่งชี้วัดถึง
ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ไดแก ความชุมชื่น การถูกสุขลักษณะ ความรมรื่น ความสวยงาม ความ
สะอาด ความเปนระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมทรง สรรพสาร (2547:125-132) ได
ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนบานคูเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมดานสังคมและจิตใจ มีความสําคัญตอการเรียนรูของ
นักเรียนเพราะสภาพแวดลอมทางกายภาพทําใหนักเรียนเกิดความสนใจการทํากิจกรรมการเรียนรูและการเรียน
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีความสุขและสภาพแวดลอมทางสังคมและจิตใจมีความสําคัญตอพัฒนาการดานการ
ปรับตัวของนักเรียนการเลียนแบบจากครูที่เปนตนแบบที่ดี  
 1.2 ดานการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ผูบริหารสามารถสรางบรรยากาศในการประชุมอยางเปนไปตามหลักประชาธิปไตย 
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และผูบริหารมีการยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกครูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ 
ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู เพื่อความกาวหนา และระดับความ
คิดเห็นนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามงานที่ไดมอบหมายใหกับครูอยางใกลชิด  ตามลําดับ 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายในการสเสริมการจัดการสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
กับโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ใหเกิดการยอมรับของครูและนักเรียน ผูบริหารมีบทบาท
สรางความรักความผูกพันและปรารถนาดีตอโรงเรียนของเขา จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจรวมวางแผน จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนภายใตการแนะนําของผูบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อมรพงศ พันธุโภชนและจรุณี เกาเอ้ียน (2558:44) ไดศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกลุมลําภู – บางนาค สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนที่มีตอระดับการบริหารสภาพแวดลอม ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และ อยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวัน มุสิกบุตร (2553:60 - 61) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนของโรงเรียนสวางบริบูรณวิทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจตอการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนของโรงเรียนสวางบริบูรณวิทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
สภาพแวดลอมดานการบริหาร อยูในระดับมากสอดคลองกับแนวคิดของ วิชิต เทพประสิทธิ์ (2549:ออนไลนอาง
ถึงในทรรศนีย วราหคํา,2554:15) กลาววา สภาพแวดลอมทางการบริหารการจัดการ ไดแก การดําเนินการใด ๆ 
ภายในโรงเรียนใหการปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตไดจากการดําเนินงาน
อยางมีระบบ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแยมแจมใสเปนมิตรตอ
กัน รักใครกลมเกลียวกัน ฯลฯ ลักษณะการบริหารการจัดการที่กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีนั้น เร่ิมตั้งแตการกําหนด
นโยบาย ควรใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม มีการนําขอมูลจากการสํารวจสภาพปจจุบันมากําหนดเปน
นโยบายในการแกปญหาและพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงานหรือการสั่งการก็เปนไปตามสายการ
บังคับบัญชา แจมชัด เหมาะสมกับความสามารถ ไมเกินกําลัง มอบหมายงานแลวติดตามดูแล ชวยเหลือ ถามไถ
ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกยองชมเชย มีการสรางขวัญกําลังใจจัดสวัสดิการใหหลาย ๆ รูปแบบ เปนตน 
 1.3 ดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและนอก
โรงเรียน และครูสามารุจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ ครู
ใหความสนใจแกนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนและเขาไปชวยเหลืออยางตอเนื่อง และระดับความคิดเห็นนอย
ที่สุด คือ ครูสามารถจัดบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรู และสามารถสรางประสบการณที่ดีใหแกผูเรียน 
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการสภาพแวดลอมสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใหความสําคัญเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะพยายามจัดการสภาพแวดลอมใหมีสวนสงเสริมและเอ้ือตอการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพราะ
สามารถสนับสนุนทางวิชาการตางๆ ที่จะทําใหนักเรียนสนุก ภายใตการเรียนรูทีมีชีวิตชีวา เกิดการเรียนรูที่
สนุกสนาน ทําใหนักเรียนสามารถเกิดความคิดสรางสรรค และจินตนาการในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น  สอดคลอง
กับงานแนวคิดของ วิชิต เทพประสิทธิ์ (2549:ออนไลนอางถึงในทรรศนีย วราหคํา,2554:15) กลาววา 
สภาพแวดลอมทางวิชาการ ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน ตลอดจนการ
จัดบริการเพื่อสงเสริม สนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรู ประสบการณใหมากที่สุด 
ภายใตบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจมใส นาเรียนรู สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพ่ือน ไมมี
บรรยากาศแหงความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา "อยากมาโรงเรียน" การจัด
สภาพแวดลอมทางวิชาการ ท่ีสงเสริมใหเกิดบรรยากาศดังกลาว ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรง
ตามจุดประสงคการเรียนรู สงเสริมความสามารถของนักเรียนแตละบุคคล ใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน แลวดําเนินกิจกรรมดวยความเปนกันเอง ใหเกียรติซึ่งกันและกัน สงเสริมการเรียนเปนกลุม 
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ชวยกันคิด ชวยกันทําระหวางผูสอนและผูเรียน สภาพแวดลอมเชนนี้จะทําใหทุกคนมีความสุขมีความมั่นใจ และ
ตระหนักในคุณคาของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 15-29) กําหนดหลักการ
จัดกระบวนการเรียนรู โดยใหสถานศึกษาและ หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุน ใหครูผูสอน
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนตลอดจนส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนตอการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ที่ไดระบุสาระสําคัญของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
และมาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล อมและ
บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของคนจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด การ
เตรียมคนใหสามารถเผชิญสถานการณที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จําเปนจะตองใชการศึกษาท่ี
มีคุณภาพซ่ึงปจจัยที่สําคัญ คือองคประกอบในดานการจัดการเรียนการสอนของครูแตการที่จะทําใหครูมีความ
ตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใดนั้น สภาพแวดลอมในการทํางานยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของบุคลากร ชวยเสริมสรางความพึงพอใจในการทํางานและความรูสึกประทับใจของบุคลากร ในการทํางานมี
ผูใหความหมายไวหลายแนวอาทิ สภาพแวดลอมในการทํางานหมายถึง พฤติกรรมเหตุการณบรรยากาศทาง
วิชาการแบงออกเปน 4ดาน ไดแก ดานเพื่อนรวมงาน ดานการเรียนการสอน ดานการชวยใหการบริหารบุคลากร
ประสบความสําเร็จ 
 2. ผลวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ และประสบการณในการทํางาน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงหนาท่ี และขนาด
สถานศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และรายดาน ดานการบริหารหลักสูตร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทางที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพศชายและหญิง ตางมองเห็นถึงการจัดการ
สภาพแวดลอมไดแตกตาง เพราะแนวคิดในการใสใจดานรายละเอียดตางๆ ที่แตกตางกัน ประสบการณมีผลทํา
ใหเกิดแนวคิดในการจัดการสภาพแวดลอมที่ตางกันออกไป เนื่องจากการเรียนรูที่ไดรับของแตละคนแตกตางกัน 
สวนตําแหนงหนาที่มีความคิดเห็นไมตางกัน เพราะจากตามสายงานตองไดรับมอบหมายตามหนาที่ หน าที่ที่
จะตองดําเนินตามนโยบายตามที่ไดรับมอบหมายเหมือนกัน ขนาดสถานศึกษามีความคิดไมตางกันในเรื่องการ
จัดการสภาพแวดลอมที่ตองการสภาพแวดลอมที่ดี เพ่ือเอื้อตอการเรียนรูไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เดนชัย วงษชาง (2556:71) ท่ีไดศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพัน
พิทยาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยองผลการเปรียบเทียบสภาพแวดลอม
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง จําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา 
(2554:70) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัด
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา 1.การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวั ด
จันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตาม
ความคิดเห็นของครู เมื่อจําแนกตามประสบการณการสอน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.01 โดยครูที่มีประสบการณสอนตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความเห็นตอระดับปฏิบัติมากกวาครูที่มี
ประสบการณสอนต่ํากวา 10 ป และเมื่อจําแนกตามระดับชั้นท่ีสอน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูที่สอนระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นตอระดับปฏิบัติมากกวาครูที่สอนระดับ
ปฐมวัย 4.เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัด
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สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของนักเรียน จําแนกตามเพศของนักเรียน พบวา มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนเพศหญิง มีความเห็นตอระดับปฏิบัติมากกวา
นักเรียนเพศชาย  
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัย การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในคร้ังนี้พบประเด็นท่ี
นาสนใจ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ดานกายภาพ ควรปรับปรุงอาคารเรียน มีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชกิจกรรมเพื่อ
จัดการเรียนรูตางๆได ทั้งนี้โรงเรียนตองกําหนดตารางการดูแลและบํารุงรักษา โดยใหความสนใจ ติดตาม ดูแล 
บํารุงรักษาสนามกีฬาและลานกิจกรรมอยางตอเนื่อง อีกท้ังตองโรงเรียนตองออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน เชน จัดใหมีที่รองรับขยะหรือเตาเผาขยะอยางถูกตอง  
 2. ดานการบริหาร ผูบริหารจะตองมีเปนตนแบบท่ีดีในการสรางแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยตองวางตัวเปนแบบอยางในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ผูบริหารตองมีการนิเทศ กํากับ ติดตามงานที่ไดมอบหมายใหกับครูอยางใกลชิด และ
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามผลการดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จ ผูบริหารตองสงเสริม สนับสนุนใหมี
การจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับครูและนักเรียน เพื่อสรางการมีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอม  
 3. ดานวิชาการ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตองมีสวนสงเสริมวิชาการ ดังนั้นผูบริหารและครูควร
มีสวนรวมในการนําความสามารถจัดบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรู โดยมีสวนรวมในการกําหนดสภาพแวดลอม 
และสามารถสรางประสบการณที่ดีใหแกผูเรียน ผูบริหารและตองมีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมให
นักเรียนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน เด็กเกงสอนเด็กออน และที่สําคัญอีกประการครูตองมีสวนใหกําลังใจ 
เสริมแรงแกนักเรียนที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดบรรลุเปาหมาย 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  
 1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 3. ควรศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการจัดการการสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีผลตอการ
จัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หรือไม 
 4. ควรศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดประขุมกลุมวิชาการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ระดมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับพื้นที่การศึกษา สรางความเชื่อมโยงกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี แลกเปล่ียนการเรียนรู เกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดลอมใหสงเสริมการเรียนรูแกนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 5. ควรมึการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสภาพแวดลอมภายในพื้นที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กับการจัดการสภาพแวดลอมของในตางประเทศ  
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การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานการนิเทศงานวิชาการ ตามความคิดเห็น
ของปฏิบัติการสอนผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.37 เพศ
ชาย รอยละ 32.63 มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี รอยละ 81.05 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 
18.95 และมีประสบการณการปฏิบัติงานสวนใหญ ปฏิบัติ 10 ปขึ้นไป ป รอยละ 70.53 ปฏิบัติงานนอยกวา 10 
ป รอยละ 23.47  

การนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการนิเทศงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวั ดและ
ประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ ดานการวิจัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

เปรียบเทียบความคิดเห็นในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จําแนกตามเพศ พบวา ครูมีความคิดเห็นทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของ
ครูในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา ครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา ครูมีความ
คิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : การนิเทศ , งานวิชาการ , โรงเรียน 
 
ABSTRACT 

Research study A study on the state of academic supervision of secondary 
schools in Chana District, Songkhla Province. To study the state of academic 
supervision of secondary schools in Amphoe Chana. Songkhla province, according to 
the opinions of the teaching teachers. To compare the state of academic supervision in 
secondary schools in Chana district. Songkhla Province according to the opinions of 
teaching teachers by sex. Education And work experience And to study the suggestions 
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for the implementation of academic supervision. According to the opinions of the 
teaching, the results of the study are summarized as follows: 

General information of the respondents The majority of respondents were 
female, 67.37% male, 32.63% male, 81.05% had bachelor degree, 18.5% higher than 
bachelor degree, and had more than 10 years experience. 70.53 per cent less than 10 
years, 23.47 per cent. 

High School Secondary School Supervision in Chana District Songkhla province 
is at a high level. When considering each aspect, it was found that there was a high level 
of academic supervision at all levels. In order from descending order to curriculum and 
curriculum management. The teaching and learning. Measurement and evaluation 
Quality assurance in education and classroom research. Have the least mean

Comparison of opinions on the academic supervision of secondary schools in 
Amphoe Chana, Songkhla, by gender, found that the teachers' opinions were not 
significantly different. Songkhla Province by level of education showed that teachers 
had no overall picture. According to the experience, it was found that teachers had 
different opinions at the .05 level of significance. Measurement and evaluation There 
were statistically significant differences at the .05 level. 

Keywords : Supervision, academic work, school 
 

บทนํา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน และวางแผนการ

พัฒนาการศึกษา มีการจัดการศึกษาใหสอดคลองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และดําเนินการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึง
เปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามที่หลักสูตรตองการ การพัฒนาคุณภาพถือวาเปนความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและใชการนิเทศเปนเครื่องมือในการบริหาร การนิเทศจึงมีความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีศักยภาพ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลอันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุง
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครู โดยใหการชวยเหลือ แนะนํา ควบคุมเพื่อให งานมีคุณภาพและเสร็จตาม
กําหนด 

จากสภาพการดังกลาว เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนอยาง
ชัดเจน การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนของเยาวชนในทุกดาน 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตองมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง นอกจากนี้นโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระบุอีกวา สถานศึกษาจะตอง
พัฒนาผูเรียนใหไดคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน จึงกําหนดให
โรงเรียนดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเนนใหโรงเรียนจัดระบบการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศภายใน การนิเทศการศึกษาจะชวยใหครูปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการ
สอนและสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จและสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จะตองคํานึงถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยกระบวนการข้ันตอนท่ีเปนระบบและตอเนื่อง ซ่ึงกรมสามัญ
ศึกษาไดกําหนดการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใหผู ใหการนิเทศปฏิบัติเปน
ขั้นตอน ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
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ประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา. 
2542 : 2)  

จากการประมวลการศึกษาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการสภาพการนิเทศงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เน่ืองจากกระบวนการนิเทศดังกลาวเปนกระบวนการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่ง
จะสงผลใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวม นอกจากนี้กระบวนการนิเทศที่เปนขั้นตอนจะ
ชวยใหผูบริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนรวมกันพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เปนการสรางขวัญและกําลังใจ 
อันนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางานใหเปนระบบและแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาตามความ

คิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน ใน 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนตอสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานการนิเทศงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและวิเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาเก่ียวกับงานการนิเทศงานวิชาการ 

ซึ่งมีนักการศึกษา เชน แฮริส (Harris. 1985) ฉวีวรรณ พันวัน (2551) อุทยาน พัฒนยัง(2552) และพัชรินทร 
ชวยศิริ (2554) ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาปรับใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานวิ ชาการดานการนิเทศของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแสดงไวในภาพ   
ที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
คุณลักษณะของบุคคล 

1. เพศ  
2. ระดับการศึกษา 
3. ประสบการณปฏิบัติงาน  

 

 สภ าพ กา รนิ เ ท ศ ง า น วิ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม 
ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน 5 ดาน 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน  
3. ดานการวัดและประเมินผล  
4. ดานการวิจัยในชั้นเรียน  
5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ประจําปการศึกษา 2560 รวมท้ังสิ้น 95 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)  
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลระดับการปฏิบตัิงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5 

ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการ
วิจัยในชั้นเรียน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑการวัดของลิเคริรท (Likert ,s Rating Scale) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนถึงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อขอความรวมมือในการ
วิจัย 

2. ขอความรวมมือจากผูบริหารและครูปฏิบัติงานสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ท้ัง 4 โรงเรียน จํานวน 95 คน ใหตอบแบบสอบถาม สภาพการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเองในการแจกแบบสอบถามและรับ
แบบสอบถามคืน ภายหลังจากสงแบบสอบถามไปแลวเปนเวลา 1 สัปดาห  

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ เพ่ือนําไปตรวจให
คะแนนและวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีการหาคารอยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติงานสอน 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการ
เรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธี
หาคาเฉลี่ย และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในภาพรวมรายดานและรายขอ 

3. ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ   
จะนะ จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน 5 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการ
เรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการปฏิบัติงาน โดยใชคาที (t – test) แบบ 2 กลุมอิสระจากกัน    
(t- Independent Group)  

สถิติที่ใชในการวิจัย 
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและโครงสราง (Content Validity) ของแบบสอบถาม

โดยใชสูตรของโรวิเนลล่ี และแฮมเบิลตัน  
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1.2 หาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีใชสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค  

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
2.1 คารอยละ (Percentage) 
2.2 คาเฉลี่ย (Mean) 
2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใชคาที (t – test) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ี 2 
กลุม 
 

ผล/สรุปผล 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานการนิเทศงานวิชาการ ตามความคิดเห็น
ของปฏิบัติการสอนผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.37 เพศ
ชาย รอยละ 32.63 มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี รอยละ 81.05 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 
18.95 และมีประสบการณการปฏิบัติงานสวนใหญ ปฏิบัติ 10 ปขึ้นไป ป รอยละ 70.53 ปฏิบัติงานนอยกวา 10 
ป รอยละ 23.47  

2. การนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการนิเทศงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ ดานการวิจัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนที่มีตอการนิเทศงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงานท่ี
ตางกัน  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา สภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มี
ประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน
ภาพรวม พบวาเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นมีคาสูงกวาเพศชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสูงกวา
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และประสบการณการปฏิบัติ ตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยสูงกวาประสบการณการ
ปฏิบัติงาน นอยกวา 10 ป ทั้งนี้อาจจะเปน เพราะวาครูเพศหญิงมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีละเอียดออน มีความ
รับผิดชอบ และกระตือรือรนมากกวาครูเพศชาย ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอสภาพการ
นิเทศงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อาจจะมีสาเหตุมาจากที่ครูจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความตองการการนิเทศงานวิชาการมาก เพราะไมมีพื้นฐาน การนิเทศงานวิชาการ ซึ่งตางกับ
ครูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ที่ไดรับการฝกทักษะดานการนิเทศงานวิชาการมาบางแลว และครูที่มี
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ประสบการณการปฏิบัติงานต้ังแต 10 ปขึ้นไปมีระดับ ความคิดเห็นสูงกวาครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน
นอยกวา 10 ป สาเหตุอาจจะเปนเพราะวาครูที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป สวนใหญไดรับ
แตงตั้ง ใหเปนหัวหนางานฝายตาง ๆ ซึ่งครูที่เปนหัวหนางานตองทําหนาท่ีนิเทศครูผูชวย เพื่อชวยใหครูผูชวย มี
ความรู ความเขาใจในงานวิชาการ จากการศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลาในภาพรวมมีการนิเทศงานวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการ
นิเทศงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
และ ดานการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หนวยงานตนสังกัด มีนโยบายและแผนงาน ดานการจัด
การศึกษาที่ชัดเจน มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ สม่ําเสมอ ซ่ึงในแผนงานการจัดการศึกษา
จะไมเนนยํ้าการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายใจ ประยูรสุข (2551) ผลการวิจัยพบวา 
ความตองการการนิเทศการสอนของครูผูสอน โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท้ัง 5 ดาน ในภาพรวมมีความตองการนิเทศการสอนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา ความตองการ การนิเทศการสอนของครูผูสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน ไดแก ดานการวัด
ประเมินผลและอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการพัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ 
และร่ืนฤดี แจมใส (2552) ไดศึกษาสภาพการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็นของครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสงขลาพบวา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา
มีความคิดเห็นตอสภาพการนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยดานการประสานงานวิชาการ สูงที่สุด และมีคาเฉลี่ยดานการใหความรวมมือกับหนวยงานทางการ
ศึกษาต่ําที่สุด 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนท่ีมีตอระดับการนิเทศงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน 
อภิปรายผลไดดังนี้  

2.1 เปรียบเทียบการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จําแนกตามเพศ พบวา ครูปฏิบัติการสอนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนผลมาจาก เพศของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมมีผลตอความคิดเห็นในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของกัลยา เวียงนนท (2556) ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีระดับความพึง
พอใจตอการนิเทศภายในดานการศึกษาสภาพและความตองการดานการวางแผน ดานการปฏิบัติการนิเทศและ
ดานการประเมินผลอยูในระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการนิเทศภายในแตละดาน  

2.2 เปรียบเทียบการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูปฏิบัติการสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนผลมาจาก ระดับการศึกษาของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมมีผลตอความคิดเห็นในการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วณาเพ็ญ ปรีชารัตน (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสงขลาโดยรวมอยูใน
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ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานหลักสูตร ดานการ
นิเทศการศึกษา และดานการจัดการเรียนการสอน  

2.3 เปรียบเทียบการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จําแนกตามประสบการณการปฏิบตัิงาน พบวา ครูปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แตกตางกัน ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้ นาจะเปนผลมาจาก ประสบการณการปฏิบัติงานของ
ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไมมีผลตอความคิดเห็นในการนิเทศงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี มนุษยพันธุ 
(2551 : 69) ศึกษาการนิเทศงานวิชาการของหนวยศึกษานิเทศก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม พบวา 
การนิเทศงานวิชาการของหนวยศึกษานิเทศกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
การวัดผลและประเมินผล และดานสื่อการเรียนการสอน ความตองการการนิเทศของพนักงานครูเทศบาลจาก
หนวยศึกษานิเทศกในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช คือศึกษานิเทศกควรมีการปรับปรุงหลักสูตร ดาน
การจัดการเรียนการสอน สวนใหญคณะครู เห็นวาควรจัดการอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ดานการวัดผลประเมินผล สวนใหญครูตองการใหมีการสงเสริมบุคลากรใหมี
ความรูดานการวัดผลและประเมินผล เชนจัดใหมีการอบรม แนะนําเทคนิคการวัดผลประเมินผล ดานสื่อการ
เรียนการสอน ครูสวนใหญไดเสนอใหมีการจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนอยางเพียงพอ เพื่อใหทางโรงเรียน
จัดหาส่ือการเรียนการสอนเอง 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรทําการตรวจสอบและควบคุมการเรียนการสอนใหตรง

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหครูมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร มีการวางแผน
ตรวจสอบการใชหลักสูตรใหตรงวัตถุประสงคของหลักสูตร  

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีวาระการประชุมครูเกี่ยวกับงานวิชาการหรือการจัดการเรียน
การสอนของครูที่ชัด ซักถามปญหาของครูที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู นิเทศการสอนของครูตาม
หองเรียน  

3. ดานการวัดและประเมินผล ควรช้ีแนะการใชสื่อเทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครู
ทุกคนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสื่อเทคโนโลยีใน
การวัดผลและประเมินการเรียนการสอน  

4. ดานการวิจัยในชั้นเรียน ตองเปดโอกาสใหครู บุคลากรทุกคนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการ
สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยใหแกหนวยงาน องคกรอื่นบาง เพื่อเปนการสงเสริม 
และกระจายผลงานของครู บุคลากรในโรงเรียนใหบุคคล หนวยงาน องคกรภายนอกไดทราบผลงานของครูวาครู
มีผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม  

5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตองมีการชี้แจงความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกครู บุคลากรทุกคน เพื่อไดรับทราบและถือปฏิบัติใหเหมือนกันทุกคน เพื่อใหงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดสําเร็จลุลวงตามนโยบายท่ีวางไว มีการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัย เก่ียวกับสภาพการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ดานการวิจัยในชั้นเรียน ระดับการนิเทศของโรงเรียนนอยกวาดานอื่น ๆ ดังนั้น ควรศึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครู เพื่อกระตุนใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน 

2. ควรมีการวิจัย เรื่อง ความตองการการนิเทศงานวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา  

3. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
The System of Caring Management of NongmuangSchool Group under the Jurisdiction 
of the Office of Lopburi Primary Education Service Area 2 
 
ผูวิจัย   ชนุภรณ  วัฒนะกูล 
   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  นิษฐวด ี จิรโรจนภิญโญ 
   สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรง เรียนหนองมวงสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) เปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียน
หนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลประชากร
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.97สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลดานการสงตอนักเรียนและดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับและ2) ผลการเปรียบเทียบ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีเพศ ตําแหนง อายุราชการและวุฒิการศึกษา ตางกัน มีการปฏิบัติ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน 

 
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, ผูบริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 

The research was aimed to study: 1) the system of caring management of 
Nongmuang school group under the Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary 
Education Service Area 2 2) to compare the system of caring management of Nongmuang 
school group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area2bypersonal 
factors. The population used in this study was the director and teacher total 100 people. The 
tools used in this research is a questionnaire with the reliability 0.97 Statistics used to 
analyze data were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results showed that 1) the system of caring management of Nongmuang school 
group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area2overall was high 
level. Considering it was high level that in all aspects. Descending order:the prevention and 
solution, the student development promotion, the students are individually recognized, the 
forwarding, and screening students.And 2) compare the system of caring management of 
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Nongmuang school group under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area2 
found respondents with different person factor had practicing system of caring 
management, difference. 

Keywords : practicing, system of caring management
 

บทนํา 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกไร

พรมแดนหรือที่เรียกวากระแสโลกาภิวัฒน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานตางๆของโลก ซึ่งสงผลกระทบตอ
กระทบตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมไทย ตั้งแตระดับครอบครัวที่ไมมีเวลาดูแลลูกหลานอยางใกลชิด เด็กและเยาวชน
ขาดความอบอุน ขาดคนเอาใจใส จึงทําใหเกิดปญหาตางๆท้ังปญหาครอบครัวและสังคมไทยไดงาย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 กําหนดให “มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และมาตรา 10 “การจัดการ
ศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมตองเสียคาใชจาย” ตามมาตรา 22 “ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน มีความมุงหวังวา
นักเรียนจะเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดาน ทั้งดานสติปญญา ความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการ
ดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม พรอมดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงความมุงหวังนั้นจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือและความพรอมของบุคคลทุกคนในโรงเรียน อีกทั้งมีการประสานงานระหวางผูปกครองอยางใกลชิด รวมถึง
หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และจากการท่ีสังคมปจจุบันประสบปญหาตางๆ
และมีเทคโนโลยีการส่ือสารทันสมัยรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตและจิตใจของผูคนอยางมาก 
กอใหเกิดปญหาตางๆมากมาย ถึงแมวาเยาวชนก็ไดรับผลกระทบนั้นเชนกัน ซึ่งเยาวชนเหลานั้นก็ยังเปนเด็กวัยเรียน
ที่ตองการความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดตองการคําแนะนํา ปรึกษาอยางมีเทคนิควิธี บางคร้ังตอ งการความ
ชวยเหลือในการแกไขปญหาท่ีผานเขามาในชีวิตที่ตองการความรัก ความเอาใจใสจากผูใหญ ( กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข,2554) 

เปนไปในทํานองเดียวกับนโยบายของประเทศเรื่องเด็กเยาวชนและครอบครัวท่ียังไมปรากฏเปนรูปธรรม
ชัดเจนการดําเนินงานยังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯและตามเมืองใหญภาครัฐเปนผูดําเนินการเองเปนสวนใหญขาด
การประสานงานกับภาคธุรกิจและองคกรเอกชนย่ิงในชนบทไมปรากฏวามีองคกรใดรับผิดชอบดูแลพัฒนาเด็ก
เยาวชนและครอบครัวอยางจริงจังการพัฒนาใหโอกาสของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะที่อยูในระบบโรงเรียนให
สามารถอยูรอดและไดรับโอกาสการพัฒนาทุกดานทั้งดานรางกายและจิตใจเพื่อเติบโตเปนกําลังของประเทศชาติใน
อนาคตจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 

สภาพปญหาและสถานการณเด็กที่กลาวมาขางตนลวนแลวแตเปนอุปสรรคท่ีสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา
ของไทยในปจจุบันเพื่อเปนการปองกันและแกปญหาเกี่ยวกับสถานการณเด็ก ท่ีเกิดข้ึนกระทรวงศึกษาธิการจึงได
กําหนดนโยบายดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นโดยการ นําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการสงเสริม
พัฒนาปองกันและแกไขปญหาเพ่ือใหนักเรียนไดรับพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีภูมิคุมกัน
ทางจิตใจที่เขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตท้ังปวงโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐานการพัฒนา
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ผูเรียนอยางเปนระบบตอเนื่องและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2547ก : 2 - 3) เพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาค
กันในการรับการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

ในปจจุบันการศึกษานับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงาม มีความก าวหนา
ทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ สังคม วัฒนธรรม และสติปญญา โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีสวนรวมใน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลชวยเหลือ อบรมสั่งสอนฝกฝนจัดประสบการณเรียนรูที่เหมาะสม 
เพื่อใหนักเรียนไดเจริญเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณแบบสามารถดํา รงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงตองหาวิธีจัดกระบวนการทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกดาน นอกจากการจัดการหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมี
ความรู ความสามารถแลว การปองกันและการชวยเหลือแกไขตางๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เปนสิ่งท่ีสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนา ในสภาพของสังคมยุคปจจุบันเปนยุคการส่ือสารไรพรมแดนเราตองยอมรับวา มีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมากในการดําเนินชีวิต การสื่อสาร เทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบทาง
ความเจริญรุงเรืองแลว ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆรวมท้ังปญหายาเสพติดท่ีรุนแรง ปญหาเหลานี้กอใหเกิด
ความเครียด ความทุกข ความวิตกกังวล มีการปรับตัวไมเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของ
บุคคลที่มีการเก่ียวของ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2554)  

การจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นนักเรียนจะเร่ิมเขาสูวัยรุนมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจัดเปนวัยที่เขาสูชวงหัวเลี้ยวหัวตอเปนชวงวัยท่ีวิกฤติ เนื่องจากเปนวัยท่ีมีภาวะอารมณ
แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทางอารมณไมสมบูรณ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเองในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น
ในสังคม ขาดทักษะและประสบการณในการเผชิญปญหา เกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
เกิดความสับสนในการวางตัวการปฏิบัติตนกับเพื่อน จึงมีพฤติกรรมและการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม เปนตนวา การ
แตงกายผิดระเบียบ กระดางกระเดื่อง ดื้อร้ัน ไมมีสัมมาคารวะ เหมอลอย เซ่ืองซึม พูดจากาวราว ไมสุภาพ โตเถียง 
เสียงดังเอะอะโวยวาย โดดเรียน ไมตั้งใจเรียนในเวลาที่ครูสอน พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้จะขัดขืน ขัดตอระเบียบ
วินัยและระเบียบแบบแผนของโรงเรียนที่วางไว ขัดขืนตอกฎระเบียบของโรงเรียน ปญหาเหลานี้ถาไมไดรับการ
ปองกันและแกไขอยางเหมาะสม อาจจะสงผลตอตัวเด็กและโรงเรียนในระยะยาวไมสามารถแกไขปญหาไดเม่ือเกิด
ปญหา อาจกอใหเกิดปญหาที่รุนแรงไดในอนาคตเม่ือเด็กเติบโตในสังคม 

สําคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และครูทุกคนเปนผูทําหนาท่ีดังกลาวแทน
พอแมผูปกครอง เม่ือเด็กอยูที่โรงเรียน ดังนั้นหนาที่จัดการศึกษานอกจากจะจัดระบบการศึกษานอกจากจะ
จัดระบบการเรียนการสอน ใหนักเรียนเปนคนเกงเปนคนดีแลวจําเปนตองจัด “ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน” ให
นักเรียนเปนคนดี โดยจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการควบคูกับระบบการเรียนการสอนให
เปนวิถีชีวิตการปฏิบัติงานของครูดวยจิตวิญญาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนอยางเปนองครวม ซ่ึงเปนเปาหมาย
สูงสุดของการจัดการศึกษาความจําเปนในการสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งใหกับนักเรียน จึงเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยปองกัน
และแกไขปญหาตางๆของนักเรียน การมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนา
และปองกันไมใหนักเรียนเกิดปญหาตางๆไดโดยการตองดําเนินการไปควบคูกับระบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
จะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งครูฝายกิจการนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนท่ีจะชวยดูแลเอาใจใส
นักเรียนอยางใกลชิดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน หรือลูกหลานตัวเองอยูเสมอซ่ึงจะทําใหทราบถึงคงวาม
เปลี่ยนแปลงและสามารถหาวิธีปองกันหรือแกไขปญหาไดทันเหตุการณ เนื่องจากทุกปญหาของนักเรียนลวนมี
สาเหตุ และไมไดเกิดขึ้นในทันทีทันใดแตเปนการสั่งสมประสบการณที่มีผลในพฤติกรรมเชิงลบตอพฤติกรรมนักเรียน 
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เปนการดําเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของรวมแรงรวมใจกัน
ชวยเหลือสงเสริมและพัฒนานักเรียนอยางมีระบบและตอเนื่อง โดยยึดสายใยและความผูกพันระหวางครูและศิษย 
โดยดําเนินงานตามกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและโรงเรียนตองดําเนินงานตามระบบ ซ่ึงมี 5 
ขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไข
ปญหา และการสงตอนักเรียน ทั้ง 5 ขั้นตอนดังกลาว ครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง 
ชุมชนใหความรวมมือและสนับสนนุการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ มีการทํางานรวมกันเปนทีมของครูทุกคนในแตละ
ระดับ และผูเกี่ยวของทุกคนเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยจากครู และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาให
นักเรียนมีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
ตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการศึกษา การเรียนรูและวิถีชีวิตในสังคม ใหสามารถเรียนรูที่อยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

ผูศึกษาคนความีความเห็นวางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนงานท่ีมีสวนชวยในการดูแล และปองกัน
แกไขปญหาของผูเรียนไดโดยตรง งานกิจการดูแลชวยเหลือนักเรียน จะมีสวนชวยดูแลนักเรียนใหมีการเรียน การใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นไดดีในสังคม ผูศึกษาในฐานะบุคลากรทางการศึกษาของกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี เขต2 เพ่ือจะใชเปนแนวทางในการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในดานตางๆใหดี
ขึ้น และสามารถนําไปแกปญหาตางๆไดภายในสถานศึกษา เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตาม เพศ 
ตําแหนงอายุราชการ และวุฒิการศึกษา 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของกลุมโรงเรียน
หนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
กลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตาม เพศ ตําแหนง
อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ไมแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของกลุมโรงเรียนหนอง

มวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จากแนวคิดของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจาก
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :2547), เชาวลิต จินดารัตน (2551)ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิด
ในการศึกษาคนควา ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ 
 ขั้นตอนที่ 2การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเร่ืองนี้ ไดแก ผูบริหารและครู ในกลุมโรงเรียนหนองมวง จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน จาก 8 โรงเรียน ของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 จําแนกผูบริหารจํานวน 8 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 92 คน รวม 100 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง
(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอและความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือซึ่ง
เปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของทั้งในและตาง
ประทศ จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองแลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน ( reliability) ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach, 1990,pp.202-204)โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 โดย
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type) 
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5ระดับมีความหมายดังนี้ 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. ตําแหนง 
3. อายุราชการ 
4. วุฒิการศึกษา 

การดําเนินงานระบบ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสงเสริมนักเรียน 
4. การปองกันและแกไขปญหา 
5. การสงตอนักเรียน 
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คาน้ําหนักคะแนน 5หมายความวามีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา มีการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเองจํานวน 100 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
 1. การวิ เคราะหสถานภาพสวนตัวของผู ใหขอมูล ใชคาความถี่  ( Frequency) และคารอยละ 
(percentage) 
 2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือนักเรียน 
วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติดวยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ย ท่ีไดไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542 : 108) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียง
ตามลําดับดังนี้ดานการปองกันและแกไขปญหาดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการสงตอนักเรียนและดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับ 
  1.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมากทุกขอโดยโรงเรียนจัดทําขอมูลพื้นฐานนักเรียนทั้ง 4 ดานไดแกดานความรูความสามารถดานสุขภาพ
ดานครอบครัวและดานอื่นๆที่พบเพ่ิมเติมมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมาคือผูบริหารไดนําปญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมาปรับปรุงแกไขและผูบริหารไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการคัดกรองนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูใน
ระดับมากทุกขอโดยผูปกครองมีสวนรวมในการคัดกรองนักเรียนโดยการใหรายละเอียดขอมูลท่ีเปนจริงมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดรองลงมาคือโรงเรียนจัดทําสารสนเทศเกณฑการคัดกรองนักเรียนออกเปนกลุมปกติและกลุมเสี่ยงหรือกลุม
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มีปญหาและมีการติดตามผลและประเมินผลนักเรียนตามกลุมปกติกลุมเสี่ยงหรือมีปญหารายงานใหผูบริหารทราบ
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารใหการสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนเต็มใจใหความรวมมือกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน และโรงเรียนไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทั้ง 4 ดาน ไดแก  ดาน
ความรูความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว และดานอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.4 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการปองกันและแกไขปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขออยู
ในระดับมากทุกขอโดยการดูแลเอาใจใสนักเรียนโดยออกเย่ียมบานเพื่อปองกันและแกไขปญหานักเรียนตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมาคือบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามแผนเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและมีการแผนการปฏิบัติงานการปองกันและแกไขปญหา
นักเรียนมาปรับปรุงเพื่อใหทันกับสถานการณปจจุบันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
  1.5 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ดานการสงตอนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ
มากทุกขอโดยการประสานงานกับผูปกครองอยางเรงดวนเมื่อมีการสงตอนักเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือ
การนําขอมูลการสงตอนักเรียนมาปรับปรุงแกไขใหทันกับสถานการณปจจุบันและผูบ ริหารสรางความเขาใจกับ
ผูปกครองเม่ือมีการสงตอนักเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาบุคลากรที่มีเพศตําแหนงและอายุราชการ
ตางกันมีการปฏิบัติระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันท้ังโดยภาพรวมและรายดาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียง
ตามลําดับดังนี้ ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคลดานการสงตอนักเรียน และดานการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนระบบที่มีความสําคัญมีการกําหนดในแผนการทํางานของสถานศึกษา อีกท้ังงานดานนี้ผูบริหารและ
ครูผูสอนตระหนักถึงความสําคัญเพราะมีผลตอการเรียนของนักเรียน จึงทําใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุม
โรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม และรายดาน อยูใน
ระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของผล พรมทอง (2554) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ ปทุมธานี ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีการปฏิบัติอยูนะดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนั้นการสงเสริมนักเรียน การ
เรียนรูนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหาและการสงตอนักเรียน สอดคลอง
กับงานวิจัยของจักรี โพธ์ิสํานัก (2554) ไดศึกษาปญหาในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต2 ผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต2 โดยรวมและราย
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ดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของบุญมา นาคะวะรังค (2548) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางดานสังคม ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่ฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา กระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
ทางดานสังคมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนท่ีฝงทะเลตะวันออก 
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเชาวลิต จินดารัตน (2551) ไดศึกษาการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวาการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแกดานปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการสงเสริมนักเรียนและดานการคัดกรองตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีเพศ ตําแหนง และอายุ
ราชการ ตางกัน มีการปฏิบัติระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวม และรายดานอาจ
เนื่องมาจากหนาที่สวนใหญในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนครูเปนผูปฏิบัติมากกวาผูบริหาร ประกอบกับอายุ
ราชการท่ีมากทําใหมีประสบการณในการแกปญหาของนักเรียนท่ีมากตามไปดวย จึงทําใหระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของมานพ บุญสมพงษ (2550) ไดศึกษา
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาและแนวทางการแกไขการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ตราด ผลการวิจัยพบวาปญหาการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชราภรณ เดชสุภา (2551) ไดศึกษาปญหาการดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัย การ
ดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอคลองหาด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามระดับชวงชั้นในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของเชาวลิต จินดารัตน (2551) ไดศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามตําแหนงบุคลากรดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานอื่นๆและโดยรวมไมตางกัน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลจากการศึกษาพบวาผูบริหารควรติดตามแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อการทําความเขาใจเด็กเปนรายบุคคล 
 2. ดานการคัดกรองนักเรียน จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรติดตามผลและประเมินผลนักเรียนตามกลุม
ปกติกลุมเสี่ยงหรือมีปญหารายงานใหผูบริหารทราบอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือการแกปญหาไดอยาง
ทันทวงที 
 3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนจากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรจัดโครงการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถท้ัง4 ดานไดแกดานความรูความสามารถดานสุขภาพดานครอบครัวและดานอื่นๆที่พบ
เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ดานการปองกันและแกไขปญหาจากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานการ
ปองกันและแกไขปญหานักเรียนมาปรับปรุงเพื่อใหทันกับสถานการณปจจุบัน 
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5. ดานการสงตอนักเรียนจากการศึกษาพบวาผูบริหารควรสรางความเขาใจกับผูปกครองเมื่อมีการสงตอ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรีในเขตการศึกษาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยในแตละเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ความมีการศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรง เรียนหนองมวงสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต2เพ่ือศึกษาปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเพื่อนํามาสงเสริมภาวะผูนําขอผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียน
มิวสิคฟอรเต 
 
ผูวิจัย   ชินวัฒน  ไตรวงศ 
   สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ  มณีโชติ 
   ภาควิชา ครุศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ประชากรการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote) ป พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หอง จํานวน
นักเรียน 92 คนกลุมตัวอยางจํานวน1 หอง20 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม(Cluster sampling) ใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง  
2) แบบวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา 

วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2ใชเกณฑ 80/80 
และเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยสถิติแบบไมอิงพารามิเตอร
(Nonparametric statistics)ดวยการทดสอบความสัมพันธของลําดับท่ีและเคร่ืองหมายความตางของคะแนนกอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสถิติทดสอบซี (Z-test) ตามวิธีของ Wilcoxon’s Matched Pairs Signed Ranks Test 

ผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการฝกเบส
ไฟฟาดวยตนเอง ตามกรอบเนื้อหาที่กําหนดไว คือ บทเร่ิมตนท่ีสวนนํา เมนูบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การ
นําเสนอเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และการสรางดําเนินการ ตามลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1) เทากับ 16.92 (x ̄=16.92 , 

S.D.=2.43)คิดเปนรอยละ 84.62 สวนคาเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เทากับ 19.55 (x ̄=19.55 , S.D.=2.13) คิดเปนรอยละ 
83.20 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึน มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.62/83.20 และสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80  

ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังผลเรียนเทากับ 18.75 (x ̄=18.75 ,S.D.=0.79)สูงกวาคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนซึ่งเทากับ 17.30 (x ̄=17.30 ,S.D.=0.47) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (z= 3.923) สรุปไดวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การฝกเลนเบสไฟฟาดวยตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนรูของกลุมตัวอยางได
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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Abstract 
The purposes of this research were to develop the computer assisted instruction on 

Electric bass for training by themselves to has performance based criteria 80/80. And 
comparing about Electric bass playing ability for students in before and after studied of the 
computer assisted instruction research population is students of Music Fote School , 2017 , 5 
class , 92 students and the sample group for 1 class 20 person by random group. And using 
the classroom as a random tooks to research. The computer assisted instruction on Electric 
bass for traning by themselves and form measurement capabilities of Electric bass playing 
ability and analyze performance data of computer assisted instruction to finding E1/E2 and 
comparing about Electric bass playing ability for students in before and after studied with 
statistical model not based on a perameter on the relationship test sequences and the mark 
difference of score in before and after studied with the Z-test statistics. According to the 
method of Wilcoxon’s Matched Pair Signed Rants Test.

The research were as fallows 
1. The computer assisted instruction on Electric bass for braining by themselves that 

is created has content based on the framework set is start at the leading section , the lesson 
menu, pre-test, the presentation of lessons. and post-test. The performance test results of 
computer assisted instruction has E1/E2 as 84.62 / 83.20 and higher the threshold 80/80 that 
set before

2. The average score for students with the ability to play the electric bass in the after 
with the computer assisted instruction as 18.75 (� =18.75 , S.D.=0.79) that higher average 
score before study as 17.30 (� =17.30 ,S.D. =0.47) has significance statistics as .05 
(Z=3.923) Conclude that the computer assisted instruction on Electric bass for training by 
themselves can development to learn of samples according to the purpose of the researth.

บทนํา 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 การนําคอมพิวเตอรเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนที่รูจักกันในลักษณะคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI 
ซึ่งมาจากคําวา Computer-AidedInstruction หรือบางแหลงอาจใชคําวา Computer-Assisted Instruction โดย
มีการใชคําในภาษาไทยวา “สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน” ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยนําเอาส่ือคอมพิวเตอร
มาใชในการนําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวตางๆมีลักษณะเปนการเรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบมี ปฏิสัมพันธ 
(Interactive)ซึ่งก็คือสามารถตอบโตระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรไดจริงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือบทเรียน
ซีเอไอจัดเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่นําเสนอองคความรูอยางเปนระบบและเปนขั้นตอนตามหลักการเรียนรู
โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการและนําเสนอซึ่งปจจุบันวงการศึกษาไดใหความสนใจและต่ืนตัวในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอยางมากเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนอัตราการใชงานของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  (ไวรุจน อ่ิมโพ. 
2550: 2)  

ดนตรีของชาติตะวันตกที่คิดคนมาจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาไดรับการยอมรับมีการนําไปใชกันอยาง
แพรหลายดนตรีตะวันตกจึงกลายเปนดนตรีของคนทุกชาติทุกภาษาถือไดวาเปนของสากลจึงเกิดคําวา "ดนตรีสากล" 
ขึ้นมาเครื่องดนตรีตะวันตกก็เชนเดียวกันเปนสิ่งประดิษฐที่ชาติตะวันตกไดคิดคนข้ึนมาและมีการนําไปใชกันอยาง
แพรหลายทั่วโลกเปนที่ยอมรับของคนทุกชาติทุกภาษาถือวาเปนของสากลเชนกันจึงเกิดคําวา"เคร่ืองดนตรีสากล" ซึ่ง
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หมายถึงเครื่องดนตรีที่ถือกําเนิดมาจากชาติตะวันตกนั่นเองเคร่ืองดนตรีคือสิ่งประดิษฐที่มนุษยสรางข้ึนมาเพ่ือกําเนิด
เสียงชนิดตางๆตามที่ตองการทาใหเกิดความหลากหลายของเสียงบทเพลงมีสีสันมีชีวิตชีวาเสริมสรางอารมณจาก
เสียงของเคร่ืองดนตรีชนิดตางๆเครื่องดนตรีสากลในปจจุบัน (พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล. 2553: 11) 

ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปน
เคร่ืองมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริง กระบวนการ
จัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ 
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนและพัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ 
เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให
เขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีการสอนและเทคนิคการสอน สื่อหรือ
แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเติมตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 20) 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท 
ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมี
ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน การจัดหาส่ือการเรียนรู เรียนและ
ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว เพื่อนํามาใช
ประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและส่ือสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยาง
พอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางจริงจัง (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551: 22) 

การฝกเบสไฟฟาดวยตนเองของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต  มีปญหาตาง ๆ เชน ผูเรียนมีขอจํากัดเรื่อง
ของเวลาที่เรียนในชวงระยะสั้น ๆ นักเรียนสับสนในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูสอนเขียนอธิบายรายละเอียดไวใน
เอกสาร ประกอบการสอน เปนเหตุใหนักเรียนลดความสนใจในการปฏิบัติตามในข้ันตอนตอไป  อีกทั้งไมสามารถ
เขาใจผลการทํางานของคําสั่งตาง ๆ ตามท่ีเขียนอธิบายไวไดอยางชัดเจน สวนการสาธิตนักเรียนไดมองเห็นการ
ปฏิบัติจากผูสอนแลว คาดวาสามารถปฏิบัติเองได แตในการปฏิบัติจริงเกิดปญหาคือไมสามารถทําเองไดตามที่
คาดหวัง ผูสอนตองควบคุมการปฏิบัติเปน รายบุคคล พ้ืนฐานของผูเรียนไมเทากัน ท้ังคุณวุฒิ และวัยวุฒิ  ผูสอน
อธิบายซ้ําซาก ๆ ครั้ง จึงจะปฏิบัติตามไดพอสมควร ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเปนจํานวนมาก 
มีความแตกตางกันหลากหลายและใชเวลาในการศึกษาแตละหัวขอไมนอยมีประสิทธิภาพทางการเรียนต่ํา การใชสื่อ
เรียนจากท่ีอื่นที่บรรจุไวในซีดีรอมใหนักเรียนไดศึกษาในบางคร้ัง  พบวาเนื้อหาสาระของวิชาไมครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค บางสื่อเนื้อหามากเกินไป บางสื่อเนื้อหานอยเกินไป ผูสอนไดพยายามแกปญหา ตาง ๆ ที่เกิดจากการใช
สื่อการเรียนการสอน เหลานั้นไดในระดับหน่ึง แตก็ยังไมตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่เปดสอนมากนัก หากมี
การพัฒนาหรือสรางสื่อการสอนใหม ๆ ขึ้นมาชวยในการเรียนการสอนคงเปนวิธีแกปญหาที่ดี ได 

ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาและหาหนทางแกไขปญหาจึงคิดจะทําสื่อการเรียนรูเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เร่ือง การฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง เพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถใช
เวลาศึกษาไดอยางรวดเร็ว และงายตอการทําความเขาใจในการทํางานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และสามารถเรียนรู
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ไดดวยตนเอง เพราะการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนสื่อการสอนที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากนั้น 
สามารถแสดงรูปภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก วีดีทัศนไดพรอมๆ กัน สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู
ใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งมีผลวิจัยที่เกี่ยวของสนับสนุนขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก งานวิจัย
ของ ยอดชาย ขุนสังวาล (2553: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องภาษาซีเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 76.44 / 77.00 รวมถึงงานวิจัยของ ภคณัฏฐ บุญ
ถนอม (2553: 72) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง 
เทคโนโลยีสาระสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพของบทเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.11 / 82.78  

จากปญหาของการเรียนของผูเรียนและขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลาวไปผูสอนจึงเห็นความ
จําเปนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองคือ บันทึกสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไวในซีดีรอม เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน และผูเรียน สามารถเปดบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชานี้เรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา จากแผนซีดีรอม โดยผูสอนไดแบงสาระการเรียนรูออกเปน 3 บทเรียน 
ไดแก 1. Basic Introduction 2. Slap Bass Technique และ 3.Tappingโดยแตละบทเรียนมีแผนการ เรียนรู/
แผนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะ และการบูรณาการตรงตามจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
ในแตละบทเรียนมุงใหความสําคัญ พัฒนาบทบาทของผูเรียนเปนผูจัดการแสวงหาความรู สอนตนเองได สรางองค
ความรูใหม ผูสอนมีบทบาทเปนผูชี้แนะ(Teacher Roles) อันจะมีผลทําใหการเรียนการสอนนี้ไดผลตามจุดมุงหมาย
ตอไป  

 

คําถามวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนอยางไร 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการเลนเบสไฟฟาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอน
เรียนหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบภาคปฏิบตัิความสามารถในการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
ประโยชนของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองในโรงเรียนมิวสิคฟอรเต  ท่ีมี
ประสิทธิภาพ นําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนดวยการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองไดและตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล เพื่อลดปญหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูใหนอยลง 

2. ไดแนวทางสําหรับครูและผูสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและไดแนวทางใหมสําหรับ
ครูในการนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับวิชาอื่นๆตอไป 
  


�
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote) ในป พ.ศ. 

2560 จํานวน 5 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน 
2. ขอบเขตเน้ือหาและตัวแปรวิจัย 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือเบสไฟฟามี 3 เร่ือง ไดแก 
 - Basic Introduction 
 - Slap Bass Technique 
 - Tapping 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้แบงเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได ดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ(independent variable)คือการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ตัวแปรตาม(dependent variable) คือความสามารถเลนเบสไฟฟา 

 3. ขอบเขตเวลาการวิจัย ใชเวลาในการวิจัย 3 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคม-เดือน,มีนาคม 2560 โดยใชเวลา
ในการทดลอง 12 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง 
 

ขอตกลงเบ้ืองตน 
 1. การวิจัยในครั้งนี้ ไมคํานึงถึงความแตกตางของเพศ วัย พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณของนักเรียน
 2. ฮารดแวรและซอฟตแวร (hardware and software) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนดังนี้ 

 2.1 เครื่องคอมพิวเตอรที่แสดงภาพและสีในตระกูลพีซี (personalcomputer)และ ทํางานภายใต
ระบบปฏิบัติการ Windows 95 / 98 / me 

2.2 ซอฟตแวรที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือโปรแกรม Authorwaewversion 6.0 
ซึ่งทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Windows 95 / 98 / me 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction - CAI) คือ การนําคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใชในการประกอบการชวยสอนดนตรี เพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากข้ึน และชวย
ประหยัดเวลาในการสอน และใหผูเรียนรับรูและทําความเขาใจกับบทเรียนไดดีขึ้น 

เบสไฟฟา หมายถึง เคร่ืองดนตรีประเภท เคร่ืองสาย ในทางสากลสามารถเรียกไดทั้ง electric bass (เบส
ไฟฟา) ,electric bass guitar (กีตารเบสไฟฟา) หรือเรียกสั้นๆวา bass (เบส) ลักษณะของเบสจะมีรูปรางใหญกวา
กีตารมีโครงสรางของคอท่ีใหญและยาวกวา มียานความถี่เสียงต่ํามีหนาท่ีโดยหลักๆในการใหจังหวะคือคุมจังหวะตาม 
rhythm, line, pattern และ groove ของดนตรี ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายระดับความสามารถการเลนให
สูงขึ้นตามแนวเพลงและ การประยุกตใชตางๆ เชน เทคนิคการ Slapหรือการตบเบส(รวมไปถึงเทคนิคอื่นท่ีใชรวมกัน
กับการ Slap) ในดนตรี Funk, Jazz และอีกหลายแนว การ Tapping การเดิน Improvising การเลน Harmonics 
การเลนPickingเปนตน 
 ความสามารถเลนเบสไฟฟา หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทดสอบภาคปฏิบัติในการเลนเบสไฟฟาตาม
แบบวัดและเกณฑการใหคะแนนท่ีผูวิจัยสรางหรือกําหนดขึ้น ซึ่งเกณฑดังกลาวผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญและ
ผานการทดลองใชแลว 
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แบบทดสอบ หมายถึง หมายถึง แบบทดสอบการปฏิบัติสําหรับทดสอบความสามารถในการเลนเบสไฟฟา 
โดยใหนักเรียนเลนเบสไฟฟา โดยไมจํากัดเวลา แลวครูผูสอบใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
การพัฒนาความสามารถการเลนเบสไฟฟาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑที่คาดหวังไวโดย
กําหนดเกณฑ  

80/80 หมายถึง ขอกําหนดใหนักเรียนมีคะแนนความสามารถเลนเบสไฟฟาเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 ทั้งที่
ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและหลังจากการเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนครบทุกบทเรียนแลวโดย 80 ตัวแรกและ 80 ตัวหลัง หมายถึงดังนี้ 

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนระหวางการเรียนดวยบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนทุกคนจากการทําแบบฝกหัดทายบทเรียนและการทดสอบดวยแบบทดสอบปรนัย  

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน 
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครบทุกบทเรียนแลวของนักเรียนทุกคน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถในการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ เสนอดังแผนภาพที่ 2.8 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐาน 
 
 

นักเรียนมีความสามารถในการเลนเบสไฟฟาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ซึ่ง
มีวิธีดําเนินการวิจัย ตามหัวขอ ดังนี้ 
  

ตวัแปรอิสระ 

การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์          

ช่วยสอนเรื�องการฝึกเบสไฟฟ้าดว้ยตนเอง 

ตวัแปรตาม 

ความสามารถในการเล่นเบสไฟฟ้า 
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 1. แบบแผนการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
5. วิเคราะหขอมูล 

 
แบบแผนการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest – posttest design) มีแบบแผนการ
ทดลอง ดังภาพ 3.1 

 
 
 
โดย 

  T1แทน การทดสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถในการเลนเบส
ไฟฟา 
  X แทน การดําเนินการทดลองโดยใหผูเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝก
เบสไฟฟาดวยตนเอง 
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถ 
ในการเลนเบสไฟฟา 

ภาพ 3.1 แบบแผนการทดลอง 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ขอบเขตประชาการ ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote) 
ในป พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต ป พ.ศ.2560 จํานวน1 หอง20 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
กลุม(Cluster sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ประเภทและลักษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง  

เนื้อหาและระยะเวลาที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ  
 - Basic Introductionใชเวลา 15 ชั่วโมง เนื่องจากเปนการปูพื้นฐานและทบทวนการเลนเบส

ไฟฟา จึงตองใชเวลานานกวาบทเรียนอื่น 
 - Slap Bass Techniqueใชเวลา 11 ชั่วโมง 
 - Tappingใชเวลา 10 ชั่วโมง 

T1  X  T2 
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2. แบบวัดความสามารถเลนเบสไฟฟาดวยตนเอง โดยผูวิจัยไดทําการวัดภาคปฏิบัติความสามารถเลนเบส

ไฟฟา โดยการใหนักเรียนเลนตาม Basic , Major scale และ Minor scaleในรูปแบบตาง ๆ ที่กําหนด ซึ่งจะทดสอบ
ภาคปฏิบัติทีละคน โดยไมจํากัดเวลาในการทดสอบภาคปฏิบัติมีเกณฑการใหคะแนน คือปฏิบัติไดให 1 คะแนน และ
ปฏิบัติไมไดให 0 คะแนน 

 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1.1 ข้ันวางแผน 
   1.1.1 ศึกษาเนื้อหา เร่ืองเบสไฟฟา จากหนังสือ และเอกสารตาง ๆ 
    1.1.2 กําหนดโปรแกรมสําหรับใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงในการวิจัยใน
คร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกโปรแกรม Authowarew6, Adobe captivate 9 
    1.1.3 ศึกษารูปแบบและการใชโปรแกรม Authorwaew 6 สําหรับสรางบทเรียนเพื่อให
เขาใจถึงองคประกอบและความสามารถในการใชงานของโปรแกรม 
    1.1.4 เตรียมรายละเอียดของแบบฝกหัด โดยกําหนดกรอบคําถามใหครอบคลุม และอยู
ในเนื้อหาของบทเรียนที่สราง 
  1.2 ขั้นดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  สรางบทเรียนตามเนื้อหาที่สอนโดยปกติ โดยบทเรียนชวยสอนที่สรางคร้ังนี้มี3บทเรียน ไดแก  1. Basic 
Introduction 2. Slap Bass Technique และ 3. Tapping ซ่ึงโปรแกรมที่ใชในการเขียน คือ Adobe captivate 
9, Authorwaew 6 และโปรแกรมที่ใชในการเลน คือ Chome , Firefox , Internet explorer , Gom player หรือ
โปรแกรมท่ีรองรับ HTML 5 หรือ swfจากนั้นนําบทเรียนที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงและความถูกตองของเนื้อหา เทคนิคการเขียน การใชภาษา และการปรับปรุง 
แกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตามแบบตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้   

- แบบตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตอ
นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ทั้งดานเนื้อหา ดานเทคนิค 
ดานกราฟก และการออกแบบ ซ่ึงเกณฑการพิจารณาระดับความคิดเห็น โดยเรียงลําดับดังนี้ 
   5 หมายถึง 5 คะแนน คือ เห็นดวยมากที่สุด 
   4 หมายถึง 4 คะแนน คือ เห็นดวยมาก 
   3 หมายถึง 3 คะแนน คือ เห็นดวยปานกลาง 
   2 หมายถึง 2 คะแนน คือ เห็นดวยนอย 
   1 หมายถึง 1 คะแนน คือ เห็นดวยนอยที่สุด 
  1.3 ขั้นทดลองและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน ทดลองโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ แลวใหเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทดสอบภาคปฏิบัติอีกคร้ัง หากพบปญหาใดผูวิจัยจะนํามาแกไข   
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  1.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 2. การสรางแบบวัดความสามารถเลนเบสไฟฟา 

แบบวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้ 
 2.1สรางแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ท้ัง Basic , Major scale และ Minor scale เพ่ือวัด

ความสามารถการเลนเบสไฟฟา ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยนํา
แบบทดสอบที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ และผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบคุณภาพเพื่อนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของแบบวัดกับเนื้อหาท่ีตองการวัด (IOC)  

 2.2 นําแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนไปทดลองทดสอบกับนักเรียน 5 คน ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางและเปนนักเรียนที่เคยเรียนเบสไฟฟามาแลวเพื่อทดสอบความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) กับ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเกณฑการใหคะแนน โดยความตรงตามสภาพพิจารณาจากคะแนนหรือการปฏิบัติได
ของนักเรียนที่เรียนแลวตองสอบผาน คือไดคะแนนเกินครึ่งของคะแนนเต็ม (เกณฑคาความตรงตามสภาพ คือ 
นักเรียนตองผานรอยละ 80 หรือ ผาน 4 ใน 5 คน) สวนการหาคาความเชื่อมั่นของเกณฑการใหคะแนนทดลองโดย
ใหครู 2 คน เปนผูสอบนักเรียน โดยผูสอบแตละคนใหคะแนนการเลนเบสไฟฟาของนักเรียนท้ัง 5 คน ตามเกณฑที่
กําหนด คือ เลนไดให 1 คะแนน เลนไมไดให 0 คะแนน จากนั้นนําคะแนนของนักเรียนท้ัง 5 คน ที่ครูผูสอบแตละคน
(2 คน) ใหคะแนนตามเกณฑ มาหาคาความสัมพันธของคะแนนหรือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) หรือคาRxy 

 
การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปขอความอนุเคราะหในการทําวิจัยกับ
โรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote)เพื่อทําการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล  
 2. ผูวิจัยทําการทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถเลนเบสไฟฟา  เพ่ือทําการเก็บคะแนนกอนเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใหนักเรียนเลนเบสตาม Basic, Major scale และ Minor scaleทําการทดสอบภาคปฏิบัติ
ทีละคน ไมจํากัดเวลา เกณฑการใหคะแนน คือปฏิบัติไดให 1 คะแนน และปฏิบัติไมไดให 0 คะแนน  
 3. ผูวิจัยใหนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเองจํานวน 3 
บทเรียน บทเรียนละ 2 สัปดาหรวมทั้งสิ้น เปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยระหวางการเรียนแตละบทเรียน จะมีการทํา
แบบฝกหัดและการทําแบบทดสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ เพ่ือเก็บคะแนนไปหาประสิทธิภาพบทเรียนระหวางเรียน 
หรือ E1 
 4. เมื่อนักเรียนไดเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจนจบบทเรียน ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
การทดสอบภาคปฏิบัติหลังเรียน โดยการใหนักเรียนเลนตาม Basic , Major scale และ Minor scale เชนเดียวกับ
การทดสอบกอนเรียน ทําการทดสอบภาคปฏิบัติทีละคน ไมจํากัดเวลา เกณฑการใหคะแนน คือปฏิบัติไดให 1 
คะแนน และปฏิบัติไมไดให 0 คะแนนเพื่อเก็บคะแนนไปหาประสิทธิภาพบทเรียนหลังเรียน หรือ E2 และนําคะแนน
ไปเปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียน 
 5. นําผลคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
ทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบภาคปฏิบัติดังนี้ 

1.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบภาคปฏิบัติโดยการหาคา IOC (Index of 
Item-objective congruence) 

1.2 วิเคราะหคาความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) โดยพิจารณาจากคะแนนหรือการ
ปฏิบัติไดของนักเรียนที่เรียนเบสไฟฟาผานแลวเกณฑ ตองสอบผาน คือ ไดคะแนนเกินคร่ึงของคะแนนเต็ม เกณฑการ
ตัดสินคาความตรงตามสภาพ คือ รอยละ 80 ขึ้นไป หรือ นักเรียนตองสอบผาน 4 หรือ 5 คน (ใน 5 คน)  

1.3 วิเคราะหความเชื่อมั่นของเกณฑการใหคะแนนโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson correlation coefficient) หรือคาRxy เมื่อ x แทนคะแนนท่ีใหโดยผูสอบคนที่ 1 และ y แทนคะแนน
ที่ใหโดยผูสอบคนที่ 2 

2. หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองความสามารถในการเลนเบส ดังนี้ 
2.1 วิเคราะหคาความตรงและความถูกตองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยหา คาเฉลี่ย      

(� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีใหโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวแปลผลดังนี้  
คาเฉลี่ย 4.50- 5.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00- 1.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

โดยเกณฑการผานวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความตรงและความถูกตอง คือ มีคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ข้ึนไปหรือ ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยเฉล่ียในระดับมากข้ึนไป 

2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองความสามารถในการเลนเบส โดยการ
หาคา E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 ดังนี้ 

2.2.1 หาคา E1 คือ คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบภาคปฏิบัติระหวางเรียน
ของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 80 ตัวแรก 

2.2.2 หาคา E2 คือ คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบภาคปฏิบัติหลังเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 80 ตัวหลัง 

3. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลทดสอบภาคปฏิบัติกอนเรียนกับหลังเรียนดังนี้ 
3.1 สถิติพื้นฐานคือ คาเฉล่ีย (� )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท้ังกอนเรียน

และหลังเรียน   
3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียความสามารถการเลน

เบสไฟฟาของกลุมตัวอยางระหวางกอนกับหลังเรียนดวยสถิติไมอิงพารามิเตอร(Nonparametric statistics)ดวยการ
ทดสอบความสัมพันธของลําดับที่และเครื่องหมายความตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยสถิติทดสอบซี    
(Z-test) ตามวิธีของ Wilcoxon’s Matched Pairs Signed Ranks Test 
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ประชากรการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต (Music Fote) ป พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หอง จํานวน
นักเรียน 92 คนกลุมตัวอยางจํานวน1 หอง20 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม(Cluster sampling) ใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง 
และ 2) แบบวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา 

วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2ใชเกณฑ 80/80 
และเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยสถิติแบบไมอิงพารามิเตอร
(Nonparametric statistics)ดวยการทดสอบความสัมพันธของลําดับท่ีและเคร่ืองหมายความตางของคะแนนกอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสถิติทดสอบซี (Z-test) ตามวิธีของ Wilcoxon’s Matched Pairs Signed Ranks Test 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบส

ไฟฟาดวยตนเอง ตามกรอบเนื้อหาที่กําหนดไว คือ บทเร่ิมตนท่ีสวนนํา เมนูบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การ
นําเสนอเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และการสรางดําเนินการ ตามลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1) เทากับ 16.92 (x ̄=16.92 , 

S.D.=2.43)คิดเปนรอยละ 84.62 สวนคาเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เทากับ 19.55 (x ̄=19.55 , S.D.=2.13) คิดเปนรอยละ 
83.20 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึน มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.62/83.20 และสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเลนเบสไฟฟาระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังผลเรียนเทากับ 18.75 (x ̄=18.75 ,S.D.=0.79)สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนซึ่งเทากับ 17.30 (x ̄=17.30 ,S.D.=0.47) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (z= 3.923) สรุปไดวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การฝกเลนเบสไฟฟาดวยตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนรูของกลุมตัวอยางได
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 
อภิปรายผล  

1. ผลการดําเนินการศึกษาคนควาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝกเบสไฟฟาดวย
ตนเอง ซึ่งนําเสนอผานบทเรียนผานโปรแกรม Authorwaewversion 6.0 ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการWindows 
95/98/meเม่ือนําไปทดลองใชโดยใหนักเรียนในโรงเรียนมิวสิคฟอรเตนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการฝก
เบสไฟฟา ไปเรียนดวยตนเองแลวทําการการทดสอบระหวางเรียน (E1) และทดสอบหลังเรียน (E2) พบวา คะแนน
เฉล่ียรอยละสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ทั้งสองรายการ (84.62 และ 83.20 ตามลําดับ) แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ที่ผลเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนครั้งนี้ไดยึดหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ัวไปท่ีอเลสซี่และโทรลิป(Alessi and 
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trollip, 1991 อางถึงในถนอมพรเลาหจรัสแสง, 2551: 29-30)ไดใหไววามี 7 ข้ันตอน ไดแก 1) การเตรียม 2) การ
ออกแบบบทเรียน 3) การเขียนผังงาน 4) การสรางสตอร่ีบอรด 5) การเขียนโปรแกรม 6) การผลิตเนื้อหาในบทเรียน 
และ 7) การประเมินผลและแกไขบทเรียน ประกอบกับโปรแกรมท่ีใช โปรแกรมออเธอรแวร (Author ware) ซึ่งเปน
โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ ข้ันตอนการสรางมีระบบที่ดีและเม่ือไดผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญและทําการปรับปรุงแกไขจนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพแลวนําไปทดลองใช จึงทํา
ใหบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑดังขางตน 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเลนเบสไฟฟาของกลุมตัวอยางระหวางกอนเรียนและ

หลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังผลเรียนเทากับ 18.75 (x ̄=18.75 ,S.D.=0.79)สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนซึ่ง
เทากับ 17.30 (x ̄=17.30 ,S.D.=0.47) อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05 (z= 3.923) แสดงใหเห็นวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ความสามารถในการเลนเบสไฟฟาดวยตนเองสามารถพัฒนาการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
ไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโยธิน หวังทรัพยทวี  (2543) ท่ีใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริม วิชาดนตรีสากลเร่ืองการกระจายตัวโนต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ท่ีมีความยุงทางการเรียนรู พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของมลฑลอนันตรศิริ (2534) และ
สนทนา เกิดอรุณ (2533) ท่ีพบวาการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะเดนของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน คือ ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนรูและฝกฝนดวยตนเองไดหลายครั้ง เปน
การลดปญหาเก่ียวกับวิธีการเรียนรูไดเหมาะกับแตละบุคคล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ในขณะทดลองใชผูวิจัยสังเกต
พบวา ผูเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือรน ตั้งใจ ในการศึกษาเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
ความสามารถในการเลนเบสไฟฟาเปนพิเศษ เน่ืองจากผูเรียนไดเห็นภาพ เสียงบรรยาย และผูเรียนสามารถศึกษาดวย
ตนเองไดและสามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนไดทันทีหากเนื้อหานั้นผูเรียนยังไมเขาใจก็สามารถเรียนรูจนเกิดความ
เขาใจได อีกทั้งผูเรียนยังสามารถศึกษาบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลาและความสามารถระหวางบุคคล ทําใหการจัดการ
เรียนการสอนสามารถแกไขปญหาในเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี และผลของการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการพัฒนานี้ พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ  
  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ครูควรใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอน เพราะสามารถสอนเนื้อหาท่ียากให
ความงายขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน ชวยลดปญหานักเรียนการขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่ใช
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

2. สถานศึกษาควรมีการสนับสนุน โดยการจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือใหครูและนักเรียนไดใชคอมพิวเตอรใน
การเรียนการสอนมากข้ึน 

3. คอมพิวเตอรที่นํามาใชในการสรางหรือเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวนสอน ควรเปนเครื่องที่มี
ความสามารถบรรจุขอมูลไดจํานวนมาก เปนเครื่องที่มีความเร็วในการเลนโปรแกรมและมีการดเสียงติดตั้ง 
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 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนในตัวแปรอ่ืนเชนการวัดเจตคติหรือความพึงพอใจของ

นักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือตอการเรียนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อ 
2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการสอนระหวางการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนกับการใชสื่ออื่ น หรือ

เปรียบเทียบกับการสอนดวยเทคนิควิธีอื่น 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี้  
 1. คอมพิวเตอรชวยสอน 
   1.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน      
   1.2 ลักษณะบทเรียนของคอมพิวเตอรชวยสอน      
   1.3 หลักการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน      
   1.4 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน       
   1.5 ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอน       
   1.6 ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน       
   1.7 การหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอน      
   1.8 แนวโนมการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในประเทศไทย     
  2.ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     
    2.1 ทฤษฎีการเรียนรู          
    2.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข 

 3. เบสไฟฟา             
   3.1 ประวัติและความเปนมาของเบสไฟฟา       
   3.2 การวางมือขวา          
   3.3 การวางมือซาย           
    3.4 การดีดเบส            
   3.5 การไล Scale C Major และ A Minor      
   3.6 การ Slap bass 

  4. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ           
    4.1 ความหมายของแบบทดสอบภาคปฏิบัติ      
    4.2 พฤติกรรมการเรียนรูดานการปฏิบัติ        
    4.3 จุดประสงคการเรียนรูดานการปฏิบัติ       
    4.4 การตรวจใหคะแนนการวัดภาคปฏิบัติ      
    4.5 เกณฑการวัดภาคปฏิบัติ        
    4.6 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดภาคปฏิบัติ     
    4.7 การตัดสินผลการวัดภาคปฏิบัติ       
    4.8 การทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถในการเลนเบส 
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 5. การวิจัยที่เกี่ยวของ            
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย            
 7. สมมติฐานการวิจัย 
 

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
ความหมายของแบบทดสอบภาคปฏิบัติ แบบทดสอบ (Test) หมายถึง วิธีการที่มีระบบ (Systematic 

procedure) สําหรับเปรียบเทียบ พฤติกรรมของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป วิธีการท่ีมีระบบ หมายถึง การวางแผนไว
ลวงหนาวาในสถานการณที่ กําหนดใหและส่ิงเราเชนนี้ การตอบสนองจะเปนเชนไร สวนคําวา การเปรียบเทียบนั้น
หมายความวา ผลจาก แบบทดสอบจะมีความหมาย ถาหากเราเอาผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น จากแนวคิดนี้ทํา
ใหสรุปไดวา แบบทดสอบนั้นมีความหมายกวางรวมเทคนิคหลายๆอยางเขาดวยกัน แบบทดสอบมีหลายชนิด มีชื่อ
เรียก ตางๆกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการทดสอบ เนื้อหาของแบบทดสอบ วิธีการสราง การใหคะแนน การ 
นําผลการสอบไปใช เปนตน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, อเนกกุล กรีแสง. 2522: 23)  

เกณฑการวัดภาคปฏิบัติ  
การวัดภาคปฏิบัติขึ้นกับความตองการของผูสอนวา ตองการวัดอะไร มีจุดมุงหมายท่ีจะวัดจุดใดเปน สําคัญ 

ความจริงก็มิไดมีการกําหนดอะไรแนนอน เพียงแตเนนเรื่องหลักที่ปฏิบัติจริง ความคิดรวบยอด และ ข้ันตอนในการ
แกปญหาเพื่อวางกฎเกณฑใหมีมาตรฐานเทานั้น การกําหนดเกณฑการวัดภาคปฏิบัติ (Rubric) ที่มีความจําเปนตอง
ใช มี 2 ลักษณะดวยกันคือ  

1. การใหคะแนนโดยดูภาพรวมท้ังหมด (Holistic scoring) คือ การใหคะแนนเปนภาพรวมวา ท างานได 
ถูกตองดีมีคุณภาพและสวยงาม ซึ่งอาจจะใหคะแนนเต็มได แตการใหคะแนนนั้นอาจจะมีความรูสึกของผูให คะแนน
รวมไปดวยวาดีหรือไมอยางไร จะตัดสินใจใหคะแนนเต็มหรือลดนอยลงมาก็แลวแตผูใหคะแนน  

2. การวัดโดยใหคะแนนเปนระบบจําแนกเปนสวนๆ (Analytic scoring) เชน การลงมือปฏิบัติตาม ขั้นตอน
การปฏิบัติงานข้ันนั้นๆ อยางถูกตอง และดูผลงานท่ีเสร็จแลวผูสอนสามารถใหคะแนนเปนรายบุคคลได  

เมื่อเปรียบเทียบการใหคะแนนท้ังสองลักษณะแลว จะมีทั้งขอดีขอเสีย คือ การใหคะแนนโดยดู ภาพรวมนั้น
เปนการใหคะแนนชนิดหยาบๆ แตการใหคะแนนในระบบจําแนกเปนสวนๆนั้น เนนการใหคะแนน อยางละเอียด มี
ขอจํากัดหลายขอดวยกัน สามารถประเมินผลสรุปไดยุติธรรมกวา โดยมีการใหคะแนนทุก ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
มีความซับซอนมากกวา และมีการดูเวลาหรืออัตราความเร็ว ความคลองของการ ปฏิบัติงาน ดวยวิธีที่ดีที่สุดให
คะแนนโดยใช 2 วิธีนั้นผสมผสานกัน จะไดผลสรุปที่ละเอียดและรอบคอบกวา โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง (Wirersma. 
1990: 82-83)  

เพื่อใหเห็นภาพการกําหนดเกณฑการวัดภาคปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอยางรูปแบบวิธีกําหนด คะแนน
การประเมิน (rubric score) ที่เสนอโดย ดร. ส.วานา ประวาลพฤกษ ใน 4 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบท่ี 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นยอยแลวทําเปนตาราง พิจารณาความถูกตอง ใน แตละ
ประเด็น กําหนดระดับของคะแนนตามจํานวนท่ีปฏิบัติถูกตองในประเด็นเหลานั้น  

รูปแบบท่ี 2 กําหนดระดับความสมบูรณตามเสนแสดงความตอเนื่องความสามารถ (Continuous ability)  
รูปแบบท่ี 3 กําหนดระดับความผิดพลาด พิจารณาความบกพรองจากคําตอบวามีมากนอยเพียงใด โดยจะ

หักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ รูปแบบท่ี 4 กําหนดระดับการยอมรับและคําอธิบาย 
 

���
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ  
คุณภาพของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบในทํานองเดียวกันกับการตรวจสอบคุณภาพของ 

เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือ เครื่องมือวัดเจตคติ คือ การตรวจสอบดานความเที่ยงและความตรง ของ
เครื่องมือ โดยเฉพาะในเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ เนนการวัดความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามสภาพ ความตรงเชิง
จําแนก สวนความเที่ยง เนนการวัดความเที่ยงในการวัดซ้ํา ความเท่ียงแบบความสอดคลอง ระหวางประเมิน (สุวิมล 
วองวาณิช. 2539: 12)  

1. การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ  
 1.1 ความตรงตามเนื้อหา คือ ความสามารถของเครื่องมือวัดผลท่ีสามารถวัดในส่ิงท่ีตองการวัดได 

อยางถูกตอง นั่นคือ มีเนื้อหาของสิ่งที่ตองการวัดครอบคลุมครบถวนตามจุดประสงคของการวัด เครื่องมือวัด
ภาคปฏิบัติ ในสวนของกระบวนการครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวของกับกิจกรรมหรือขั้นตอน การทํางาน และในสวนของ
ผลงานครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพของผลงานไมวาจะเปนการวัด กระบวนการหรือผลงาน วิธีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีหลักการที่ไมแตกตางกัน คือ มักใชการ พิจารณาตัดสินจากผูเชี่ยวชาญในสาขา
หรืองานท่ีใหผูเรียนปฏิบัติ มีขั้นตอนสําคัญดังนี้  

  1.1.1 การเลือกกลุมของผูเชี่ยวชาญในงานท่ีใหทํา 
   - แหลงของผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญเปนใคร อยูที่ไหน เปนท่ียอมรับวามีความเชี่ยวชาญ

ในสาขานั้น มากนอยเพียงใด มีประสบการณในงานท่ีมอบหมายใหทําเพียงพอหรือไม  
  - จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ตองการใชในการตรวจสอบไมมีเกณฑกําหนดตายตัววา ตองใช

จํานวนเทาใด แต ใหมากพอตอการตัดสอนความครอบคลุมของเนื้อหา  
  1.1.2 การเตรียมเนื้อหาใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ผูสรางเครื่องมือจะทําบทบาทเปน 

ผูอํานวยการ (Facili - tator) จัดเตรียมเนื้อหาสาระท่ีตองตรวจสอบใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบดวย 
เนื้อหานอกเหนือจากเปาหมายของหลักสูตร ไดแก  

  - คุณลักษณะท่ีมุงวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
  - การกระจายน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะแตละดาน  
 ผูเชี่ยวชาญจะพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรกับคุณลักษณะที่ มุงวัด และการกําหนด

น้ําหนัก ความสําคัญของคุณลักษณะ  
 วิธีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาท่ีนิยมใช คือ การจัดเตรียมแบบฟอรมใหผูเชี่ยวชาญแตละ

ทาน แสดงความเห็น ผูเชี่ยวชาญจะกรอกขอมูลในชองความเห็น และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ถาเห็นวามี 
ขอควรแกไข ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหในรูปของคาสถิติ เปนตัวบงชี้เนื้อหาท่ีตองปรับปรุง  

 1.2 ความตรงตามเกณฑสัมพันธ คือ ความสามารถของเครื่องมือที่สามารถวัดสิ่งท่ีตองการวัดแลว 
ใหผลสอดคลองกับการวัดโดยใชเครื่องมืออ่ืน หรือขอมูลที่เชื่อถือได ท่ีนํามาเปนเกณฑ  

  1.2.1 วิธีการตรวจสอบความตรงตามเกณฑสัมพันธของเคร่ืองมือที่มุงวัดกระบวนการใช 
เกณฑที่เปนตัวเทยีบที่ไดมาจาก  

  - การใชเคร่ืองมือวัดที่ไดมาตรฐาน ดําเนินการโดยหาขนาดของความสัมพันธ ระหวางผล
จากการวัด เคร่ืองมือทั้งสอง สัมประสิทธิ์ความสัมพันธจะบงชี้ขนาดของความสอดคลอง หมากมีความสัมพันธกันสูง 
แสดง วา เคร่ืองมือที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี เพราะใหผลการวัดสอดคลองกับผลท่ีไดจากการใชเครื่องมือมาตรฐานวัด  
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  - การใชเครื่องมือที่ไมไดวัดทักษะการปฏิบัติโดยตรง เชน โดยทฤษฎีพบวา ทักษะ
ภาคปฏิบัติในเนื้อหา บางวิชา สัมพันธกับความรูความสามารถดานทฤษฎี หากหลักฐานนี้นาเชื่อถือพอ ผูสราง
เคร่ืองมืออาจทดสอบความรูดานทฤษฎี ในเนื้อหาที่ตองการทดสอบจากผูเรียนแลวนํามาหาความสัมพันธกับผลการ
ประเมินทักษะ จากเคร่ืองมือที่สรางขึ้น  

  1.2.2 วิธีตรวจสอบความตรงตามเกณฑสัมพันธของเครื่องมือที่มุงวัดผลงาน ซึ่งมีการ 
พิจาณาความตรงตามเกณฑสัมพันธ ดังนี้  

  - การใชการจัดลําดับคุณภาพผลงานเปนเกณฑ ทําโดยกลุมผูชํานาญการในสาขานั้นๆ 
หลังจากน้ันยึด ผลงานเหลานั้นเปนเกณฑที่เชื่อถือได แลวนําผลงานของผูเรียนกลุมปจจุบันไปเทียบแลวจัดประเภท
ตามระดับ คุณภาพ จากน้ันนํางานท่ีนักเรียนทําไปใหผูสอนตรวจสอบประเมินคุณภาพ โดยยึดเคร่ืองมือซึ่งระบุเกณฑ
ให คะแนนชัดเจน แลวนําผลมาเปรียบเทียบวา ใหผลสอดคลองกับการจัดอันดับผลงานที่ทําไวในตอนแรกหรือไม 
หากสอดคลองกันแสดงวา เคร่ืองมือประเมินผลงานท่ีสรางข้ึนมีความตรง  

  - การใชความเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนเกณฑ ดําเนินการโดยนําผลงานไปใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมิน หลังจากน้ันนํามาเปรียบเทียบผลการประเมิน เมื่อใชเคร่ืองมือที่สรางข้ึนเอง ถาใหผลสอดคลองกัน แสดงวา 
เครื่องมือที่สรางขึ้นมีความตรง ในการหาความสัมพันธของผลท่ีไดจากการวัดจากเครื่องมือที่สรางข้ึน  กับ ท่ีไดจาก
เกณฑขางตน นิยม หาขนาดความสัมพันธโดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ Product Moment 
Correlation) หรือ สูตรสหสัมพันธแบบจัดอันดับ (Rank – order Correlation)  

 1.3 ความตรงเชิงจําแนก เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติที่ดี จะตองแยกทักษะความสามารถของผูเรียน 
ไดอยางถูกตอง วิธีการที่นิยมใช คือ Know – group method ซึ่งมีหลักการท่ีวา การหาวิธีการท่ีเชื่อถือได มา 
จําแนกความสามารถในการท างานของผูเรียน โดยปกติจะใหผูที่ใกลชิดกับนักเรียนเปนผูตัดสิน ซึ่งไดแกครูที่ สอน
นักเรียน วิธีการนี้มีขอตกลงวา ผูประเมินทักษะการทํางานของนักเรียนสามารถใหขอมูลสวนนี้ไดอยาง ถูกตอง  
หลังจากน้ันนําขอมูลเก่ียวกับทักษะการท างานที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลการวัดจากเคร่ืองมือท่ีสราง ขึ้น หากผลการ
วัดมีความสอดคลองกัน แสดงวา เครื่องมือที่วัดมีความตรงในการจําแนกผูเรียนไดจริง การกําหนดความตรงเชิง
จําแนกของเคร่ืองมือที่นิยมใชทําได 2 แบบ คือ  

  1.3.1 โดยการหาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดจากการวัดทั้งสอง สูตรที่ใชใน 
การคํานวณคือ สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

  1.3.2 โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ใหผูใกลชิดและรูจัก
นักเรียน ดี แยกนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ปฏิบัติเกง มีทักษะการท างานสูง กับกลุมท่ีมีทักษะการทํางาน
ตาง ๆ หลังจากนั้นนําคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินจากเครื่องมือที่สรางข้ึนเองของท้ังสองกลุม มาเปรียบเทียบ 
หากทั้งสองมีคะแนนเฉลี่ยดานการท างานแตกตางกันจริง โดยกลุมสูงมีคะแนนเฉลี่ยมากกวากลุมต่ํา แสดงวา 
เคร่ืองมือมีคุณภาพ สามารถจําแนกความสามารถในการท างานของผูเรียนไดอยางแทจริง ในกรณีที่มีการ แบงกลุม
ผูเรียนตามทักษะความสามารถออกเปน 2 กลุม ศึกษาโดยการทดสอบคาที ( t - test) สวนกรณีที่มี การแบงกลุม
มากกวา 2 กลุม ศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) อยางไรก็ตามวิธีการนี้จะให ขอมูลดาน
ความสามารถในการจําแนกแตไมไดบอกขนาดของความสัมพันธวามีคามากนอยเพียงใด  

2. การตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ  
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ คอนขางแตกตางจากการหาความเท่ียงของ เคร่ืองมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ังนี้ เพราะเคร่ืองมือวัดภาคปฏิบัติสวนใหญใชแบบตรวจสอบรายการ หรือมาต รวัด
ประมาณคา ซึ่งมีขอรายการ (Item) ท่ีคอนขางเปนอิสระตอกัน มีความสัมพันธ หรือไมสัมพันธกัน ก็ได จํานวนขอ
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รายการขึ้นอยูกับจํานวนพฤติกรรมที่ตองการมุงวัด ดวยเหตุนี้ ความพยายามกําหนดความเปนเนื้อเดียวกันของ
เคร่ืองมือวัดภาคปฏิบัติ จึงแทบไมมีความจําเปน ดังนั้น ความเท่ียงของเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ ท่ีควรใหความสนใจ
เปนพิเศษคือ ความเที่ยงระหวางผูประเมิน และความเที่ยงแบบการวัดซ้ํา 

 2.1 ความเท่ียงระหวางผูประเมิน ถาเครื่องมือมีคุณภาพดี คูมือการใหคะแนนการปฏิบัติงานควร 
มีคุณภาพดี เกณฑที่ใชในการตรวจใหคะแนน หรือการประเมินมีความชัดเจน สงผลใหการประเมินระหวางผู 
ประเมินสอดคลองกัน การกําหนดความเที่ยงแบบนี้ ผูเรียนปฏิบัติใหดูเพียงครั้งเดียวโดยมีผูประเมินอยางนอย 2 คน 
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน หรือประเมินผลงาน การหาความเที่ยงวิธีนี้ สามารถกําหนดไดแมเมื่อสิ่ งท่ีวัดเนน
กระบวนการหรือผลงาน เนื่องจากผู ประเมินสามารถใหคะแนนพรอมกันได จากการปฏิบัติงานของผูเรียน ซึ่งมี
วิธีการหาความเที่ยงไดหลายวิธี เชน  

 - หาความสัมพันธ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ในกรณีมีผูประเมิน 2 คน  
 - ในกรณีมีผูประเมินมากกวา 2 คน สามารถใช ANOVA ชวยในการทดสอบความแตกตางระหวาง

ผู ประเมิน ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความแปรปรวนสามารถกําหนดคาความสัมพันธได โดยใชสูตรการหา 
ความสัมพันธแบบ intraclass correlation  

 2.2 ความเที่ยงแบบการวัดซํ้า เครื่องมือสําคัญของการวัดภาคปฏิบัติ  คือ ผูวัด เนื่องจาก การวัด 
ภาคปฏิบัติอาศัยการสังเกตเปนสําคัญ คุณภาพของการวัด ท่ีใหผลคงเสนคงวา ข้ึนอยูกับความชัดเจนของ ตัวเครื่อง
มือเอง และตัวผูประเมิน ถาเครื่องมือมีคุณภาพจริง มีคุณลักษณะที่วัดชัดเจนเปนรูปธรรม ตลอดจน มีหลักเกณฑให
คะแนนท่ีดี การประเมินผลดานการปฏิบัติของผูประเมินคนเดียวกัน แมจะประเมินตางเวลาก็ ควรใหผลสอดคลอง
กัน หรือเม่ือใหประเมินซึ่งก็ควรใหผลการประเมินที่สอดคลองกัน  

 กรณีที่การปฏิบัติงานไมใชเวลามากเกินไปสามารถใหผูเรียนปฏิบัติไดหลายคร้ัง ผูสรางเครื่องมือ
อาจ หาความเที่ยงแบบวัดซ้ําก็ได โดยดูวาผลการประเมินจะสอดคลองหรือไม แตในทางปฏิบัติจริงการวัด 
ภาคปฏิบัติ ไมสามารถควบคุมสถานการณทดสอบใหคงเสนคงวาหรือเปนมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งเหมือนการ 
ทดสอบดวยขอสอบขอเขียน รวมทั้งการใหผูเรียนปฏิบัติซ้ําเปนเร่ืองที่เปนไปไดยาก  

 ดังนั้น การสรางเคร่ืองมือ เพ่ือศึกษาคุณภาพดานความเที่ยงกรณีสิ่งท่ีวัดคือกระบวนการเปนเรื่อง
ที่ ทําไดยาก เพราะหากการปฏิบัติสิ้นสุดและมิไดมีการบันทึกภาพการปฏิบัติงานไว การใหคะแนนในขณะผูเรียน 
กําลังปฏิบัติงานสามารถทําได แตหากใหมีการท้ิงชวงหางระยะหนึ่งแลวใหคะแนนซ้ํา ผูประเมินตองใชวิธีการ นึก
ยอนภาพการปฏิบัติงานของผูเรียน โอกาสที่จะใหคาความเที่ยงสูง จึงเปนไปไดยาก เพราะส่ิงท่ีวัดไมได ปรากฏเปน
ภาพใหเห็นชัดเจนอีกครั้ง ดวยเหตุนี้ การหาความเท่ียงแบบการวัดซ้ําในกรณีที่ตองการวัดกระบวนการ จึงทําไดใน
กรณีตอไปนี้  

 - ถางานนั้นใชเวลาไมนาน สามารถใหผูเรียนปฏิบัติงานซ้ําได ก็ใหทําการประเมินซึ่งดูวาผลการ
ประเมิน สอดคลองกันหรือไม  

 - ถางานนั้นซับซอนอาจตองบันทึกภาพแลวทําการประเมินหลายคร้ัง โดยดูจากภาพท่ีเปดฉายซํ้า 
ตรวจสอบผลการประเมินในชวงเวลาที่ตางกัน วาสอดคลองกันหรือไม วิธีนี้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ ถาจุดของ
การวัดอยูที่ผลงาน การกําหนดความเที่ยงของเครื่องมือที่เหมาะสม คือ การหาความเท่ียง แบบวัดซ้ํา เพราะมักมี
ผลงานคงไวใหเห็น (ยกเวนการปฏิบัติทางดนตรี กีฬา สามารถตรวจดูซ้ําก่ีครั้งก็ได) การหาความเที่ยงแบบวัดซ้ํา 
ประมาณคาจากการใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
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การตัดสินผลการวัดภาคปฏิบัติ  
โดยทั่วไป การตัดสินผลการวัดภาคปฏิบัติมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน (สุวิมล วองวาณิช. 2539: 32 - 36) 

ดังนี้  
ขั้นที่ 1 กําหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติ (ชิ้นงาน) ที่จะนํามาตัดเกรด เนื่องจากการวัดภาคปฏิบัติ 

หมายถึง การวัดพฤติกรรมความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกโดยการ ปฏิบัติ และถาผูสรางเคร่ืองมือเห็นวา ทักษะ
การปฏิบัติที่มุงวัดนาจะครอบคลุมทักษะการทํางาน และกิจนิสัย ในการท างานดวย การใหเกรดท่ีแทนระดับ
ความสามารถของผูเรียนก็ตองครอบคลุมสวนประกอบเหลานั้นให ครบถวน ดังนั้นผูสรางเครื่องมือตองมีการกําหนด
ชิ้นสวนของงานที่ตองวัดใหชัดเจน  

ขั้นที่ 2 รวมขอมูลที่ไดจากการวัดผลจากงานท่ีใหทําแตละชิ้นเขาดวยกัน ดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การวัดผลจากงานท่ีใหทําแตละชิ้นเขาดวยกัน การใหเกรดขึ้นอยูกับ คะแนนรวม (Composite score) ที่นักเรียนทํา
ได โดยปกติคะแนนท่ีกําหนดสําหรับงานแตละชิ้นมักไมเทากัน ผูสรางเครื่องมือตองปรับคะแนนดิบเหลานั้น ตาม
น้ําหนักความสําคัญของงาน การปรับคะแนนดิบทําไดหลายแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดกรอบท่ีตองการอางอิงผลการตัดเกรด (Frame of reference) กอนการตัดเกรดตองมี
การกําหนดกรอบอางอิง เพ่ือทําใหทราบวาระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน ของผูเรียนที่แทนดวยเกรดนั้น
เปรียบเทียบกับกลุม หรือเกณฑใด ซึ่งกรอบอางอิงมี 3 ประเภท  

1. การเปรียบเทียบระดับความสามารถ กับเพ่ือนในกลุม (Norm - reference) การประเมินแบบอิงกลุม 
เปนการเปรียบเทียบระดับความสามรถในการปฏิบัติงานของผูถูกทดสอบกับ เพื่อนในกลุม ลักษณะของการทดสอบมี
เปาหมายของการประเมินเพื่อจําแนกผูเรียนออกจากกัน เหมาะกับการประเมินผลส รุป การรายงานผลทําไดงาย
สะดวกกับผูใช อยางไรก็ตามจุดออนของการประเมินผลแบบนี้ก็มี กลาวคือ ผลการประเมินข้ึนอยูกับความสามารถ
ของคนในกลุมผูถูกทดสอบอาจมีทักษะการปฏิบัติงานดีเมื่อ เปรียบเทียบกับเพื่อนที่มีทักษะตาง ๆ และระดับคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานของนักเรียนผูนี้ อาจไมถึงมาตรฐานก็ได นอกจากนี้การประเมินแบบอิงกลุมไมไดระบุวาผูเรียนมี
จุดบกพรองที่ใด  

2. การเปรียบเทียบระดับความสามารถ กับเกณฑมาตรฐาน (Criterion - reference) การประเมินแบบอิง
เกณฑเปนการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของผูถูกทดสอบกับ เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เหมาะกับ
การประเมินผลความกาวหนาใหขอมูลที่ละเอียด ทําใหทราบวาผูเรียนและ ผูสอนควรปรับปรุงจุดบกพรองที่จุดใด 
เปนการประเมินที่ใหขอมูลปอนกลับที่ดี จุดออนของการประเมินแบบนบนี้ก็คือ เปนการยากที่จะกําหนดจุดตัด หรือ
เกณฑมาตรฐานท่ีจะจัดจําแนกผูมีทักษะกับไมมีทักษะออกจากกันได อยางเหมาะสม และมีความยากในการแปล
ความหมายของเกณฑที่กําหนด  

3. การเปรียบเทียบระดับความสามารถ กับการพัฒนาตนเอง (Self - reference) การประเมินแบบอิง
ตนเองเปนการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเรียนกับทักษะ ความสามารถเดิมท่ีมีอยู ผลการ
ประเมินขึ้นอยูกับระดับของพัฒนาการในตัวผูถูกทดสอบ การประเมินทักษะ การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการทางทักษะของผูเรียน เปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญเพราะชวย กระตุนผูเรียนใหมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เกรดท่ีไดขึ้นอยูกับความสามารถของตนเอง ไมเนน การแบงปนระหวางสมาชิกในกลุม อยางไร
ก็ตามขอเสียของวิธีนี้ คือ ไมมีการใหขอมูลวา ผูถูกทดสอบมีการ ทํางานตามเกณฑหรือไม  

ขั้นที่ 4 การใหเกรด การตัดเกรด หากเปนการประเมินแบบอิงกลุมจะเนนการกระจายของกลุมเปนหลัก 
หากคะแนนของผู ถูกทดสอบมีการกระจายแบบโคงปกติ การตัดเกรดซึ่งแบงออกเปนระดับตางๆนั้น ข้ึนอยูกับ
คะแนนของกลุม กับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แตหากการกระจายไมเปนโคงปกติควรใชคะแนนมัธยฐานกับขนาดของ
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สวน เบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีกําหนด สําหรับการตัดเกรดที่เปนแบบอิงเกณฑนั้น ระดับของเกรดที่ไดขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของการปฏิบัติที่ เปนไปตามคุณภาพของงานท่ีกําหนด ขึ้นเปนเกณฑ เชน  

A คือ ผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม มีทักษะการปฏิบัติงานถูกตอง มีความคิดสรางสรรค คุณภาพ ของงานที่
ผลิตสวยงาม  

B คือ ผลการปฏิบัติงานดี มีทักษะการปฏิบัติงานถูกตอง คุณภาพของงานที่ผลิตสวยงาม แตยัง ไมแสดง
ความคิดสรางสรรคของตัวเองเทาท่ีควร  

C คือ ผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ มีทักษะการปฏิบัติงานถูกตอง คุณภาพของงานท่ีผลิต พอใช  
D คือ ผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจนอย ยังตองปรับปรุง ทักษะการปฏิบัติงานยังมีผิดพลาด คุณภาพ

ของงานที่ผลิต ยังไมดีเทาที่ควร  
F คือ ผลการปฏิบัติงานไมเปนที่พอใจ ยอมรับไมได การปฏิบัติงานผิดพลาด คุณภาพของงานท่ี ผลิตใชไมได  
ในบางครั้งผูสอนอาจวัดภาคปฏิบัติในตัวผูเรียน โดยนําคะแนนรวมของนักเรียนมาเปรียบเทียบกับ เกณฑที่

กําหนด เชน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การประเมินโดยการตัดเกรดแบบอิงเกณฑนั้น มักไมรายงานผลโดยการแสดงแตเกรดที่ผูถูกทดสอบได เพียง

อยางเดียว แตยังระบุวัตถุประสงคที่วัดประกอบดวย ลักษณะรายงานดังกลาวเรียกวา การรายงาน ความกาวหนา 
(Progress report)  

การตัดเกรดแบบอิงตนเอง ทําโดยการหาพัฒนาการของผูปฏิบัติตั้งแตชวงเร่ิมตนจนส้ินสุดการเรียน การ
สอน ผูที่มีอัตราการเจริญเติบโต (Growth rate) สูง ควรไดรับการประเมินในระดับท่ีดี แมวาจริงๆแลว ผล การ
ปฏิบัติอาจจะยังไมไดตัดเพียงกลุมเดียว หรือเกณฑที่กําหนด การตัดเกรดในกรณีนี้ควรใชเพ่ือกระตุน ผูเรียนใหมี
แรงจูงใจในการเรียนมากกวาใชเพื่อประเมินผลการเรียนโดยสรุปรวม  

การทดสอบภาคปฏิบัติวัดความสามารถการเลนเบสไฟฟา 
ผูวิจัยไดทําการวัดภาคปฏิบัติความสามารถเลนเบสไฟฟา โดยการใหนักเรียนเลนตาม Basic , Major scale 

และ Minor scale ในรูปแบบตาง ๆ ที่กําหนด ซึ่งจะทดสอบภาคปฎิบัติทีละคน โดยไมจํากัดเวลาในการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ และเกณฑการใหคะแนนโดยปฏิบัติไดให 1 คะแนน และปฏิบัติไมไดให 0 คะแนน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วาสนา ทองดี (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองระบบในรางกายสา
หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีผลการวิจัยคร้ังนี้พบวานักเรียนมีความพึง
พอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ เสนอดังแผนภาพที่ 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐาน 

นักเรียนมีความสามารถในการเลนเบสไฟฟาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 
 

 

ตวัแปรอิสระ 

การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์          

ช่วยสอนเรื�องการฝึกเบสไฟฟ้าดว้ยตนเอง 

ตวัแปรตาม 

ความสามารถในการเล่นเบสไฟฟ้า 
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ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
 
The Relationship between the Participation and Internal Assurance among 
Teachers and School Administrators of Schools in Doi Tao District,  
Chiang Mai 
 
ผูวิจัย   ณัฐชา  ญาณวงค 
   สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
   ภาควิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหมโดยกลุมตัวอยางใน
การวิจัย คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 146 คน เปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น .975 สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา  

1. การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 

2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 

3. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกใน
ระดับสูง รายดานมีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ, การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษา, การประกันคุณภาพภายใน
    สถานศึกษา 
 
Abstrat 

The objectives of this study include 1 to examine the teachers and school 
administrators’ participation, 2. to study the school internal assurance, and 3. to 

investigate the relationship between the participation and internal assurance among 
teachers and school administrators of schools in Doi Tao district, Chiang Mai. The 
samples consisted of 146 teachers and school administrators of the school in Doi Tao 
district. This study was the survey which used rating-scale questionnaire as the 
instrument for data collection and it was test for the reliability at .975. The data were 
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analyzed by the statistics as percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 

correlation coefficient.  
The data showed that  

1. The overall participation of teachers and school administrators in the schools of 
Doi Tao district, Chiang Mai was rated as the high level. Considering in each aspect 
found that all aspects were at the high level. 

2. The overall opinions on internal assurance in the schools in Doi Tao district 
were at the high level while each aspect found they were at the high level. 

3. The relationship between the participation and internal assurance among 
teachers and school administrators in Doi Tao district, Chiang Mai as a whole had the 
positive relationship at the high level. Each aspect had the high level of relationship with 
the statistical significant at .01 

Key Words : relationship, the participation between teachers and school  
  administrators, school internal assurance 
 

บทนํา 
ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนามากขึ้น โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ตางๆอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สงผลใหบุคคลตองมีการเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับยุคและสมัย จึงจําเปนที่ประเทศเราตองเรียนรูการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้ เพื่อใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสถานการณ ในการเปล่ียนแปลงของโลกเรา
นั้นก็ตองมีการพัฒนาการศึกษาใหไดคุณภาพ เหมาะสมกับยุคสมัย ในการพัฒนาการศึกษา ไมไดมีแตการพัฒนา
ผูเรียนเพียงเทานั้น รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งตางๆรอบขาง แมกระทั่งตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา การที่
บุคคลจะเรียนรูและปรับตัวไดดีอันเนื่องมาจากการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการศึกษาที่มีคุณภาพ
จําเปนตองมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน ในการจัดระบบ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545) ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัด
การศึกษา ที่มุงเนนในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการศึกษาใหเปนปจจุบันและสามารถนําไปใชไดจริง
กับโลกยุคปจจุบัน ผูที่ เกี่ยวของในการพัฒนาการศึกษา ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลไดจากหนวยงานตางๆ เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

เปาหมายหลักและเปาหมายเฉพาะในการประกันคุณภาพ คือ เพ่ือใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็นถึง
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา เม่ือทราบถึงขอมูลขางตนจากการประเมินนั้น สถานศึกษาสามารถนํา
จุดเดนของสถานศึกษาเพิ่มเติมสวนที่ขาดหายเพ่ือใหคุณภาพของการศึกษาเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และ
สถานศึกษาสามารถนําจุดที่ควรพัฒนาไปปรับปรุงแกไขใหเกิดคุณภาพเพื่อใหสถานศึกษาดําเนินกิจการของ
สถานศึกษาไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปาหมายอีกประการหนึ่งคือ เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
และประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และนําไปสูการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากหนวยงาน
ภายนอกท่ีเขามาประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ในการดําเนินการใหเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดความสําเร็จลุลวงนั้น  ครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของ จะตองรวมมือในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสมตอการจัดการศึกษา หากบุคลากรภายในสถานศึกษาปลอยใหการศึกษาดําเนินไป โดยปราศจากการ
ตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษานั้น จะทําใหผลของการจัดการศึกษานั้นลมเหลว และผูเรียนไมไดรับ
ประโยชนเทาที่ควร ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่เก่ียวของ จึงตองรวมมือกันเพื่อทําใหคุณภาพของ
การศึกษานั้นดีขึ้น และตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เขามามีสวน
รวมในกระบวนการตรวจสอบนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ใน
ทุกสถานศึกษายอมมีการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ในอําเภอดอยเตา เปน
เขตรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ท้ังนี้ไดมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน
มาก และบางโรงเรียนอยูในพื้นที่หางไกล แตการทํากิจกรรมเปนหมูคณะ และการจัดกิจกรรมของอําเภอดอยเตา 
หรือการรวมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อผูเรียนนั้น ก็ไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดเลือกกลุมตัวอยางจากครูและผูบริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เพ่ือศึกษา
การมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม และไดหาความสัมพันธของการมีสวนรวมและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูละ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการเปรียบเทียบลักษณะการมีสวนรวมและ
ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
2. เพ่ือศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู

และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยอาศัยตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการ
มีสวนรวม ตามแนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen & Uphoff , 1977) แบงเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน  
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล  

และศึกษาตัวแปรตาม คือ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ , 2543 : 13) มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 

  1. การเตรียมการ 
  2. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  3. การจัดทํารายงานคุณภาพประจําป  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 203 คน ไดแก  
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ทั้งหมด 23 คน และ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของครู

โดยการใชตารางการคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 8) ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 123 คน และใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากจํานวนของกลุม
ตัวอยาง ดังแสดงในตาราง 

 
ตําแหนง ประชากร กลุมตัวอยาง 
ครู 180 123 
ผูบริหารสถานศึกษา 23 23 
รวม 203 146 

 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ตอนดังนี้  
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะใหเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เก่ียวกับการมีสวนรวมของครู

และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ใน 4 องคประกอบ คือ การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบ ตาม
แบบของลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 5 ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 5 ขอ 

3. การวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหดวยการ

แจกแจงหาคาความถี่และคารอยละ (%)  
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 3.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน

อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ทั้งในภาพรวมรายดานและรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย  ( ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 100) 

 3.3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ

โรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม รายดาน และรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ) คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 100) 

 3.4 หาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู
และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson' s Correlation Coefficient ; r) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดาน
การปฏิบัติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้ 

 1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาอยูในระดับมากทั้งหมด โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ครูและผูบริหารมีสวนรวม
ในการเลือกวิธีการดําเนินงาน ระบบจัดการงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 1.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
การมีสวนรวมในการปฏิบัติที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครูและผูบริหารรวมกันดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  

 1.3 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา การมีสวนรวมในผลประโยชนทีม่ีคาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ครูและผูบริหารมีสวนรวมในการรับผลดี เมื่อมีผูอื่น
ชื่นชมในตัวบุคคลหรือสถานศึกษา  

 1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การมีสวนรวมในผลประโยชนที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ครูและผูบริหารมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและผูอื่น  

2. ผลการศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ไดแก การเตรียมการ การดําเนินงานประกันคุณภาพ และการจัดทํารายงานประจําป เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
ปรากฏดังนี้ 

 2.1 ดานการเตรียมการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดานการเตรียมการที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดใหมีการเตรียมความ
พรอมของบุคลากรโดยการประชุมชี้แจง เพื่อรับทราบพรอมกัน และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  

 2.2 ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดานการเตรียมการที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาดําเนินการ
สงผลการประเมินที่แลวเสร็จ ไปยังคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เพ่ือนําไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผล และ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
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 2.3 ดานการจัดทํารายงานประจําป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดานการจัดทํารายงานประจําปที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดให
บุคลากรเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยการเขียนรายงานบทบาทหนาที่ของตนในการประกันคุณภาพ
ภายใน และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครู
และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยูระหวาง 0.822 ถึง 0.929 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในแตละดานของการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันระดับสูงทั้ง 3 ดาน โดย
ดานที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล 
การมีสวนรวมในผลประโยชน และ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ และเมื่อพิจารณารายดานปรากฏดังนี้ 

 3.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับสูง 

 3.2 การมีสวนรวมในการประเมินผล ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับสูง 

 3.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 

 3.4 การมีสวนรวมในการปฏิบัติ ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
 

อภิปรายผล 
1. การศึกษาการมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเต า จังหวัด

เชียงใหม จําแนกเปนรายดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนสวนในการ
ตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ทั้งนี้ครูและผูบริหารสถานศึกษาอาจใหความสําคัญกับผลประเมินที่จะ
ปรากฏออกมาเม่ือมีการประเมินตางๆ เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับธรรมเนียม เพ็ชรพงษ (2547) ซ่ึงทําการศึกษา
การบริหารแบบมีสวนรวมในงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิจิตร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีองคประกอบดังนี้ 

 1.1 การมีสวนรวมดานการตัดสินใจของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมาก โดยการมีสวน
รวมในการตัดสินใจที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูและผูบริหารมีสวนรวมในการเลือกวิธีการดําเนินงาน ระบบจัดการ
งานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองแนวคิดทฤษฎีของยุวัฒน วุฒิเมธี (2534 : 67) กลาววา สาระสําคัญของการมี
สวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ 
ในการทํากิจกรรมใดๆ  
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 1.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูและผูบริหารรวมกันปฏิบัติและลงมือ
กระทําในกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิมล เปลื้องกระโทก (2546)  

 1.3 การมีสวนรวมในประโยชนของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญถึง
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และรวมกันรับผลประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ อินทร (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา การมีสวนรวมที่มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ซึ่งมีระดับปานกลาง 

 1.4 การมีสวนรวมในการประเมินผลของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจะเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาเห็นวา
การประเมินผลของกิจกรรมหรือการดําเนินการตางๆ มีความสําคัญตอสถานศึกษา และสามารถทําใหไดขอมูล
ยอนกลับ เพื่อการปรับปรุงแกไข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมาพร เจริญวงศา (2549 : 57-63)  

2. การศึกษาการมีดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม จําแนกเปนรายดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพ่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย ไดแก การเตรียมการ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน และการจัดทํารายงานประจําป ซ่ึงใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกขั้นตอนมีความสําคัญ แตการท่ีครูและผูบริหารสถานศึกษา
ใหความสําคัญกับการเตรียมการ เพราะเปนขั้นตอนแรก เปนข้ันตอนของการเตรียมตัว เพื่อท่ีจะเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้น ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงใหความสําคัญกับการเตรียมการ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของโสวัฒน วลัยศรี (2552 : 190) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีองคประกอบดังนี้ 

2.1 การเตรียมการในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการ
เตรียมการ ซึ่งเปนขั้นตอนเริ่มตนของการประกันคุณภาพ หากข้ันตอนนี้ดําเนินไปไดดวยดี ขั้นตอนอื่นๆก็จะ
สามารถดําเนินไปไดดวยดีเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนินทร ศรีทอง (2551 : 196)  

2.2 การดําเนินงานประกันคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษามีการจัด
เตรียมการไวเปนอยางดี จึงสงผลใหขั้นตอนนี้สามารถดําเนินไปไดอยางดีเชนเดียวกัน โดยการดําเนินงานประกัน
คุณภาพมีหลายขั้นตอน อาจะไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวขอเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เสงี่ยม เปาเลง (2546)  

2.3 การจัดทํารายงานประจําปในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะข้ันตอนการจัดทํารายงานประจําปเปน
ขั้นตอนสุดทายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเผยแพรผลการประเมินใหแกสาธารณะชนได
รับทราบถึงการประเมินผลทั้งหมด ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของพรพิมล สุขะวัธนกุล (2553)  

3. การศึกษาความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.822 ถึง 0.929 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธในแตละดานของการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันระดับสูงท้ัง 3 ดาน โดยดานท่ีมีความสัมพันธสูงท่ีสุดคือ การ
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มีสวนรวมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในผลประโยชน และ 
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ตามลําดับ ซึ่งหากครูและผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในทางบวกนั้นจะสงผล
ใหสถานศึกษามีกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากข้ึนตามไปดวย เนื่องจากครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย เวชวงษ (2550 : 79)  

3.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับสูง ท้ังนี้
อาจเปนเพราะครูและผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการตัดสินใจมาก เพราะในการตัดสินใจเหมือนกับ
การเลือกสิ่งท่ีดีที่สุดในกระบวนการนั้น เพราะฉะนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงใหความสําคัญเปนอยางมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจารุณี สารนอก (2553 : บทคัดยอ)  

 3.2 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับสูง ท้ังนี้
อาจะเปนเพราะในการประเมินผลจะทําใหไดขอมูลยอนกลับเพื่อนํามาวิเคราะหปรับปรุง แกไขการดําเนินงานท่ี
ผานมา ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงใหความสําคัญในดานนี้รองลงมา เชนเดียวกับงานวิจัยของ อดุลย  
เวชวงษ (2550 : 79)  

 3.3 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับคอนขาง
สูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการรับผลประโยชนในดานตางๆ ของครูและผูบริหารสถานศึกษาเม่ือมีการดําเนิน
กิจกรรมเสร็จสิ้นแลวนั้น เปนผลดีตอทั้งตัวบุคคลและสวนรวม ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงให
ความสําคัญในดานนี้ดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รับขวัญ ภาคภูมิ (2547)  

 3.4 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ความสัมพันธของการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ท้ังนี้
อาจเปนเพราะในการปฏิบัติหรือการดําเนินงานตางๆ ประกอบไปดวยหลากหลายขั้นตอน การท่ีจะทําใหสําเร็จ
ลุลวงนั้น จึงตองอาศัยความรวมมือเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของไพเราะ พัตตาสิงห. (2554) 

 
ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ประเมินผล มาเปนลําดับแรก ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงควรรวมมือกันในการประเมินผลตางๆเมื่อ
ดําเนินงานตางๆเสร็จสิ้นแลว และตองมีการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งจะทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานท่ี
แทจริง 

2. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมอื่นๆใหมากขึ้น เพราะทุกขั้นตอนหรือทุกรูปแบบของการมีสวนรวมมีความสําคัญทุกขอ เพราะเปนสิ่งที่
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานตางๆ กาวหนาไปไดดวยดี 

3. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับ ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองนําประโยชนที่ไดรับจากการ
ดําเนินงานตางๆ ไปปรับปรุงแกไข และรักษาระดับของผลประโยชนนั้นๆตอไป 
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4. จากผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารควรใหความสําคัญในการปฏิบัติมากขึ้นกวานี้ 
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติเปนขั้นตอนของการลงมือกระทําหรือเปนขั้นตอนของการดําเนินงาน ครูและผูบริหาร
สถานศึกษาควรรวมมือกันในการปฏิบัติใหมากขึ้น เพราะจะทําใหงานหรือกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปไดอยาง
ราบร่ืนและประสบความสําเร็จ 

5. จากผลการศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ 
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงตองประสานงานจากทุก
ฝาย เพื่อใหรวมมือกันในการเตรียมการจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษานั้นเกิดความราบรื่นและประสบความสําเร็จ 

6. จากผลการศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ 
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะครูและผูบริหารสถานศึกษารวมมือกันในการ
ดําเนินงานประกันกันคุณภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดใหดีขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสงเสริมใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพ และพัฒนาใหดีขึ้นตอไป 

7. จากผลการศึกษาพบวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ 
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและผูบริหารสถานศึกษาตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เพ่ือรายงานผลความกาวหนา ผลการปฏิบัติงานใหผูอื่นรับทราบ ดังนั้นจึ ง
ควรใหความสําคัญมากข้ึนกวานี้ และผูบริหารควรชี้แนะแนวทางในการจัดทําใหดีขึ้น 
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การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
  
The Implementation of Sufficiency Economic Philsophy in Sabot Distric’s Group 
under Lopburi Primary Educational Services Area Office 2 
 
ผูวิจัย   ณัฐดนัย  ปากะโต  

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท  

ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ   
การวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุม
โรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางคือสถานศึกษาสังกัด
กลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 10 โรงเรียน  คือ 
โรงเรยีนบานดงนอย โรงเรียนบานดานจันทร โรงเรียนบานเขาหมูมัน โรงเรียนบานวังแขม โรงเรียนบานหวยเขวา 
โรงเรียนทุงทาชาง โรงเรียนหวยใหญ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ โรงเรียนมหาโพธิ์และโรงเรียนบานคลอง โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาตามนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา จากขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม  
ผลวิจัยพบวา   

1. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการขับเคลื่อนอยูในระดับมาก     

2. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 คือ (1) จัดใหมีแหลงเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
ระดับชั้น (2) สนับสนุนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน (3) พัฒนาการจัดหาและใช 
สื่อและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
คําสําคัญ : 1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุมโรงเรียนสระโบสถ 
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Abstract   

The objectives of the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot 
distric’s group under Lopburi primary educational services area office 2 the purposes of this 
study were to find (1) the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot 
distric’s group under Lopburi primary educational services area office 2 and (2) the
approach for the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot distric’s group 

under Lopburi primary educational services area office 2. The research sampling were 10

schools under Lopburi primary educational services area office 2. Is Bandongnoi School, 
Bandanchan School, Bankouwmuman School, Banwangkham School, Banhuaikhwao 
School, Thungthachang School, Huayyai School, Anubansabot School, Mahapho School 
and Banklong School. Using simple sampling method.The instrument was a questionnaire 
concerning the implementation of sufficiency economic philsophy in school on the ministry 
of Education concepts. The statistical data analyses were frequency, percentage, mean, 
standard deviation. The data were analyzed through the use of program and content 
analysis.
The findings of this research revealed that:   

1. The implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot distric’s group 

under Lopburi primary educational services area office 2 in overall were in high level.
2. The approach for the implementation of sufficiency economic philsophy in Sabot 

distric’s group under Lopburi primary educational services area office 2 were as follows : 
(1) to provide the sufficiency economy learning units in all levels, (2) to promote the 
learning integration of the sufficiency economy in educational implementation, (3) to
develop the provision and the use of media and source of knowledge about the sufficiency
economy, and (4) to develop the measurement and the evaluation of the implementation of 
sufficiency economy.

Key Word : 1. Driving the philosophy of Sufficiency Economy 2. Sabot distric’s group
 

บทนํา   
สืบเนื่องมาจากอิทธิพลเศรษฐกิจของโลก และแนวทางการพัฒนาประเทศของชาติตะวั นตก รวมทั้ง

แนวทางที่ผานมาของไทยไดเนนทุนนิยมหรือเสรีนิยมท่ีใหความสําคัญกับวัตถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ กําไร ความ
รวดเร็ว การตอสูแขงขัน และผลประโยชนสูงสุดรวมทั้งเนนความเจริญกาวหนาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมาก
ขึ้นๆ ประกอบกับคนไทยสวนใหญ ไดใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางฟุมเฟอยและตอเนื่องท่ีทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เส่ือมสภาพ และถูกทําลาย และบางอยางสูญสิ้นไปอยางหาทดแทนใหมไมได 
อาจเปรียบเทียบไดวาคนไทยใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3 สวน ขณะที่ทํานุบํารุงไดเพียง 1 สวน          
หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป คนไทยจะตองเผชิญกับความทุกขยาก และในอนาคตก็จะเกิดการแยงชิงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางไมสิ้นสุด ดวยเหตุผลหลักดังกลาว จึงนํามาสูการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งหมายถึง การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความ
พอเพียง ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทําหลายฝายเชื่อวาเศรษฐกิจพอเพียงควรเปนปรัชญาในการพัฒนา
ประเทศซึ่งนําไปสูการพัฒนาองคความรูในเรื่องนี้อยางจริงจัง แตหลายคนไมทราบวาจริงๆ แลว ไดมีการผลักดัน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตป 2542 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
เปนแกนหลักและมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวขับเคล่ือนไดมีการจัดทําแผน
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเปนเวลา 4 ป ในชวงป 2547 – 2560 โดยปแรก เนนการจุดประกายความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงใหมีคนเขาใจที่ถูกตอง และเกิดความตื่นตัว ตอมาในชวงปที่ 2 นับวาเปนชวงที่สําคัญ คือ การ
ตอกเสาเข็ม ที่เนนการสรางการสังเกตแบบกรณีศึกษา หรือทําใหประชาชนเห็นวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงทําไดและ
ประสบความสําเร็จไดจริงๆ ที่สําคัญตองสรางความเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจํากัดเพียงแคเกษตรกรหรือ
ชาวไรชาวนาเพียงแคนั้น แตเปนเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพทั้งที่อยูในเมืองและอยูในชนบท และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะกระแสของโลกาภิวัตน อีกทั้งการแขงขันระบบ
ทุนนิยมสงผลใหประเทศไทยเจอความทาทายจากรอบดาน เพ่ือใหยืนหยัดในสังคมโลกไดอยางเขมแข็งและไม
สูญเสียความเปนตัวของตัวเอง ดังนั้น กระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 ( 
พ.ศ. 2550 – 2554 ) ที่มุงเนนและใหความสําคัญกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแนวทางหลักใน
การกําหนดหลักยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูความสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุมกันท่ีดี นิคม กกขุนทด ไดกลาวถึง
ความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวากระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจท่ีสําคัญ
ดังกลาวและใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ซ่ึงเปนศูนยกลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) ที่มุงเนนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝง
ใหเด็กและเยาวชนใชชีวิตที่พอเพียงรูจักคุณคาของทรัพยากรตางๆ ฝกการอยูรวมกับผูอื่นอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
แบงบัน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของความเปนไทย โดยมี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการศึกษาธิการ รวมกันรับผิดชอบเพ่ือมีความตอเนื่องและย่ังยืน นําสูวิถีของประชาชน 
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดตามแนวพระราชดํารัส และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเปนจุดผลักดันให
ประเทศชาติพัฒนาตอไปอยางเต็มศักยภาพ โดยใชรูปแบบการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และดวยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกชาว
ไทยมาโดยตลอดกวา 35 ป ต้ังแตกอเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และภายหลังไดทรงเนนย้ํา แนวทางการแกไข
เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง ยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงตางๆ 
เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถประยุกตใชเปนพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศไดในทุกภาคการผลิต รวมทั้งเปนแนวทางใน
การดํารงชีวิตและปฏิบัติงานของคนไทยทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม สํานักงานคณะกรรม
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญขึ้นในป 2540 สงผลกระทบรุน
แรงตอสังคมไทย รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญในการแกปญหาดังกลาวใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในสังคมไทยอยาง
เปนระบบดวยการกําหนดนโยบายการศึกษาโดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางศาสนา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
เกิดความรู ทักษะ และเจตคติ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางสมดุลและม่ันคง  กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคให
สถานศึกษานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
การปรับเปลี่ยนในกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องบนวิสัยทัศน
ที่วา กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเรียน ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  จากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540 มีขอความเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความตอนหนึ่งวา “ แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได
ใหมีความพอเพียงกับ… การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกินและมีเศรษฐกิจอยางมีอยูแบบ
พอมีพอกิน… “ เปนกระแสพระราชดํารัสซึ่งเปนแนวทางสําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติอันทรงคุณคายิ่ง 
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รวมทั้งรัฐบาลยุคปจจุบันไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่มุงเนนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการประสานงานทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เพ่ือใหมี
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพียงสามารถพึ่งตัวเองได และที่สําคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศที่มุงเนนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาโดยการประสานความรวมมือทุกฝาย ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ประชาชน เพ่ือใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบพึ่งตัวเองได กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักใน
ภารกิจที่สําคัญดังกลาวและใหความสําคัญในการพัฒนาคนซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2555 ) มุงเนนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนํามาพัฒนา
ประเทศ เพ่ือปลูกฝงเด็กและเยาวชนในการรูจักใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาในทรัพยากรตางๆ ฝกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงบัน มีจิตสํานึกรักในสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยมและเอกลักษณ
ของความเปนไทยโดยมีหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการการรวมมือกันรับผิดชอบเพ่ือความตอเนื่องและย่ังยืนวิถี
ชีวติของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดตามแนวพระราชดํารัสและนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังเปน
จุดเริ่มตนของการผลักดันใหประเทศชาติโดยพัฒนาตอไปอยางเต็มศักยภาพ กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2551 มาจัดทําและประกาศเปนนโยบายการศึกษาปงบประมาณ 2552 มี
สาระสําคัญกําหนดไวในกลยุทธที่ 1 การปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในการเปนชาติไทยและวิถีชีวิตในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใหแก นักเรียนทุกคน เปาหมายความสําคัญ ขอที่ 1 นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ผานการ
ประเมินเร่ืองคุณธรรมมีสํานึกความเปนไทย สามารถปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
และขอ 4 โรงเรียนทุกแหง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงคุณธรรม ความสํานักความเปนชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใหความสําคัญกับกิจกรรมลดภาวะโลกรอนโดยมีโรงเรียนผานมาตรฐาน
และสามารถเปนแหลงเรียนรูสําหรับโรงเรียนไมต่ํากวารอยละ 50 และไดกําหนดมาตรการ เพื่อความสําเร็จของ
เปาหมายคือ สํารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ประเมินความเขาใจของนักเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู และเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสื่อและ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย เพื่อเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม ความ
สํานึกในความเปนไทย วิถีความเปนไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดังนั้น การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงนับวาเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะเสริมสรางพัฒนา ความรู ความสามารถ ปรับเปล่ียนความคิดของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใหบุคลากรและ
ขาราชการยุคใหมที่เปยมดวยการมีสมรรถนะหลักที่มีคุณสมบัติพิเศษสําหรับภาระงานในหนาท่ีความรับผิดชอบที่
เปนผลมาจากการสรางขบวนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
องคกรโดยการสรางบุคลากรขององคกรใหเรียนรูปญหา อยูกับปญหา และเรียนรูแนวทางการแกปญหา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค โดยยึดหลักการ เศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดวาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเปนการเสริมพลังในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรและ
เจาหนาที่ในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีเปาหมายหลักของ
การสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางกระแสสังคมใหมีการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกรอบ
ความคิดหรือสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ในหมูประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับโดยมีวัตถุประสงคของการสราง
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
ประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับใหสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชที่สอดคลองกับหนาท่ี
และบทบาทของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสมและนําไปสูการปรับเปลี่ยนปลูกฝงจิตสํานึกในการดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรับระบบและโครงสรางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
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มีความสุขในการดํารงชีวิตโดยเนนการพัฒนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองและการอยูไดอยางม่ันคงและมี
ศักดิ์ศรีในเวทีโลกเพราะแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศที่ให
ความสําคัญกับการเสริมสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมในรากหญาไดเขมแข็ง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาระดับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   
2. เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถ

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย   
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู

สถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จากแนวคิด
ของ บีว โมราราษฎร (2550:87) ไดศึกษาถึง ขอดีและขอจํากัดของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียงภายใตมิติทางเลือกในการพัฒนาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม รวมไปถึงการพิจารณาจุดแข็ง จุดออน ตลอดจนขอจํากัดของแนวคิดทางทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นเรื่องความเทาเทียมและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในระดับราก
หญาเปนสําคัญ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาวิจัยไว 5 ดาน คือ 1. ดานบริหารจัดการ
สถานศึกษา 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4. ดานการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 5. ดานความสําเร็จของสถานศึกษา ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้  

 

ตัวแปรอิสระ (independent variables)          ตัวแปรตาม (dependent variables) 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา  
1. ตัวแปรอิสระไดแก สภาพของผูตอบ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ตําแหนงหนาท่ี 5. ระดับการศึกษา       
6. ประสบการณทํางาน  
2. ตัวแปรตาม ไดแก การจัดการเรียนการสอน 1. ดานบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 3. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5. ดานความสําเร็จของ
สถานศึกษา 

สภาพของผูตอบ 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ตําแหนงหนาที่  
5. ระดับการศึกษา  
6. ประสบการณทํางาน 

การจัดการเรียนการสอน  
1. ดานบริหารจัดการสถานศึกษา  
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
3. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
5. ดานความสําเร็จของสถานศึกษา 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



วิธีดําเนินการวิจัย   
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูในกลุมโรงเรียนสะโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 10 คน 
และประชากรครูจํานวน 101 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ใชขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 87 คน จากจํานวนโรงเรียน 10 โรงเรียน   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางข้ึนตามแนวทางการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5 ดาน (1) ดานการจัดการบริหารสถานศึกษา (2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน (3) ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (4) ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (5) ดานความสําเร็จของ
สถานศึกษา 
แบบสอบถาม 1 ฉบับ มี 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้   

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เรื่อง เพศ อายุตัว ตําแหนงหนาท่ี อายุ
ราชการ ระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ประสบการณทํางานในสถานศึกษา และการทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
โรงเรียนสะโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีลักษณะแบบสอบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กําหนดคาคะแนนใหสอดคลองกับแบบประเมินตนเอง ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูวิจัยกําหนด คาคะแนนการขับเคลื่อนของแตละ
ระดับไว   

ตอนท่ี 3 สอบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุม
โรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้   
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล   
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล โดยการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อใหสอบถามถึงกลุมตัวอยางจริง โดยกําหนดให
กลุมตัวอยางสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยภายใน 15 วัน และบางสวนติดตอขอบรับแบบสอบถามดวยตนเอง   
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ   
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อทําการวิเคราะหตอไป   
การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ดังนี้   

1. ตรวจสอบและเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณเพ่ือรวบรวมคะแนน   
2. ลงรหัสขอมูล คํานวณคาสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
3. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบกับคําบรรยาย  
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลไดดังนี้  

ขอ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
สูสถานศึกษา 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาระดับ 

1. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  3.64 0.79 มาก 
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  3.45 0.75 ปานกลาง 
3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  3.63 0.79 มาก 
4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  3.53 0.79 มาก 
5. ดานผลลัพธ/ภาพความสําเร็จของสถานศึกษา  3.67 0.85 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.58 0.79 มาก 

  
1. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาทั้ง 
5 ดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา การขับเคลื่ อนอยูในระดับมาก 4 ดาน ไดแก         
1. ดานบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา         
4. ดานผลลัพธ/ความสําเร็จของสถานศึกษา และการขับเคลื่อนอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีดังนี้  

 
2.1 สถานศึกษากําหนดเปนนโยบายไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําการ

ปฐมนิเทศการติดตามการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้น กําหนดเคร่ืองมือ
และผูนิเทศที่ชัดเจน นําผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยูสม่ําเสมอ   

2.2 สถานศึกษาจัดใหมีการฝกอบรม ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ท้ังในระดับกลุมบุคคล
และกลุมสาระตางๆ จัดประชุมการเขียนแผนการสอนที่มีรูปแบบถูกตองครบถวนตามมาตรฐานและสามารถบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนไดอยางถูกตองและครบถวน   

ขอ แนวทางการเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1. ดานสถานศึกษากําหนดเปนนโยบายไวในแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

3.64  
3.77 

2. ด า น ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ใ ห มี ก า ร ฝ ก อ บ ร ม 
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน 

3.45  
3.67 

3. ดานสถานศึกษาวางมาตรการพัฒนาสื่อการ
การเรียนการสอน 

3.63  
3.63 

4. ดานสถานศึกษากําหนดใหการวัดและการ
ประเมินผลเปนนโยบายสําคัญ 

3.53  
3.60 

   
 รวมเฉลี่ย 3.58 3.68 
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2.3 สถานศึกษาวางมาตรการพัฒนาสื่อการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเองดวยวัสดุที่มีและหางายในทองถิ่น สงเสริมการศึกษาดูงาน
เร่ืองนวัตกรรมการผลิตสื่อและการใชสื่อ   

2.4 สถานศึกษากําหนดใหการวัดและการประเมินผลเปนนโยบายสําคัญ มีการกํากับติดตาม
อยางสม่ําเสมอ มีการรายงานผลใหผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบ สงเสริม
สนับสนุนใหครูรูเละเขาใจสามารถจัดทําและใชเครื่องมือวัด และประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 

อภิปรายผล   
ผลการวิจัยสรุปผลการอภิปรายผลไดดังนี้   

1. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาสอดคลองกับสายน้ําผึ้ง รัตนงาม (2551 : บทคัดยอ) ภาพรวมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาอยูในระดับมาก ซึ่งตางจากการตั้งสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้ง 
สมมติฐานไววา การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ 
1) สถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ปฏิบัติงานสนองนโยบายหนวยงานบังคับบัญชาคือกระทรวงศึกษาธิการ 2)  สถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระ
โบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สมัครใจนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาเพราะเห็นความสําคัญและตระหนักในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะสามารถใชแกวิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศได เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษาสงผลใหการดําเนินชีวิตของผูเรียน ผู
บริการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังให
สถานศึกษาทุกแหงบริหารจัดการใหเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น สถานศึกษาบางแหงซึ่งเปนหนวยงานภายใตบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสอดแทรกในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
และครูมีความรู ความเขาใจในระดับดีมาก เนื่องจากชื่อชอบและยอมรับในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ราชการเกือบทั้งหมดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ครูสวนใหญเห็นดวยวาแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสูการพัฒนาสังคม และประเทศชาติไดอยางยั่งยืนและมั่งคง     

2. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จากการวิเคราะหขอมูลมีสาระสําคัญในการอภิปราย ดังนี้ 
  2.1 องคประกอบการมีหนวยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้น พบวาสอดคลองกับ 
พัชรินทร รุจิรานุกูล (2551 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนดานการนิเทศโดยมีการกําหนดผูนิเทศและ
เครื่องมือนิเทศท่ีชัดเจน นําผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอนอยูสม่ําเสมอ ส งผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ศึกษาสภาพ
ของปจจัยที่มีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบตอการเรียนการสอน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและสนับสนุน
ใหครูไดนําขอเสนอแนะมาแกไขปญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยูสม่ําเสมอ เผยแพรหนวยการเรียนรูเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเปนเพราะเห็นวาการจะขับเคลื่อนให
สถานศึกษามีหนวยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้นและทุกกลุมสาระวิชาไดนั้น ครูและผูบริหาร
ตองรวมมือรวมใจกันดําเนินกิจกรรมทางวิชาการดวยความเขาใจในงานและความเขาใจซึ่งกันและกัน มุงมั่นสู
ความสําเร็จที่เปนเปาหมายเดียวกัน   
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2.2 องคประกอบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน  พบวา
สอดคลองกับ ชิตาภรณ ทองชอุม (2551 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนโดยสงเสริมครูใหมีความรู
ความสามารถจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการไดอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดใหมีการฝกอบรม ประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน เปนประจําทั้งในระดับบุคคลและกลุม จัดอบรมการเขียนผลการสอนท่ีมีรูปแบบถูกตองครบถวนตาม
มาตรฐานและสามารถบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตองและครบถวนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเห็นวาการจะขับเคลื่อนใหสถานศึกษาสามารถบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
เรียนการสอนไดนั้นโรงเรียนจะตองพัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาอยางเปนระบบ ใหความรูกับครูในทุกๆ ดาน 
ปลุกจิตสํานึกดวยวิธีการตางๆ เชน จัดใหมีการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เปนประจําท้ังในระดับบุคคล
และกลุม เพื่อใหครูตระหนักและนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานใหสําเร็จ     

2.3 องคประกอบดานการจัดหาและใชสื่อและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวาสอดคลองกับ กฤษ อุตตมะเวทิน (2552 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนโดยวางมาตรการสื่อการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูสมํ่าเสมอ สงเสริมใหครูผลิตสื่อใชเอง ใชวัสดุที่มีและหางายในทองถ่ินจัดทําสื่อ 
โดยจัดอบรมใหครูไปศึกษาดูงานเร่ืองนวัตกรรมการผลิตการใชสื่อและเผยแพรทั้งในและนอกสถานศึกษาดานแหลง
เรียนรู โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูสํารวจจัดทําและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  2.4 องคประกอบดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา
สอดคลองกับ กฤษณพงศ วิมลศิลป (2551 : บทคัดยอ) โรงเรียนพัฒนาการขับเคลื่อนโดยการสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูมีความรูความสามารถและเขาใจในเร่ืองการจัดทําและเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  มีการ
ประเมินผลหลากหลาย สอดคลองเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดวยการพัฒนาครู ใหความรูกับครูดวยวิธีการตางๆ เชน จัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในระดับบุคคล
และกลุม เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดรับมาจัดทําและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคอยางแทจริง  

 

ขอเสนอแนะ   
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุม

โรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้   
1. ผูบริหารและครูในสถานศึกษาทุกทาน มีความตระหนักและใหความสําคัญในการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกดาน โดยเฉพาะดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความรู

ความเขาใจสามารถนําไปประยุกตใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนแบบอยางกับชุมชนได  
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป   
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยขางตน เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึง
เสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้   

1. การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญาประชานิยม  2. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลการ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
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ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 

 
The Leadership of Private School Administrators under the Suphanburi Primary 
Educational Service Area Office 2
 
ผูวิจัย   ธรธีราพร ดนัยสิริชัยชล 

 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร. กฤษฎิ์ กิตติฐานัส 
   ภาคสาขาวิชา ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ 2.) เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 โดยจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี 
และประสบการณทํางาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 436 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามการ
คํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ไดทั้งหมด 209 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ไดคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test โดยจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และ
ประสบการณทํางาน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test และคา F – test 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลาการทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสามารถในการสื่อสาร รองลงมาคือ ดานความสามารถในการการแกปญหา ดาน
เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตามลําดับสวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของ
งาน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของบุคลาการทางการศึกษา  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณทํางาน พบวา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
 
Abstract 
 This purposes of the study were: 1.) To study the Leadership of private school 
administrators Under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. And 2.) 

Comparison the Leadership of private school administrators Under the Suphanburi Primary 
Educational Service Area Office 2 by gender, age, education level, job title and work 
experience. The population used in this research. Is the educational personnel of the private 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



schools under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. Total population 
was 436 people. By sampling from the population. By the size of the sample by the formula 
Taro Yamane. There are totally 209 respondents. The tool used is a questionnaire with 5 

levels. The reliability of the whole questionnaire was 0.84 alpha. Statistics used in data 
analysis are calculate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
Based on the finding of the study, it was concluded that: 

 Conclusions
 1. Comments of Educational Personnel The Leadership of Private School 
Administrators Under the Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. 2 Overall, 
and all aspects are at a high level. When considering each aspect with the highest mean 
score. Communication ability The least average side is The person who is committed to the 
success of the work.

 2. Comparison of the opinions of educational personnel classified by gender, age, 
education level, job title and work experience was not significantly different. 

Keyword Leadership, Private School Administrators

บทนํา 
 ปจจุบันองคกรที่มีการจัดการที่ดีทั้งหลายตางตองการบุคลากรที่มีภาวะผูนําท่ีเกงและ  มีประสิทธิภาพมี
ความมุงมั่นในการทํางาน มีความสามารถในการส่ือสารท้ังภายในองคกรและระหวางองคกรซึ่งขณะเดียวกันก็ตอง
สามารถสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันอยางเต็มใจ (Participation Cooperation) เปนการนํา
องคกรไปสูความกาวหนาและลดปญหาความขัดแยงในการประสานงานกับบุคคลรอบขางได  ดังนั้นผูนําสมัยใหมจะ
ประสบความสําเร็จไดตองหมั่นศึกษาหาความรูใหทันตอสภาวะของการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่
รุมเราอยูตลอดเวลา ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองสามารถทําใหผูรวมงานทาํงานไดอยางมีคุณภาพและเต็มความสามารถ 
ในโลกของการเปล่ียนแปลงผูบริหารจะตองเปนผูนําที่สามารถแกปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการกระตุนให
บุคคลอื่นเชื่อถือและยอมรับวิธีการทํางานของตน ธงชัย สันติวงษ, (2550: 156) อีกทั้งผูบริหารควรทําหนาท่ีประสาน
การทาํงานของสมาชิกในกลุมใหประสบความสําเร็จชวยเหลือผูรวมงาน ขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ประสานการ
ทํางาน เพื่อการบรรลุเปาหมายโดยทําใหวัตถุประสงคขององคกรเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ดวยการใชพลังอํานาจที่
ไดรับการยอมรับ การสรางแรงจูงใจตอผูปฏิบัติงานใหทํางานจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงการกระทํานี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อ
ผูนํามีภาวะผูนํา รวมถึงภาวะผูนําสามารถเรียนรูฝกฝนและสรางขึ้นได และยังเปนหัวใจของความสําเร็จในทุกองคกร 
ภาวะผูนําถือไดวาเปนคุณสมบัติภายในของตนหรือเรียกไดวามีบุคลิกภาพพิเศษหลายอยางสามารถท่ีจะบังคับบัญชา
ผูอื่นไดโดยอาศัยอํานาจหนาที่ (Authority) จากตําแหนงและอํานาจบารมี (Power) ท่ีมีอยูในตน อีกทั้งเปน
เคร่ืองมือที่สามารถสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหมีความเชื่อถือยอมรวมมือ หรือยอมรับในตัวของเขาได ไมวา
จะเปนบุคลิกภาพลักษณะของความเปนผูนํา ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สรางสรรค การตัดสินใจ เพ่ือใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายของกลุมหรือขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับ พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร 
(2553: 40) ท่ีอธิบายความหมายของภาวะผูนําวา เปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญยิ่งตอนักบริหารท่ีจะนําพาองคกร
ไปสูความสําเร็จ เปนผูตัดสินใจ กําหนดปญหา วางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนาองคกรใหเปน
กระบวนการที่มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน โดยกระตุนใหผูรวมงานรวมมือหรือปฏิบัติงานตามผูนํานั้นดวยความศรัทธาและ
ดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจน สําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง 
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ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  ตําแหนงหนาที่ 
5.  ประสบการณทํางาน 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสงักัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี 6 
ดานคือ 

   1. ดานวิสัยทัศน 
   2. ดานความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน 

   3. ดานความสามารถในการสื่อสาร 

   4. ดานเปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

   5. ดานความสามารถในการแกปญหา 

   6. ดานคุณธรรม 

  จากบทบาทที่สําคัญดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่จําเปนตองมี  เพ่ือเปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพการ
บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นั้น วาจะมีมาตรฐานมากนอยเพียงใด ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรสังกัด
โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2 จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 วามี
ภาวะผูนําอยูในระดับใด เพื่อทําใหทราบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และเปนแนวทางในการนําไปใชประโยชน 
สงเสริมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อีกดวย  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยจําแนก ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณทํางาน 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 นี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของจากนักวิชาการ อาทิ stogdill (1985: 190),     
Gary Yukl (2010: 173 - 176), Wailwarren Bennis (1985: 199) DuBrin (1998: 80 - 82) และอีกหลายทาน 
และเอาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับภาวะผูนําเหลานี้ มาสังเคราะหเปนตัวกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

   ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ ของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีดังนี้ ดานเปนผูมีวิสัยทัศน ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ดานเปน
ผูมีความสามารถในการสื่อสาร ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานเปนผูมีความสามารถในการแกปญหา และ
ดานเปนผูมีคุณธรรม 
  2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
   2.1. ประชากร ไดแก บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 10 โรงเรียนประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 10 คน และ ครู 426 คน      
รวมบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 436 
   2.2 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามการคํานวณจากสูตร Taro Yamane (1973:        
727-728) ไดจํานวน 209 คน  
  3. ตัวแปรที่ศึกษา  
   3.1. ตัวแปรอิสระ คือ 
   1.ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก  
    1.1. เพศ 
    1.2. อายุ  
    1.3. ระดับการศึกษา 
    1.4. ตําแหนงหนาที่  
    1.5. และประสบการณทํางาน 
   3.2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มี 6 ดานคือ 
   1. ดานวิสัยทัศน 
   2. ดานความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน 
   3. ดานความสามารถในการสื่อสาร 
   4. ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   5. ดานความสามารถในการแกปญหา 
   6. ดานคุณธรรม 
 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 สรุปไดดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาวะผูนําเปน
รายดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดดังนี้คือ ดานความสามารถในการส่ือสาร ดาน
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ความสามารถในการแกปญหา ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานคุณธรรม ดานวิสัยทัศน ดานเปนผูมีความ
มุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ตามลําดับ 
   1.1 ในดานวิสัยทัศน ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําอะไรเพื่ออนาคต รองลงมาคือ มีมโนภาพหรือจินตนาการ คิด
ฝนอยางมีเหตุผล เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนผูที่มองพนกรอบขององคกร รูจักคิดนอกกรอบ ตามลําดับ สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ กําหนดวิสัยทัศนและสํานึกในเปาหมาย 
   1.2 ในดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีแรงจูงในการเปนผูนํา ไมแสดงอาการยอทอเมื่อพบอุปสรรค 
รองลงมาคือ มีความกระตือรือรน และความพรอมในแผนการทํางานอยางแนวแน มีความตั้งใจทํางานอยางสม่ําเสมอ
เพื่อความสําเร็จ สํานึกและเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีแรงจูงใจในการเปนผูนํา ไมแสดงอาการยอทอเมื่อพบอุปสรรค 
   1.3 ในดานความสามารถในการสื่อสาร ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการส่ือสาร รองลงมาคือ มองโลกในแงดี และสามารถสื่อสารใน
ทางบวก มีความเฉลียวฉลาด มีความรอบรูในการสื่อสาร ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความชํานาญ
พิเศษ  
   1.4 ในดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กลาไดกลาเสีย กลาตัดสินใจแมอยูในภาวะเสี่ยง รองลงมาคือ เปนท่ีพึ่งใหการ
สนับสนุนชวยเหลือ มีความเชื่อมั่น ตรงตอระเบียบวินัย และม่ันใจในตนเอง ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ มีอํานาจและความเด็ดขาดในการควบคุม  
   1.5 ในดานความสามารถในการแกปญหา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากเม่ือพิจารณาราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความริเริ่มและมุงมั่นในการแกปญหา รองลงมาคือ แสวงหาส่ิงท่ีดี มีความ
รับผิดชอบในปญหาที่พบ มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะแบงงาน และกระจายอํานาจ เพื่อลดปญหา มีอารมณที่
มั่นคงเมื่อเจอปญหา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีรางกายและสุขภาพที่ดีในการพรอมรับมือกับ
ปญหาตางๆ ได  
   1.6 ในดานคุณธรรม ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความจงรักภักดี รองลงมาคือ มีความยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเสียสละ ตามลําดับ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความซื่อสัตย จริงใจและไววางใจได  
  2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
   2.1 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   2.2 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามอายุ พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   2.3 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน  
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   2.4 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   2.5 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 
 

อภิปรายผล  
  การอภิปรายผลเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจ
เนื่องจาก ผูบริหารสวนใหญมีภาวะผูนํามีความความรูความเขาใจในหลักการบริหารโดยใชหลักภาวะผูนําในการ
บริหารงานในโรงเรียนของตนเองเปนหลัก เชน ดานวิสัยทัศน ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน ดาน
ความสามารถในการสื่อสาร ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดานความสามารถในการแกปญหา ดานคุณธรรม การ
ที่โรงเรียนมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําที่สูงนั้นจะสงผลทําใหการบริหารจัดการไมวาจะเปนดานใด  ยอมจะประสบ
ผลสําเร็จดวยดี เพราะผูบริหารจะไดการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อผูใตบังคับบัญชาในที่นี้ หมายถึงบุคลากร
ทางการศึกษาที่สังกัดอยูในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 มี
ภาวะผูนํา ยอมทําใหเกิดความศรัทธาของคณะครูและเจาหนาท่ี จะสงผลตอการทุมเทตอการปฏิบัติงานดานการ
เรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ และสงผลดีตอผลการเรียนที่ดีของนักเรียนตามมา  
 เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสามารถในการสื่อสาร พบวา ในภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการส่ือสาร สวนขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Kelley Robert 
(1998: 41-434) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับการจัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมของโรงเรียน จาก
การศึกษาพบวาผูนําในสถานศึกษาจําเปนตองมองใหเห็นถึงความตองการของบรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหลายรวมถึงจําเปนตองเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศนไดอยางเต็มที่ในลักษณะการ
เพิ่มพลังอํานาจ ที่สําคัญจะตองสามารถนําพาใหพวกเขารวมกันสรางบรรยากาศท่ีดีของสถานศึกษาไดอยาง
สรางสรรคนั่นเอง 
  ดานวิสัยทัศน ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
เปนผูมีความริเริ่มสรางสรรคทําอะไรเพ่ืออนาคต สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ กําหนดวิสัยทัศน และสํานึกใน
เปาหมาย ท้ังนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับการฝกอบรมและประสบการณมาอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหสามารถริเริ่มสรางสรรคอะไร
ตางๆ เพ่ือใหองคกรดําเนินไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดรวมกันได สอดคลองกับงานวิจัยของ Boone (1992: 391) ได
ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําของศึกษาธิการเขตในชนบท เพื่อคนหาสิ่งท่ีเปนปจจัยตอความสําเร็จในการปรับโครงสราง
ของกลุมโรงเรียนในเขตชนบทของรัฐเท็กซัส และรัฐโอกาโฮมา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของศึกษาธิการเขตในชน
มีลักษณะรวมกัน 4 ประการ คือ  
  1. วิสัยทัศนและความต่ืนตัว โดยเขาถึงคุณภาพของการศึกษา และตระหนักถึงความจําเปนของการ
เปลี่ยนแปลง 
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  2. การสรางวิสัยทัศนรวมกันโดยใหความสําคัญตอการสื่อสารหรือสื่อความกับคณะกรรมการ ในการสราง
เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานรวมกัน 
  3. การสรางความไววางใจตอครูใหญ ครู คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน 
  4. การตรวจสอบติดตามผลเพื่อใหเกิดความแนใจไดวางานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดดําเนินการบรรลุ
สําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใดคุณลักษณะของศึกษาธิการเขต จึงตองเปนผูมีความคิดสรางสรรคและเปน
ผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม พรอมทั้งแสวงหานวัตกรรมใหม ๆ ที่จะนํามาพัฒนาการเรียนรูใหปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน พบวา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความเขาใจในงาน และคํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ มีแรงจูงในในการเปนผูนําไมแสดงอาการยอทอ เมื่อพบอุปสรรค ท้ังนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับแรงจูงใจทางดาน
สังคมจากหนวยงานโรงเรียนใกลเคียง หรือนโยบายจากตนสังกัด เปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการในความสําเร็จ
ของงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตตกาญจน ปฏิพันธ (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
การแสดงออกภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจําแนกตามเพศอายุและประสบการณการเปนผูบริหารเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการ
โครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษและความมีอิทธิพลของแตละปจจัยกลุมตัวอยาง
เปนผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 684 คนมีผลการวิจัยดังนี้ 
  1.ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผูนําเชิงสรางสรรคอยูในระดับมากท่ีสุดโดย
ผูบริหารที่มีเพศตางกันมีระดับกาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมแตกตางกัน และผูบริหารที่มีอายุตางกันมีประสบการณการ
เปนผูบริหารตางกันมีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
  2.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยูในระดับมากท้ังสาม
ปจจัยคือแรงจูงใจภายในสภาพแวดลอมแบบเปดและความรูเชิง ลึกเม่ือศึกษาเปรียบเทียบดานเพศอายุและ
ประสบการณการเปนผูบริหารพบวาไมแตกตางกัน  
  3.โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาข้ึนมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
  4.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวาปจจัยแรงจูงใจ
ภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดตอภาวะผูนาํเชิงสรางสรรครองลงมาคือปจจัยสภาพแวดลอมแบบเปดมีน้ําหนักอิทธิพลรวม
ตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและปจจัยความรูเชิงลึกมีน้ําหนักอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงตอภาวะผู นําเชิง
สรางสรรคโดยปจจัยเชิงสาเหตุทั้งสามตัวรวมกันอธิบายภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ดานความสามารถในการสื่อสาร ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความชํานาญพิเศษ
ทางดานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับการฝกฝนทักษะการสื่อสาร ผานการฝกอบรมมวลประสบการณ
ตางๆ เก่ียวกับทักษะทางการสื่อสาร อีกทั้งประสบการณจากการเปนครูผูสอนไดผานการเรียนการสอน จนมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการสื่อสารไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ Kelley Robeh (1998: 41-434) ได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับการจัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมของโรงเรียนจากการศึกษาพบวาผูนํา
ในสถานศึกษาจําเปนตองมองใหเห็นถึงความตองการของบรรดาครูและบุคลากรการศึกษาทั้งหลายรวมถึงจําเปนตอง
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เปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศนไดอยางเต็มท่ีในลักษณะการเพิ่มพลังอํานาจ ที่สําคัญ
จะตองสามารถนําพาใหพวกเขารวมกันสรางบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษาไดอยางสรางสรรคนั่นเอง 
  ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ กลาไดกลาเสีย กลาตัดสินใจ แมอยูในภาวะเส่ียง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีอํานาจและ
ความเด็ดขาดในการควบคุม ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความศรัทธราและเชื่อถือในคุณคาของตนเอง โดยผานการฝกตนให
ทํางานดวยการวางแผนและวางเปาหมายไวเปนท่ีตั้ง มีการเตรียมการลวงหนาในการกําหนดกิจกรรมตางๆ จึงทําให
เกิดความกลาคิด กลาทํา และกลาตัดสินใจได สอดคลองกับงานวิจัยของ (นิภา อําไพวรรณ, พลูสุข หงคานนท และ
ปกรณ ประจัญบาน, 2554: 65-79) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับการสรางแรงจูงใจของหัวหนา
หอผูปวยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธชินรา พิษณุโลก ผลการวิจัย พบวา ระดับของพฤติกรรม
ผูนําของหัวหนาหอผูปวยโดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง  โดยดานที่มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ีสุดคือ ดาน
พฤติกรรมผูนําแบบผูบุกงาน สวนดานท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานพฤติกรรมผูแบบยึดระเบียบระดับของการ
สรางแรงจูงใจของหัวหนาหอผูปวยโดยรวม และรายดานอยูในระดับสูง โดยดานท่ีมีคาคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดาน
ลักษณะของงานสวนดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานเงินเดือนและคาตอบแทนพฤตกรรมผูนําของหัวหนา
หอผูปวยโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับการสราง
แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =.443, p < .01) และมีความสัมพันธ ทางบวกกับการสราง
แรงจูงใจดานปจจัยค้ําจุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .539, p < 01) พฤติกรรมผูนําของหัวหนาหอผูปวย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ ทางบวกกับการสรางแรงจูงใจ
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =.751, p < .01) 
  ดานความสามารถในการแกปญหา ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความริเริ่มและมุงมั่นในการแกปญหา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีรางกายและสุขภาพที่ดี
ในการพรอมรับมือกับปญหาตางๆ ได ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดมีการวิเคราะห SWOT คือ หาจุดออนและจุดแข็งของโรงเรียน ซึ่ง
เปนยุทธศาสตรที่เปนประโยชนในการวิเคราะหปญหาตางๆ ขององคกรโดยท่ัวไป ดวยการปรึกษาหารือกับบุคลากร
ในองคกร และการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุมและดูแลปญหาตางๆ อีกทั้งยังนําเทคนิคที่หลากหลายท่ีคิดคนวิธีที่
จะนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ เขามาบริหารจึงมีความริเริ่มและมุงมั่นท่ีจะแกปญหาใหคลี่คลายไปได
ดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แมค คอลและลอมบารโด (มานิต บุญ
ประเสริฐ และคณะ, 2549: 11 - 12 อางอิงจาก McCall and Lombardo, 1983) ท่ีศึกษาคุณลักษณะที่จะทําให
ผูนําประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ประกอบดวย คุณลักษณะ 4 ประการคือ 1) ความม่ันคงทางอารมณและ
บุคลิกภาพ ไดแก ความสุขุมเยือกเย็น ความสงบโดยเฉพาะในสถานการณที่มีความตึงเครียด 2) การยอมรับผิด เม่ือมี
ขอผิดพลาด เร่ิมตนใหม 3) ทักษะการสื่อสารที่ดี คือ ความสามารถที่จะโนมนาวและส่ือสารใหผูอื่นคลอยตามความ
คิดเห็นโดยไมตองใชอํานาจขมขู และ 4) ความฉลาด สามารถเขาใจเร่ืองตางๆ ไดหลากหลายมากกวา รูลึกเพียงเรื่อง
หนึ่งเร่ืองใดและใจแคบ 
  ดานคุณธรรม ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ความจงรักภักดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีความซื่อสัตย จริงใจและไววางใจได ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารเปน
หนึ่งในวิชาชีพทางการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรวิชาชีพชั้นสูง จึงเปนสิ่งสําคัญในการที่
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จะยึดมั่นถือมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งความจงรักภักดีนั้นเปน
เกณฑของการปฏิบัติตนตามวิชาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ อารีรัมย (2556: บทคัดยอ ) ไดศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 พบวา  
  1. คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวมพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จําแนกตาม สถานภาพ โดยภาพรวม พบวา มี
พฤติกรรมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  
  3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จําแนกตามขนาด ของสถานศึกษา โดยภาพรวมมี
พฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ .01  
 4. แนวทางสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาควรประพฤติตนเปน แบบอยางดีแกผูรวมงาน ผูบริหาร
ควรยอมรับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชาผูบริหารควรปฏิบัติ  หนาที่อยางโปรงใส ซื่อสัตย ยุติธรรมเห็นแก
ประโยชนสวนรวมและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่ควรไดรับการ
พัฒนาหรือควรมีการปรับปรุงคือ ดานเปนผูมีความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน แมจะมีคะแนนอยูในระดับมากก็
ตาม แตควรปรับปรุงในการมีแรงจูงใจในการเปนผูนํา ไมแสดงอาการยอทอเมื่อพบอุปสรรค และมีความสํานึกและ
เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาวิธีทํางานใหมๆ อยูเสมอใหมากข้ึนไปอีก 
  2. ดานวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน และสํานึกในเปาหมาย ใหมากกวาเดิม 
  3. ดานความสามารถในการสื่อสาร ผูนําควรมีความชํานาญพิเศษทางการสื่อสารใหมากข้ึนกวาเดิมอีก 
  4. ดานเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผูนําควรจะมีอํานาจและความเด็ดขาดในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา
ไดมากกวาเดิม 
  5. ดานความสามารถในการแกปญหา ผูนําควรดูแลรักษารางกายและสุขภาพใหดี เพ่ือพรอมรับมือกับการ
แกปญหาตางๆ ไดอยางดีขึ้น 
  6. ดานคุณธรรม แมผูนําจะมีความซื่อสัตย แสดงความจริงใจ และเปนท่ีไววางใจได แกผูใตบังคับบัญชาให
มากข้ึน 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับองคประกอบของภาวะผูนําแบบอื่นๆ ที่สามารถมีความสัมพันธ 
กับสมรรถนะในการบริหารโรงเรียน 
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  2. ควรศึกษาหรือวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืน 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือใหไดองคความรูในเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยเชิงปริมาณ 
  3. ควรศึกษาหรือวิจัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่นๆ เปรียบเทียบผล
การศึกษาที่ไดวาเปนอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และแกปญหาใหประสบผลสําเร็จตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมของนักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการ
ทําเบเกอรีเบื้องตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบ
เกอรีเบื้องตน กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
แบบสอบถามสํารวจความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมการทําเบเกอรีเบื้องตน แบบทดสอบกอนและหลังการ
ฝกอบรมที่มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 และแบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม และวิเคราะห
ขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที  
ผลการวิจัยพบวา  
 1) การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ จากการประเมินหลักสูตรมีคุณภาพความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมท่ีเรียนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนหลังฝกอบรม
สูงกวากอนฝกอบรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความ พึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตนในอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน 
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ABSTRACT
 The purposes of this research were 1) to Develop Short Training Primary Bakery 
Course for Diploma Students at Wattanapruksa Business Administration College, 2) to
compare the workshop achievement towards students before and after participation in 
short training primary bakery course. and 3) to study the satisfaction of students with 
short training primary bakery course. The sample consisted of 36 vocational students 
from Wattanapruksa business administration college in 1st semester of 2017. The 
research instruments were the questionnaire that survey the requirement of sample in 
short training primary bakery course, achievement test with the reliability index of 0.85,
the satisfaction assexxment tow. The data were anaards short training course. The data 
wewe analyzed by percentages, mean, standard deviation and t-test.

The research findings indicated that: 1) The to Develop Short Training Primary 
Bakery Course for Diploma Students at Wattanapruksa Business Administration College. 

The course assessment the most appropriate quality. 2) The achievement of short training 
primary bakery course was higher than before training at the statistical ficance level of 
.05. and 3) The students’ satisfaction with short training primary bekery course at the 
highest level.

Keywords: The development of short training primary bakery course, the
achievement of training, satisfaction 
 

บทนํา 
 ดวยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทําใหวิถีชีวิตของผูคนในปจจุบันตองเผชิญกับปญหาตางๆ 
เชน คาครองชีพที่สูงขึ้นกวาในอดีต ผูคนจํานวนมากไมสามารถบริหารจัดการดานการเงินไดอยางลงตัว รวมถึง
ปญหาดานแรงงานซึ่งถือเปนปญหาที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งในสภาวะปจจุบัน ไมวาจะเปนปญหาการวางงาน และ
ปญหาแรงงานลนตลาดแตทวาเปนแรงงานท่ีไมมีคุณภาพ ดวยปญหาดังกลาวจึงสงผลใหผูคนในสังคมมีความ
จําเปนที่จะตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันการมีรายไดเสริมซ่ึงเกิดมาจากทักษะพิเศษ
เฉพาะตัวจึงถือเปนอีกหนทางหนึ่งในการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับสถานการเพราะการมีรายไดเสริมนอกจาก
รายไดหลักจะเปนการสรางความม่ันคงทางการเงิน เปนการบริหารความเส่ียงหากเกิดปญหาการหารายไดดาน
หนึ่งไปก็ยังสามารถมีรายไดอีกดานหนึ่งมารองรับดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมาของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน
การทําเบเกอรีเบื้องตน เพื่อเปนการจัดหลักสูตรฝกทักษะใหนักเรียนไดมีทักษะวิชาชีพเพ่ิมเติม เพื่อในอนาคต
หากตองการจะเปนเจาของกิจการ หรือนําไปประกอบเปนอาชีพเสริมสรางรายไดนอกเหนือจากงานประจําก็
สามารถทําได 

จากการวิเคราะหสภาพปญหาความจําเปนและบริบทของนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยี วัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ ผูวิจัยจึงเห็นวานักเรียนบางสวนมีปญหาดานรายไดจากการประกอบอาชีพหลัก ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาของนักเรียน ผูวิจัยจึงไดเสนอใหแกคณะผูบริหารของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ จดัฝกอบรมระยะสั้น นอกเหนือจากการเรียนรูตามหลักสูตรท่ีเปด
สอนแลวเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูทักษะดานวิชาชีพระยะส้ันเพื่อนําไปเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดดียิ่งขึ้น และสามารถตอยอดเปนธุรกิจของตนเอง ไดในอนาคต รวมทั้งชวยให
นักเรียนสามารถนําไปปรับใชเพื่อเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตตอไป โดยผลการสํารวจความตองการการ
ฝกอบรมระยะสั้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวานักเรียนสนใจที่จะเขารับการฝกอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะส้ัน โดยวิชาชีพที่ตองการฝกอบรมมากที่สุด ไดแก การฝกอบรมการทําเบเกอรีเบื้องตน เนื่องจาก
เล็งเห็นวาเปนวิชาชีพที่สามารถตอยอดเปนธุรกิจของตนเองไดในอนาคต 
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ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนจึงเห็นควรท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ รวมทั้งหลักสูตร
ฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตนนี้  ผูวิจัยและสถานศึกษามีความพรอมดานความรูความเขาใจในการ
พัฒนาหลักสูตร สื่ออุปกรณและอาคารสถานท่ี ตลอดจนความพรอมในการเรียนรูของนักเรียน ที่จะสนับสนุนให
การดําเนินการหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอร่ีเบื้องตนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอนักเรียน และ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
  1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมของนักเรียนที่เรียน
หลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พัฒนา : D การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรฝกอบรมฯฉบับราง  ตรวจสอบหลักสูตรฝกอบรมฯ

ฉบับราง 
 แกไขปรับปรุงหลักสูตร

ฝกอบรมฯ ฉบับราง 
1. ความสําคัญของหลักสูตร 
2. หลักการของหลักสูตร 
3. วัตถุประสงค 
4. ผูเขารับการฝกอบรม 
5.  คุณสมบั ติ ของผู เ ข า รั บกา ร

ฝกอบรม 
6. ระยะเวลาในการอบรม 
7. ดําเนินการ 
8. สถานท่ีในการจัดอบรม 
9. เน้ือหสาระของหลักสูตร 
10. โครงสรางหลักสูตรฝกอบรม

ระยะสั้น เรื่องการทําเบเกอรี
เบื้องตน 

11. การดําเนินการจัดกิจกรรม
ฝกอบรม 

12. กิจกรรมในการฝกอบรม 
13. ส่ือประกอบการฝกอบรม 
14. การวัดผลและประเมินผลการ

ฝกอบรม 
15. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
 

 ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข
ภ า ย ห ลั ง ก า ร
ตรวจสอบ 

วิจัย : R การทดลองใชขอมูล 
1. หลักสูตรภาคทฤษฎี 
2. หลักสูตรปฏิบัติ 

พัฒนา : D การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม 
2. ความพึงพอใจตอหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี
เบื้องตน 

หลักสูตรฝกอบรมฯฉบับสมบูรณ 

วิจัย : R (การศึกษาขอมูลพื้นฐาน) 
1. การศึกษาขอมูลความตองการของนกัเรียนการจัดฝกอบรมการทําเบเกอรี 
2. ศึกษาเอกสารเอกสารที่เกี่ยวของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและการทําเบเกอรี

เบื้องตน 

ปรับปรุงแกไข 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบ
เกอร่ีเบื้องตน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมของนักเรียน และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอร่ีเบื้องตนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  
ขั้นตอนท่ี 1 วิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี วัฒ
นพฤกษาบริหารธุรกิจ ในสาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร จํานวน 228 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ในสาขาการบัญชี และสาขา
คอมพิวเตอรทั้ งหมด จํานวน 228 คน เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน คือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งจะสรางขึ้นเพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมการทําเบเกอรีเบื้องตน และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝกอบรมโดยการนําแบบสอบถามแจกไปยังนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และคอมพิวเตอร วิธีการวิเคราะหขอมูล  

1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการนําแบบสอบถามแจกไปยังนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ในสาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร
ทั้งหมด จํานวน 228 คน 

2.รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแลว โดยทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
ทุกคร้ังเมื่อรับแบบสอบถามคืน และนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป ซึ่งขอมูลท่ีไดนั้นจะนํามาวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ และนําเสนอขอมูลดวยสถิติความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)  
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยพฤกษาบริหารธุรกิจ เกิดจากการนําเอาขอมูลท่ีไดขั้นตอนที่ 1 ที่เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานมา
เปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามากําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตร (ฉบับราง) โดยการดําเนินงานออกเปน 3 ข้ัน 
คือ การรางหลักสูตร การตรวจสอบรางหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร  
ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตร  

การทดลองใชหลักสูตรเปนการนําหลักสูตรฝกอบรมฉบับรางท่ีสรางข้ึน ซ่ึงผานการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขโครงรางหลักสูตรแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อคนหาขอบกพรองของหลักสูตร ซึ่งมี
รายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังหมด 228 คน  

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการเปดรับนักเรียนที่มีความสนใจเขารวมฝกอบรม 
และเขาฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน ในวันอาทิตยที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
และวันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองหลักสูตรเพื่อ
วัดประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน 
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สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ 
2. แบบประเมินความสามารถระหวางฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ  
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ  
ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

ในขั้นตอนที่ 4 ประกอบดวยขั้นการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้  
ขั้นที่ 1 การประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลในการวิจัยคร้ังนี้ ทําการประเมินใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรม โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิการฝกอบรมดวยหลักสูตร

ฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน แบบเลือกตอบ 4 ตัว เลือกจํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.85 ซึ่งสถติิที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติ t-test โดยทดสอบความแตกตางของคากลางของสองประชากรไมอิสระ 
(Paired t-Test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. การประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรี่เบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนการใหคะแนนเปนแบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) มาตร
วัด 5 ระดับ โดยมีดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67-1.00 ซ่ึงสถิติ ที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ (Frequency) 
รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ขั้นที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังการใชหลักสูตรฝกอบรมระยะ
สั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณตอไป 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอร่ีเบื้องตน สําหรับนั กเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ไดหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีองคประกอบของหลักสูตรท้ังสิ้น 15 องคประกอบ ซึ่งมีคุณภาพของ
หลักสูตรอยูในระดับดีมาก โดยหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

2. ) ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมท่ีเรียนหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตนหลังฝกอบรม
สูงกวากอนฝกอบรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนอยูในระดับมาก
ที่สุด 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยวีัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ สามารถอภิปรายผลไดตามประเด็นตอไปนี้ 
1. ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมน้ัน เร่ิมตนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตาง ๆ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนั้นนําไปสู การสังเคราะหหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี
เบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ซ่ึง
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ประกอบดวย 15 องคประกอบ ไดแก ความสําคัญของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค ผูเขารับ
การฝกอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลาในการอบรม เนื้อหาสาระของหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร กิจกรรมในการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม และ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ โดยผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณตรงในดานการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม และอาจารยผูสอนที่มีความรูดานหลักสูตรฝกอบรมจํานวน 8 คน ทําใหหลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ มีความชัดเจน สามารถนําไปใชไดจริง จนบรรลุผลตามวัตถุประสงค และจุดมุงหมายที่กําหนด ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542, : 50-52) ท่ีไดกลาววาองคประกอบ
ของหลักสูตรมี 4 ประการ ประกอบดวย จุดมุงหมายและจุดประสงค ของหลักสูตร เนื้อหาสาระและ
ประสบการณ การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล และสอดคลองกับศิริรันดร ปญญาพู ( Gotoknow, 
2554 : Online) กลาววา องคประกอบของหลักสูตรการฝกอบรม ประกอบดวย 7 องคประกอบใหญๆ คือ 
หมวดหัวขอวิชา วัตถุประสงคของแตละวิชา ประเด็นสําคัญ เทคนิคและวิธีการฝกอบรม ระยะเวลาแตละวิชา 
วิทยากรในแตละวิชา และกําหนดการฝกอบรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและสรุปใหตรงตาม
ประเด็นที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของหลักสูตรและสถานศึกษาจึงทําใหผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับ
รางมีความเหมาะสม นอกจากนี้ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดองคประกอบ
ของลักสูตรและทําการประเมินหลักสูตรดวยผูทรงคุณวุฒิ โดยผูทรงคุณวุฒิไดลงความเหนวา หลักสูตรมีคุณภาพ
และเหมาะสมอยูในระดับที่มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน จิวพานิชยและชัยวัฒน วารี (2554 : 75-
76) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพื่อการ
เตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาขั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่มีองคประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงคของหลักสูตรโครงสราง 
เวลาการอบรม เน้ือหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม ส่ือการฝกอบรม การติดตาม การวัดและการประเมินผลผล
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพในระดับมากที่สุด 

2. ผลสัมฤทธิ์จากการใชหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรูหลัง
ฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี่เบื้องตนสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้เนื่องจากหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนถูก
พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ และไดรับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิทั้งในเร่ืองของเนื้อหาสาระ เวลา 
กิจกรรม และการประเมินผล นอกจากนี้กิจกรรมของการฝกอบรมเปนการลงมือปฏิบัติจริง ทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดมีโอกาสฝกทักษะในการลงมือปฏิบัติ จึงเกิดเปนประสบการณตรงอันนําไปสูความรูและความเขาใจที่
แทจริง นอกจากนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรมเปนผูสนใจและสมัครในการเขาฝกอบรม 
เนื่องจากเห็นประโยชนและคุณคาของการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตน ซึ่งผลสม
ฤทธ์ิจากการใชหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบื้องตนมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัช คันศร 
(2551 : 25-27) ท่ีทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมโดยใชแนวคิดการเรียนรูตามสถานการณเ พ่ือ
สงเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผูรับการฝกกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และพบวานักเรียนที่เขารับการ
ฝกอบรมมีสมรรถนะดานความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ สูงกวารอยละ 70 โดยมี
คะแนนความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท อาชาและคณะ (2555 : 79-80) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
พบวา การประเมินผูรับการฝกอบรมกอนและหลัง และมีการประเมินระหวางการฝกอบรม มีเกณฑการประเมิน

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ที่ชัดเจน และผลการประเมินการใชหลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจสูงข้ึนกวากอนฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ อีทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน จิวพานิชยและชัยวัฒน วารี (2554 : 75 -76) ที่
ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความ
พรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาขั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และพบวาความสามารถในการสรางบทเรียนออนไลนโดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียมความพรอมในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูหลังอบรมสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของพราเตอร และ เฟอรรารา (Prater and Ferrara, 1990 : 36-41, อางถึงใน แขก มูลเดช, 2555 : 
116) ไดทําการวิจัยเร่ืองการฝกอบรมนักเรียนเพื่อใหสามารถจําแนกการเรียนรูของนักเรียนพิการ โดยใชวิธีการ
สอนความเขาใจในระบบเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดการสอน ซึ่งพัฒนามาจาก
ระบบคอมพิวเตอร และพบวา ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความชํานาญเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ผลการสํารวจความพึงพอใจจากการเขารวมฝกอบรมดวยหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี
เบื้องตนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนที่เขารับการอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจในดานเนื้อหา
ของการฝกอบรมมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรนี้มาจากการพัฒนาตามแนวคิดและทฤษฎีการฝกอบรม 
และไดรับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ อีกทั้งในการฝกอบรมครั้งนี้ ผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสลง
มือปฏิบัติจริง ทําใหไดรับความเพลิดเพลินในการเรียนรู อีกท้ังผูเขารับการฝกอบรมมีความสมัครใจการเขา
ฝกอบรม นอกจากนี้ผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับท่ีคอนขางมีวุฒิภาวะ และตองการฝกอบรมที่นําไปสูการ
สรางอาชีพอีกดวย ทั้งนี้ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท อาชาและคณะ (2555 : 79-80) ที่
ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.21 
และสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน จิวพานิชยและชัยวัฒน วารี (2554 : 75-76) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพ่ือการเตรียมความพรอมในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาข้ันปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีพบวา ความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรฝกอบรมการสรางบทเรียนออนไลน โดยใช LMS Moodle เพื่อการเตรียม
ความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ  
จากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอร่ีเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ ทําใหมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 
  1.1 ในการนําหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรี่เบื้องตนไปใชนั้น ควรมีการจัดเตรียม

อุปกรณ และสถานท่ีใหพรอมตามจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม  
 1.2 ผูใหการฝกอบรมท่ีใหการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันการทําเบเกอรี่เบื้องตน

นี้ ควรเปนผูที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในดานการทําเบเกอร่ี และเชี่ยวชาญในการวิจัย วางแผนการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม เชน งบประมาณ สถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ ใหเพียงพอ รวมถึงควรมี
บุคลากรที่มีความสมัครใจ เสียสละ มีความกระตือรือรน และมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจอีกดวย เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติที่ดี และเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
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 1.3 ควรมีการปรับระยะเวลาในการจัดฝกอบรมใหเหมาะสมตามกลุมผูรับการฝกอบรม และ
สถานการณของการฝกอบรม เพื่อสามารถนําหลักสูตรฝกอบรมน้ีไปใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเก่ียวกับความรูดานตางๆ 

เก่ียวกับ เบเกอรี หรือการทําเบเกอรีชนิดอื่น ๆ เพ่ือสรางความรู ความสามารถ โอกาส และทางเลือกใหกับผูเขา
ฝกอบรมมากข้ึน 

 2.2 ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในการจัดการเรียนการ
สอน และการบรรยายสําหรับผูสอนเร่ืองการทําเบเกอร่ีเบื้องตน 

 2.3 ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ท่ีเหมาะสมกับผูเขา
ฝกอบรมแบบอื่นๆ ตามสภาพความตองการจําเปน 

 2.4 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีศึกษาในเร่ืองของการติดตามผลการนําความรูและ
ความสามารถที่ไดจากการฝกอบรมไปใชงานจริงของผูเขาอบรม 
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
Administrators Ethical Behaviors Toward School Sahalumpaya Administration in
Saraburi Primary Educational Service Area Office 2

 
ผูวิจัย    ธารารัตน  ทองลอย   

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์   

ภาควิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 3) เพื่อเสนอแนะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 กลุมประชากรไดแกครูผูสอนใน สหลําพญา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 88 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภท
เลือกตอบ (Check List) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติที่ใชไดแก รอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�)   
ผลการวิจัยดังนี้  

1) ดานการครองตน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ดานการครองตน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละขอของดานการครองตน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมการครองตน ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 
2 อยูในระดับมากที่สุด จําแนกเปนรายขอที่มีระดับมากท่ีสุดคือ ขมใจตนเองไมใหมัวเมากับสิ่งเพลิดเพลินจนเกิน
ฐานะ มีคาเฉลี่ย ซึ่งอยูในลําดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยึดมั่นในความซ่ือตรง ซ่ือสัตย มีคุณธรรม มีคาเฉลี่ย อยูใน
ลําดับมากท่ีสุด และ คาเฉลี่ยที่นอยสุดในดานนี้คือ การสละเวลาสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม อยูในระดับมาก   

2) ดานการครองคน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ดานการครองคน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอของดานการครองคน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
การครองคน ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 อยูใน
ระดับมากที่สุด จําแนกเปนรายขอที่มีระดับมากที่สุด คือ สนับสนุนเพ่ือนรวมงานที่มีความสามารถใหมีความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การทํางาน มีคาเฉลี่ย ซึ่งอยูในลําดับมากที่สุด รองลงมาคือ ใหขวัญกําลังใจหรือยกยอง
ชมเชยเม่ือเพื่อนรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงอยูในลําดับมากที่สุด คาเฉลี่ยที่นอยสุดในดานนี้คือ 
รูสึกเห็นอกเห็นใจเม่ือเพื่อนรวมงานมีความทุกข อยูในระดับมาก3)ดานการครองงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 2 ดานการครองงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอของดาน
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การครองงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการครองงาน ของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 อยูในระดับมากที่สุดคือสงเสริมพัฒนาโรงเรียน 
โดยยกระดับคุณภาพใหไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย ซึ่งอยูในลําดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
ในการวางแผน กําหนดนโยบายและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยลําดับมากที่สุด คาเฉลี่ยท่ีนอยสุดใน
ดานนี้คือ แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานดวยการใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ  อยูในระดับมาก โดยรวม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตนสูงกวาพฤติกรรมระดับอื่น 

 
คําสําคัญ : พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา 

Abstract   
The research entitled “Administrators Ethical behaviors Towards School 

Administration in Saraburi primary Education Service Area Office 2”. The objectives of the
research were as follows : 1) to study the Administrators Ethical Behaviors Towards School 
Administration in Saraburi Primary Education Service Area Office 2, 2) to compare the 
Administrators Ethical Behaviors Administration in Saraburi Primary Education Service 
Area Office 2 by classifying on the personal factors, and 3) to present model of the 
Administrators Ethical Behaviors Towards School Administration in Saraburi Primary 
Education Service Area Office 2.The sample of this research consisted of the 88 teachers in 
Sahalumpaya under Saraburi Primary Education Service Area Office 2.The research tool 
used questionnaire. The data were analyzed to find requency, percentage, mean (μ) and 
standard deviation(�).
The findings of the study had been found that  

1. Self-control found that  The administrators should act as idol to colleagues and 
subordinates. The administrators should conduct as honest person with integrity and speak 
trustingly. The administrators should have both a moral speech and mind and consciousness 
as well. 2.Human control found that The administrators should have justice and no bias to 
anyone. The administrators should listen to the colleagues and subordinates and taken their 
messages sincerely. The administrators should take care of to support to working with 
advanced functions appropriately. 3.Working-control found that The administrators should 
be committed to the tasks and courage to face the problems.  The administrators should 
adhere to the principle and the accuracy of management.  The administrators should be 
assigned tasks according to colleges and subordinate abilities.the  study had been  found  
that  Administratiors Ethical Behaviors Self control is the highest 

Key Word (s) : Administrators Ethical Behaviors Toward  School

บทนํา 
ในปจจุบันสภาพปญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมไดทวีความรุนแรง ซับซอนมากย่ิงข้ึนทําใหเกิดปญหา

ทางดานคุณธรรม โดยเกิดเหตุการณเกี่ยวกับการปลนฆาขมขืนและมีพฤติกรรมเปนภัยตอสังคมซึ่งปรากฏอยูทั่วไป 
สังคมไทยในปจจุบันนี้เริ่มสนใจแตการพัฒนาทางดานวัตถุและขาดความสนใจทางดานจิตใจ มนุษยเราก็ยิ่งจะเพ่ิม
ความเห็นแกตัวเห็นแกไดมากขึ้นและจะฉลาดขึ้นในทางฉอฉล แกงแยง ชิงดีชิงเดนเอารัดเอาเปรียบกันโดยไม
คํานึงถึงความผิดชอบชั่วดี มีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ตลอดทั้งมีการทําลายลางกันดวยความรุนแรงและแยบยล
มากขึ้น ปญหาความเส่ือมโทรมทางดานจิตใจ ปญหาละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ปญหาความประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ทําใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูบริหารการศึกษา ขาราชการและผูที่เกี่ยวของ การเปล่ียนแปลง
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ทางดานวัตถุทําใหคนสมัยใหมหลงใหลใฝฝนตอรูปธรรมที่จะนําความสุขความสบายมาใหแกตนเองโดยไมคํานึงถึง
คุณธรรม นอกจากน้ียังมีวัฒนธรรมตางประเทศที่หลั่งไหลเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยมากข้ึน ทําใหคนไทยนั้นขาด
คุณธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกตอง โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งจะตองเปนผูนําทางการศึกษาในทองถิ่นและ
เปนแบบอยางที่ดีงามในดานคุณธรรม            

สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับรากหญา เพราะมีความใกลชิดกับ
ผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก กิจกรรมการเรียนการสอนกอใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนนั้นจะเกิดข้ึนที่
สถานศึกษา เด็กจะเกิดการเรียนรู เปนคนเกง เปนคนดี และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไดก็อยูที่
สถานศึกษาเปนสําคัญ ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเปนผลมาจากความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา 
ในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน และการบริหารจะประสบผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติหลายประการ คือ มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะ มีคุณธรรมและมีลักษณะท่ีดี ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ คือ สมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษา การสราง
คุณธรรมเพ่ือใชในการบริหารเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร ท่ีจะทําใหสามารถดําเนินงานไปดวยความราบร่ืน
และบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพได แตในสถานการณปจจุบันสังคมไทยนับวันจะมีความซับซอนวิกฤตและ
รุนแรงมากข้ึน รวมท้ังระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด การแขงขันแบบเสรี การเรงเราและการกระตุนในลักษณะ
บริโภคนิยมผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน ที่ทําใหโครงสรางสังคมออนแอ มนุษยมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ลอแหลมตอการกระทําผิดกฎหมาย หม่ินเหมตอศีลธรรมอันดีงาม มีคานิยมท่ีไมพึงประสงค ดังนั้น
ผูบริหารในฐานะผูนําทางการศึกษาจึงควรมีแนวปฏิบัติที่อยูในกรอบของคุณธรรม เพราะคุณธรรมเปนเครื่องเหนี่ยว
รั้งจิตใจบุคคลใหประพฤติในทางที่ถูกที่ควร และเปนเครื่องมือชวยสงเสริมใหบุคคลนั้นเปนท่ียอมรับแกผูรวมงาน ทํา
ใหผูรวมงานเกิดขวัญและกําลังใจ รูสึกมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญมากผูบริหารทุกคนทุกระดับตองมีโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา 
เพื่อชวยใหการบริหารงานในสถานศึกษาราบรื่น บรรลุจุดมุงหมาย ถาผูบริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมจะไมเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา ขาดความศรัทธาในตัวผูบริหาร การบริหารงานจะตองยึด
กฎระเบียบของทางราชการ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เราสามารถพัฒนาไดดวยการศึกษาหาความรูเพื่อเปนบันไดสู
ความสําเร็จในชีวิต มีความมั่นคงในอาชีพ มีความเปนอยูที่สบายกวาคนอ่ืน ไดรับการยกยองนับถือ หากผูบริหารมี
ความรูแตขาดคุณธรรมยอมจะไมเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ดังนั้นการบริหารงานผูบริหารควรมีคุณธรรมใน
การครองตน ครองคน และครองงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมท้ังสามดานของผูบริหารสถานศึกษามี
ความสําคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษาเปนอยางมาก ซ่ึงโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้น นอกจากจะเกิดกับตัวครู นักเรียน วิธีการสอนแลว ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถในการ
บริหาร โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดประโยชนสูงสุดตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติตาง ๆ เชน มีความรูความเขาใจ มีทักษะมีคุณธรรม มีจริยธรรมที่
งดงามจะตองยึดมั่นในระเบียบคุรุสภาวาดวยจริยธรรมของครู ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิขาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

ประสิทธิผลของโรงเรียน เกิดจากการบริหารโรงเรียนท่ีมีสภาพทางสังคมบรรยากาศ และ สิ่งแวดลอม
รอบๆตัวผูเรียนเอื้อตอการเรียนรูอยางเหมาะสม มีความพรอมทางดานทรัพยากรตางๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอและมี ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหสามารถจัด
การศึกษาไดอยางดีผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในดาน ตางๆ เพ่ือใหกระบวนการจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหง การเรียนรูใหมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เห็นคุณคาของการ
ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูใน สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอยางมีความสุขกอใหเกิดการ
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พัฒนาประเทศชาติไดอยางมั่นคงและย่ังยืน โดยองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนเปน ระบบสังคมรูปนัยท่ี
จะตองจัดความสัมพันธภายนอกกระบวนการภายในองคกรใหสอดคลองกับ เงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของ
สังคม ระบบของโรงเรียนจะ มั่นคงก็ตอเมื่อสรางผลผลิตใหเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
วัตถุประสงคของ โรงเรียนคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน
การ ปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบท้ังภายในและภายนอกและสามารถสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู  
 ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ยอมขึ้นอยูกับ ผูบริหารเปนสําคัญ ภายใตขอจํากัดของการบริหาร
สถานศึกษา เปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผนวิธีการและข้ันตอน ตางๆ ในการปฏิบัติงานไว
อยางเปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวน อ่ืนๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดี
ตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให งานนั้นบรรลุจุดหมายท่ีวางไวการ
บริหารงานนั้น จะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวาการ ดําเนินงานตางๆ มิใชเพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะ
กระทํา เพียงลํา พังคนเดียวแตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มี สวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จซึ่งการบริหาร
การศึกษาใน สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น
ปจจัย สําคัญ ตอการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีสวน 
รวม ซึ่งตรงตามมาตรา 22 วาดวยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ พัฒนา
ตนเองไดและถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่ง ในฐานะ ผูนําหลัก ซึ่งมี
ภาระหนาที่สําคัญ คือ เปนผูบริหารทางการศึกษา มีความรับผิดชอบในการบริหารงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของ           
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ          
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 มาตรา 39 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษาทั้ง 4 ดานคือ 
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาโดยตรง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยเปนความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ทํางานรวมกันจนสามารถทําใหนักเรียนใฝรูรักการอาน 
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญและจําเปนในการสรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศนโยบาย
ทิศทางในการเสริมสรางพัฒนาวินัยและจริยธรรมของคนในชาติและเปนนโยบายเก่ียวกับการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จึงเปนงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงและไดมอบหมายนโยบายใหกรมตาง ๆ ไปดําเนินการ 
ดังนั้นจึงเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารการศึกษาและผูบังคับบัญชาทุกคนของสวนราชการที่จะถือเปนหนาท่ีในการ
เสริมสรางพัฒนาวินัยและจริยธรรมใหแกราชการในสังกัดดวย และหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งคือ ทําอยางไรจะจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองเสริมสราง
พัฒนาใหครูสอนดี มีระเบียบเพียบคุณธรรมและนําสังคมในสถาบันการศึกษาครูผูทําหนาท่ีบริหารถูกจัดใหเปนผู
วางแผนนโยบายและมอบหมายใหครูเปนผูนําไปปฏิบัติ ดังนั้นผูบริหารจึงเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหงานดําเนินไป
ไดในรูปแบบที่เหมาะสมตามแนวนโยบายดานจริยธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวถึงแมวาครูจะถูก
มอบหมายใหมีหนาที่โดยตรงในเรื่องนี้ก็ตามแตการพิจารณาควรเร่ิมตนที่ครูที่เปนผูบริหารสถาบันเสียกอนเพราะ
การเปนผูบริหารนั้นจะมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานในสถาบันการที่ ผูบริหาร
สามารถครองตนใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมยอมหมายถึงการที่ผูบริหารนั้นเปนผูที่มีความประพฤติในลักษณะที่
สังคมตองการและพรอมที่จะเปนแบบอยางที่ของผูใตบังคับบัญชาและผูเรียนทั้งหลายที่อยูในสถาบันตลอดจนเปน
การสรางความเชื่อมันตอสถาบันใหแกผูปกครองอีกดวย 
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ผูบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ นาจะนําคําสอน หลักธรรมในทางพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหมีคุณธรรม 
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนตองการที่จะศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุีเขต 2 ซึ่งใชเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน 3 ดาน คือ 
ดานการครองตน ดานการครองคนและดานการครองงาน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมในการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกัน ท้ังนี้
เพื่อนําขอสนเทศท่ีไดนําเสนอ สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาทางดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคน พัฒนางานในสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 2 ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารในการบริหาร

สถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารในการ

บริหาสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ของครูผูสอน 

      3. เพ่ือนําเสนอรูปแบบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหาร
ในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษารสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามแนวคิด
ของ ลี (Lee, 2003 : 88- 89; อางถึงใน พงษพันธ บุญถูก, 2552 : 37-38) ผูวิจัยไดนํามาบูรณาการเปนกรอบ
แนวคิดของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภาพประกอบแนวความคิด  ในการวิจัยไดดังภาพประกอบ  

ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการ
บริหารสถานศึกษา จําแนกออกเปน 3 ดานคือ 

1.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน 
2.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองคน 
3.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองงาน 

 

ปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน 
ไดแก 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ขนาดสถานศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. พฤติกรรมดานจริยธรรมของผูบริหารใน สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 อยูในระดับมาก 
2. ผูบริหารที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม แตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอนในสหลําพญา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจําปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 88 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน ไดแกเพศ อายุ ขนาดของสถานศึกษา 
ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี 5 ระดับแตละระดับมีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นบอยครั้งที่สุด 
4 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นบอยครั้ง 
3 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นบางครั้ง 
2 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นนาน ๆ คร้ัง 
1 หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามความคิดเห็นไมเคย 

ตอนที่ 3 เปนแบบแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นใน 
แบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC  (Index of Item Objective 
Congruence) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามเทากับ 0.94   

6. นําแบบสอบถามไปใชกับโรงเรียนในสหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 
2 จํานวน 88 คน เพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามตามวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.95 
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วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล   
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการครู สหลําพญา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

1. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัส ใหคะแนนตามนําหนักคะแนนแตละขอและบันทึกขอมูลลงใน
คอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

  2. นําผลการคํานวณ มาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาตอไป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน � โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
ควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 
    พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (�= 4.54) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในลําดับมากท่ีสุด 

เรียงตามลําดับดังนี้ พฤติกรรมดานการครองตน (�= 4.67) พฤติกรรมดานการครองงาน (��= 4.56)  พฤติกรรม

ดานการครองคน (�= 4.39)  ตามลําดับดังตาราง 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (�) ของความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม                                                                            

 
 
 
 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

�                 �              แปลผล 
1. พฤติกรรมดานการครองตน 
2. พฤติกรรมดานการครองงาน        
3. พฤติกรรมดานการครองคน 

4.67              0.51             มากท่ีสุด 
4.56              0.68             มากท่ีสุด 

4.39              0.69             มาก 

รวมท้ังหมด 4.54             0.63            มากท่ีสุด 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน

การบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศ                            

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
เพศชาย เพศหญิง 

 � ระดับ  � ระดับ 

1. ดานการครองตน                       4.72 0.40 มากที่สุด 4.65 0.52 มากที่สุด 
2. ดานการครองคน                      4.33 0.62 มาก 4.37 0.72 มาก 
3. ดานการครองงาน                     4.64 0.67 มากที่สุด 4.52 0.68 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.56 0.56 มากที่สุด 4.51 0.64 มากที่สุด 

 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร

สถานศึกษาจําแนกตามอายุ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน

การบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามอายุ                            

 
4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร

สถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารใน

การบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา                                                                                      

 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
อายุ 20–29 ป อายุ 30–39 ป อายุ 40 49 ป มากกวา 50 ป 

 � ระดับ  � ระดับ  � ระดับ  � ระดับ 

1. ดานการครองตน 4.73 0.33 มากท่ีสุด 4.59 0.44 มากท่ีสุด 4.73 0.46 มากท่ีสุด 4.61 0.34 มากท่ีสุด 
2. ดานการครองคน        4.36 0.75 มาก 4.28 0.73 มาก 4.46 0.58 มาก 4.41 0.61 มาก 
3. ดานการครองงาน       4.60 0.64 มากท่ีสุด 4.34 0.75 มาก 4.79 0.49 มากท่ีสุด 4.29 0.73 มาก 
ภาพรวม 4.56 0.57 มากที่สุด 4.40 0.64 มาก 4.66 0.51 มากที่สุด 4.43 0.56 มาก 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ขนาดเล็ก 

จํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน 
ขนาดกลาง 

จํานวนนักเรียน 121 – 600 คน 
  � ระดับ  � ระดับ 

1. ดานการครองตน            4.67 0.47 มากที่สุด 4.68 0.52 มากที่สุด 
2. ดานการครองคน            4.42 0.64 มาก 4.35 0.76 มาก 
3. ดานการครองงาน           4.50 0.71 มาก 4.63 0.63 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.53 0.61 มากที่สุด 4.55 0.64 มากที่สุด 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร

สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน                 
อันเนื่องมาจากครูผูสอนมีความเขาใจในการบริหารงานซ่ึงเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานการครองตน ครองคน 
และครองงาน จึงมีความเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของ กวาง เสียงล้ํา ที่ไดทําการวิจัย
เร่ือง “ทําการศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3” พบวา ครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นตอคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับการวิจัยของ ถาวร อาจนนลา ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง 
“ทําการศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 1” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมดานการครอง
ตน ครองคน และครองงาน ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับการวิจัยของ  
นิยม ไผโสภา ไดทําการวิจัยเรื่อง“ทําการศึกษาพฤติกรรมการครองตน ครองคน และครองงานตามแนวพุทธธรรม
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม”พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอพฤติกรรมการครองตน ครองคน และครองงานตามแนวพุทธธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยรวมมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สถานศึกษา
บริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และทองถ่ิน เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรู
ที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
และเพ่ือใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และของบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิวัชร ทับเจริญ 
(2550 : 15) กลาววา การบริหารวิชาการ คือ การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อใหเกิด
การพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะวิจัยในครั้งนี้ 

1. การบริหารสถานศึกษา โดยนําหลักการครองคน ครองตน และครองงานมาบูรณาการใชในสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนํา เปนแบบอยางที่ดีกระตุนใหผูอื่นทํางานตามบทบาทหนาท่ี โดยไดรับผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไวเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ผูบริหารควรใหการสนับสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษา ในการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม          
เพื่อพรอมในการปฏิบัติหนาที่ในการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด การใหความรู ผูบริหารสถานศึกษาควรมี
การพัฒนาแผนงานในดานการสงเสริมคุณธรรมและศีลธรรมในสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการนําไปใชได
จริงในชีวิตประจําวัน 

3. ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารควรยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตท้ังดานการครองตน ครองคน 
และครองงาน อยางสม่ําเสมอเปนนิสัย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยครั้งนี้ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมของครูผูสอนดวยเนื่องจากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไป 

 2. ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการทําวิจัยใหมากขึ้น นอกเหนือจากการเก็บขอมูล เชน อาจมีการสนทนา
กลุม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหใหตรงกับความเปนจริงจะไดเปนมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น 
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวัน  ศรีทอง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 
Teachers’Satisfaction towards the Environmental Setting of School in Tawan-Srithong 
School Group under Lopburi Primary Educational Service Area Office 1 
 

ผูวิจัย   นฤมล  เอ่ียมบัว 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง ที่มีตอ

การจัดสภาพแวดลอมการศึกษา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ และดาน
สภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง         
ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา โดยจําแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทํางาน ประชากร ไดแก 
ครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 101 คน 
ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรท้ังหมด ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ 

ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย (μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�) 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน

ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 3 ดาน พบวา ภาพรวม
ตอความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา จากสูงสุดไปตํ่าสุดไดแก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงที่สุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ และตํ่า
ที่สุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
การศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนก
ตามเพศพบวาเพศหญิงมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษามากวาเพศชาย จําแนกตาม
การศึกษาพบวาระดับปริญญาตรีของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษามากวาระดับสูงกวาปริญญาตรี และ
จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป มีความความพึงพอใจของครู
ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษามากกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 -10 ป และครูที่มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของครู การจัดสภาพแวดลอมการศึกษา 
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ABSTRACT 
The purposes; of the study were : 1) to determine satisfaction of teachers towards 

the environmental setting of school in Tawan-Srithong school group under the Jurisdiction 
of the Office of Lopburi Primary Education Service Area 1; 2) to compare satisfaction of 
teachers classified by gender, education level and working experience. The study 
population was 101 teachers. The research instrument was a rating scale questionnaire 
which has a reliability index of 0.96. The analysis of data was accomplished by 
computation of percentage, mean ( ), standard deviation (�).

Based on the findings of the study, it was concluded that : 1) Satisfaction of parents 
of teachers towards the environmental setting of school in Tawan-Srithong school group 
under the Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary Education Service Area 1 overall 
was at high level. Descending order: The most satisfying aspect was the physical. The 
second is aspect of management. And the lowest is aspect of academic. 2) In comparison 
satisfaction of teachers classified by gender, it was found that female teachers' satisfaction 
with the educational environment was higher than that of males. Classified by education 
level, it was found that the undergraduate level of teachers in the educational environment 
was higher than the bachelor's degree. And classified by working experience, it was found 
that teachers with less than 5 years of experience had more teachers' satisfaction with the 
educational environment than teachers with 5-10 years of work experience and experienced 
teachers working over 10 years. 

Keywords : Teachers’Satisfaction, The Environmental Setting of School
 

บทนํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง มุง
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล 
พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝกฝนเปนความคิด
สรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคน
ดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน
และเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2555 : 39) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติหลายประการที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรวมถึงการอนุรักษ การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ท้ังยังมีบทบัญญัติ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 9 สิทธิในการ
ไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งบัญญัติวา “เด็กและเยาวชน มีสิทธิ
ในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
โดยคํานึงถึง การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ” หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 12 
สิทธิชุมชน มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม 
ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ 
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และมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล และย่ังยืน” มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวน
รวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดารงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน       
ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคกรอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพ ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดานสุขภาพให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ยอมไดรับ
ความคุมครอง” หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ สวนท่ี 8 แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มาตราท่ี 85 ขอ 5 บัญญัติวา “สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
ดําเนินงาน” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. 2550 : 18-27) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดให
ความสําคัญตอสภาพแวดลอม โดยบัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 23 (2) กําหนดใหการจัดการศึกษา “ตองใหความรู
และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน” ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู มาตรา 24 (5) “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ” 
ซึ่งสอดคลองกับ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพดานการศึกษา (สมศ.) ไดใหความสําคัญตอ
สภาพแวดลอม โดยกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ ในมาตรฐานท่ี 15 วาสถานศึกษามีการจัดการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน โดยมีตัวบงชี้ คือ จัด
สภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบปลอดภัยจัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารเสพติด อาชญากรรม และ
อบายมุข จัดระบบปองกันสาธารณูปโภคที่ดี จัดสิ่งอานวยความสะดวกใหครู บุคลากรอยางเพียงพอและจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูขอบขายการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546 : 69) 
 การศึกษาเปนรากฐานที่จะทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหดําเนินชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของ
ประเทศ การเตรียมความพรอมของคนใหมีความสามารถ ในการเผชิญกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
อยางรวดเร็วในยุคปจจุบันการศึกษาและสถานศึกษายังดําเนินงานในระบบการบริหารจัดการ กระบวนการเรียน
การสอนตามแนวทางปฏิรูปทางการศึกษาไมทันตอการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงผูนํา
ทางการบริหารทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาอยูตลอดแตสถานศึกษาทุกแหงไดดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดการศึกษาจะตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
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และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดโดยกระบวนการการจัดการศึกษาตองสงเสริมผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพในรูปแบบตางๆ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545 : 9) 
 การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ใน
โลกปจจุบันความเจริญทางดานเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ประเทศตางๆ มีการแขงขันเพ่ือสรางประเทศใหมี
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ มีความม่ันคง และกาวทันนานาอารยประเทศ และหนึ่งในการแขงขันก็คือ การพัฒนา
การศึกษาโดยเนนคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับ พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใหพื้นท่ีทุกตารางนิ้วในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ไมใชจํากัดอยูเฉพาะภายในหองเรียนเทานั้น กลาวคือ ควร
รวมถึงบริเวณตางๆ ในโรงเรียน สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวนักเรียน การจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนควรมี
สวนในการพัฒนาผูเรียนดวย ซ่ึงจะทําใหมีความสมบูรณครบถวนและถูกตอง สอดคลองกับแนวทางในการปฏิรูป
การเรียนรู 
 ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนจึงเปนองคประกอบสําคัญ ประการหนึ่ ง ตามนโยบายปฏิรูปโร
เรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไววา สถานศึกษาหรือ
โรงเรียนตองมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 
มุงเนนจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง พรอมท้ังปลูกฝงเร่ืองความสะอาด ความมีวินัย 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความรักความสามัคคี รวมท้ังการจัดโรงเรียนใหมีความรมรื่น สวยงาม ไรมลพิษ การจัด
สภาพแวดลอมที่ดีจึงสงผลตอการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงามใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนดวย 
 การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา  เฟเธอรสโตน 
(Featherstone. 1965 : 14-19) ไดใหขอคิดเห็นวา การสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ดีจะชวย
สงเสริม และปลูกฝงใหนักเรียนไดเปนบุคคลที่พรอมดวยความรูความสามารถ ความเจริญทั้งทางรางกายและจิตใจ 
อันจะเปนการสรางบุคลิกภาพที่ดีงามแกนักเรียนทางดานสื่อการเรียนการสอนนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการ
จัดการเรียนการสอน เพราะจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกลาววา 
สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย พฤติกรรมการสอนของครูอาจารย การเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือนรวมชั้น อาคารสถานท่ี ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน เหลานั้นมีผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอชีวิต ความเปนอยู
ตลอดจนพัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยเปนอยางมาก ชวยกลอมเกลาบุคลิกลักษณะและมีอิทธิพลเหนือ
บุคลิกภาพของผูเรียน ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียน สภาพแวดลอมของสถานศึกษา
เปนตัวเราที่มีศักยภาพมีสวนทําใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณของตน สภาพแวดลอมเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดารงชีวิตของมนุษย อีกทั้งเปนสิ่งกําหนดการดําเนินชีวิตเพราะมนุษยเปน
ทรัพยากรท่ีมีคายิ่งของสังคมและประเทศชาติ สังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาก ปญหาท่ีพบคือการใช
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางสิ้นเปลืองมากขาดความระมัดระวัง ทรัพยากรธรรมชาติจึงเส่ือมโทรมมาก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลทําใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรุนแรง จึงตองสรางภูมิคุมกัน
ตั้งแตระดับปจเจกชนครอบครัวและชุมชนสูสังคมที่มีคุณภาพตอไป (ชุติมา นิสังกาศ. 2559 : 1 -2) การจัด
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บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ดีทําใหพอแม ผูปกครองและชุมชนมีความรูสึกประทับใจ พอใจ อบอุนใจ 
ภาคภูมิใจ และมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและเรียบเทียบความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครองของโรงเรียนในกลุมตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม

การศึกษา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ และดานสภาพแวดลอมทางการบริหาร
จัดการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
การศึกษา โดยจําแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทํางาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ครูที่มี เพศ การศึกษา และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอม

การศึกษา แตกตางกัน 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2            

พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พรอมท้ังศึกษาแนวคิดของแอสติน (Astin, 1971, pp. 9-14) 
และธเนศ ขําเกิด (2541 : 74 อางถึงใน สุนทรหงษ วรนุช, 2557) แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

     ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพ 
แวดลอมการศึกษาภายในกลุม โรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุ รี  เขต  1   
มี 3 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 2. ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ 
 3. ดานสภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 

 1. เพศ 

 2. การศึกษา 

 3. ประสบการณการทาํงาน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 101 คน ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 
(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1990) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 โดยแบงออกเปน 
2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุม
โรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 แบงเปน 3 ดาน 
 แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type) 
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมายดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 101 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 
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 2. วิเคราะหความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติ ดวยการหาคาเฉลี่ย (μ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) แลวนําคาเฉลี่ย (μ) ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ยตาม
แนวคิดของเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kahn : 1993) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 3 ดาน พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของ
ครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลํา ดับดานที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา จากมากไปนอยไดแก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ และตํ่าท่ีสุดคือ ดาน
สภาพแวดลอมทางวิชาการ 
  1.1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา 
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร เหมาะสม สนามกีฬามีสภาพพรอมจัดกิจกรรมทั้งในรมและกลางแจงอยางเพียงพอ การจัดบริเวณ
โรงเรียนเปนสัดสวน และมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก มีสื่อ และทัศนอุปกรณ ครบทุกหอง 
  1.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ พบวา ภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก มีการพัฒนาครูในการจัดทําแผนการเรียนรูสภาพแวดลอม ท่ี
หลากหลายตามความตองการของนักเรียน มีการปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมทางการเรียนใหเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนอยูเสมอ สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกทางดานวิชาการอยางเหมาะสมในทุกรายวิชา และมีระดับ
ความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก มีเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมทางการเรียน ทําใหนักเรียนมีความสนใจ สนุก และชอบ
วิชาท่ีเรียน 
  1.3 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ พบวา 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย 3 ลําดับแรก ไดแก สงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมทางสภาพแวดลอมเพื่อเกิดใหเกิดความ
รักสามัคคี ผูกพันตอสถาบัน มีการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู สิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียน
อยางสมํ่าเสมอ ใหสะอาด นาดู นาอยู และปลอดภัย มีการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารท่ี แสดงการ
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มอบหมายงาน และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก มีการสรางบรรยากาศที่เปน
มิตรที่ดี และมีความสามัคคีกลมเกลียวภายในโรงเรียน 

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
  2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม 
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
จัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ซึ่งเพศหญิงมีความคิดเห็นดีกวาเพศชาย สวนรายดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพศหญิงมีความคิดเห็นดีกวาเพศชาย รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม
ทางบริหารจัดการ เพศหญิงมีความคิดเห็นดีกวาเพศชาย และคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ 
เพศชายมีความคิดเห็นดีกวาเพศหญิง 
  2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามการศึกษา พบวา ใน
ภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของครู
ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ซึ่งครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นดีกวาครู
ที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนรายดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ครูที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี รองลงมาคือ ดาน
สภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีการศึกษาระดับสูง
กวาปริญญาตรี และคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นดีกวาครูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
  2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
พบวา ในภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ซึ่งครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป 
มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ป สวนรายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ครูที่มีประสบการณการทํางาน
นอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณ
การทํางานมากกวา 10 ป รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ ครูที่มีประสบการณการทํางานนอย
กวา 5 ป มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 10 ป และคาเฉล่ียนอยสุดคือ ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ ครูที่มีประสบการณการทํางานนอย
กวา 5 ป มีความคิดเห็นดีกวาครูที่มีประสบการณการทํางานระหวาง 5-10 ป และดีกวาครูที่มีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 10 ป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 3 ดาน พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของ
ครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา จากมากไปนอยไดแก ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ          
ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ และดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีความตระหนัก
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และใหความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรูของ
นักเรียนดวย เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตรา24(5) ระบุใหสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการ
เรียนและอานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 2554 : 5) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ การศึกษาของทรรศนีย 
วราหคํา (2554 : 56) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัด
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา ครูและนักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ
การเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มากทุกดาน และการศึกษาของอารียา สตารัตน (2556 : 68) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทรหงษ วรนุช (2557 : 96) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครู และนักเรียนตอสภาพแวดลอมของโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานทราย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย เขต 32 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก  

1.1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา 
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้ง
ผูบริหารและครูตางมีบทบาทสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน โดยการกําหนดนโยบายพัฒนา
สภาพแวดลอมเพื่อจัดทําแหลงเรียนรูในโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมท่ีดีในสถานศึกษาชวย
ยกระดับคุณภาพการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลในสถานศึกษาได ทําใหผูเรยีนรูสึกผอนคลาย สบายใจสบายกาย
อันจะสงผลตอการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแอนนา 
บรรเทาพล (2552 : 54) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษา
ของรุงนภา คนแล (2553 : 44) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การจัดสภาพแวดลอมองโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก และผลการวิจัยของอินทิรา 
บริบูรณ (2556 : 97) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเครือขายโรงเรียน
นานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา การจัดสภาพแวดลอม
โรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเครือขายโรงเรียนนานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับมาก 

1.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ พบวา ภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวา โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน มีหลักสูตร วิธี การสอน ส่ือการ
เรียนการสอน วัสดุอุปกรณทางการเรียนอยางเพียงพอ นอกจากนั้น ยังมีการจัดบริการสนับสนุนทางวิชาการท้ังใน
และนอกหองเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมและการจัดบริการเพื่อสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตางๆ สงผลตอการ
เรียนรูของผูเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค พัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะคานิยมของผูเรียนใหเปนไปในทิศทางท่ีพึง
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ประสงค ไดรับประสบการณใหมๆ และพัฒนาความรูอยางเต็มความสามารถและศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รุงนภา คนแล (2553 : 46) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การจัดสภาพแวดลอมองโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 ดานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดานวิชาการอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา (2554 : 59) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัด
จันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา ครูและนักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับการ
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัสมา พารึลทึ 
(2559 : 55) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา  
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูดานวิชาการในภาพรวมในระดับมาก 

1.3 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ พบวา 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนไดจัดการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรใน
โรงเรียนทําใหโรงเรียนพัฒนางานดานตางๆ บรรลุตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ       
แอนนา บรรเทาพล (2552 : 59) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 
สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบวา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัด
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
การศึกษาของรุงนภา คนแล (2553 : 48) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การจัดสภาพแวดลอมองโรงเรียนบานสองสลึง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อมรพงศ พันธโภชน และ จรุณี เกาเอ้ียน (2558 : 39) เร่ือง การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกลุมลําภู-บางนาค สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซ่ึงพบวา โรงเรียนมี
การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูดานการบริหารอยูในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรี
ทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม 
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากครูเพศ
หญิง เปนเพศท่ีมีความละเอียดออน สามารถสังเกตและใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู
ไดมากกวาครูเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สักรินทร บุญกวาง (2551 : 63) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครูปฏิบัติการสอนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ 
อารียา สตารัตน (2556 : 74) เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตราชเทวี พบวา เพศตางกัน มีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมแตกตางกัน และสอดคลองกับ กังวาน ไตรสกุล (2558 : 53) ศึกษาเรื่อง การจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 
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สงขลา-สตูล ที่พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ
การเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน แตกตางกัน 

2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามการศึกษา พบวา ใน
ภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา ครูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรี มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมี
ประสบการณจากการไดไปศึกษาดูงานในสถานท่ีตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ สวนดานการจัดการเรียนรู 
ดานการบริหาร ครูที่จบในระดับปริญญาตรี ไดนําความรูมาใชในการจัดการเรียนรูและดานการบริหาร ซึ่ง ทําใหมี
ประสบการณในการจัดการเรียนรูและการบริหาร สวนครูที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จะนําเอา
ประสบการณการจัดการเรียนรูและการบริหารรูปแบบใหมมาปรับใชใหเขากับการจัดการเรียนรูและการบริหารที่ใช
ในปจจุบัน จึงเกิดขอแตกตางเก่ียวกับการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สักรินทร 
บุญกวาง (2551 : 64) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครูปฏิบัติการสอนท่ีมีวุฒิก ารศึกษา
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ ภูวนัย สุวรรณธารา และเสาวนีย เลวัลย (2555 : 55) ซ่ึงพบวา 
ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูในภาพรวมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับ กังวาน ไตรสกุล (2558 : 54) ศึกษาเร่ือง การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ที่พบวา ดานการจัดการเรียนรูและดาน
การบริหาร ครูที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน แตกตางกัน 

2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียน
ตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
พบวา ในภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกันจะใหความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอการเรียนรูตางกัน เพราะประสบการณการทํางานจะทําใหเห็นวา การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดย
คํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนหลักจะกระตุนใหนักเรียนมีความอบอุน มีความพรอมที่จะรับรูสิ่งใหมๆ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา (2554 : 66) เร่ือง การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของ
โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงของครูที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยภาพรวมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับ กังวาน ไตรสกุล (2558 : 55) ศึกษาเร่ือง การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตง
ประธานคีรีวัฒน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล ที่พบวา โดยภาพรวมครูที่มีประสบการณ
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 
แตกตางกัน และสอดคลองกับ อัสมา พารึลทึ (2559 : 59) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
เรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการวิ จัย ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มี
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ผูบริหารควรจัดใหมีสื่อ และทัศนอุปกรณ ใหครบทุกหอง เพื่อเปน

ประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีตอไป 
2. ดานสภาพแวดลอมทางวิชาการ ควรมีการสนับสนุนใหครูมีการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม

ทางการเรียน ที่ทําใหนักเรียนมีความสนใจ สนุก และชอบวิชาท่ีเรียนมากข้ึน โดยสนับสนุนทั้งการใหเขาอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง และการสนับสนุนทางดานงบประมาณดวย 

3. ดานสภาพแวดลอมทางบริหารจัดการ ควรมีการสรางบรรยากาศที่เปนมิตรท่ีดี และมีความสามัคคีกลม
เกลียวภายในโรงเรียน ใหเพิ่มมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมรวมกันภายในโรงเรียน การสรางท่ีทํางานใหนาทํางาน 
การสงเสริมการทํางานเปนทีม เปนตน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การจัดสภาพแวดลอมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเดียวกันและมีบริบท

ใกลเคียงกัน เพื่อเปนสารสนเทศในการนํามาพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
2. ควรมีการศึกษา ปจจัยที่สงเสริม สนับสนุน การจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวัน

ศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
3. ควรมีการศึกษา แนวทางพัฒนาสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สัง กัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
4. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอม

การศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  โดยใช
กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
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ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
Problem and Satisfaction of Guidance Process at Sahamuangmai School under the 
Jurisdiction of the Office of Saraburee Educational Service Area 2 
 
ผูวิจัย   นันทรัตน  ลอยโคกสูง 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษณะ  บุหลัน 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทย
ศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจการ
ดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลผูตอบถามแบบประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 96 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  =4.14) และเม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับปรุงและพัฒนา ( X = 4.23) 
ดานการตรวจสอบ ( X = 4.15) ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน ( X =4.13) และดานการปฏิบัติ           
( X =4.05) ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษา
เมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
บุคลากรที่มีตําแหนง ตางกัน มีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ
และแผนงาน มีความพึงพอใจมากกวาครูผูสอน สวนบุคลากรที่มีเพศ และประสบการณทํางานท่ีตางกัน มีความพึง
พอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การดําเนินงานแนะแนว  
 
ABSTRACT 

The purposes; of the study were : 1) to determine the problem and satisfaction of 
guidance process of Sahamuangmai school under the jurisdiction of the office of Saraburee 
educational service area 2; 2) to compare the satisfaction of guidance process of 
Sahamuangmai school unde r the jurisdiction of the office of Saraburee educational service 
area 2 classified by personal factors. Respondents included 96 school a dministrators and
teachers. The research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability 
index of 0.97. The analysis of data was a ccomplished by computation of the frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test. 
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Based on the findings of the study, it was concluded that : 1)Satisfaction of guidance
process of Sahamuangmai school under the jurisdiction of the office of Saraburee 
educational service area 2 as a whole is high. Considering it was found that the average 
level all sides. Descending order: improvement and development, inspection, policy and 
planning and practical aspects. 2) In comparison satisfaction of guidance process at school 
Sahamuangmai under the jurisdiction of the office of Saraburee educational service area 2 
classified by personal factors, found that personnel with different positions are satisfaction 
of guidance process at Sahamuangmai school there was a significant difference by at 0.05 
level by personnel with school management positions and academic and planning teachers 
more satisfied than teachers, found that personnel who have different gender, and working
experiences, found that are satisfaction of guidance process at school Sahamuangmai there 
was no different.

Keywords : Satisfaction, Guidance Process
 

บทนํา 
การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข ทามกลางสภาพสังคมปจจุบันนับเปนสิ่ง ยากย่ิง 

โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบโดยตรงและโดย
ทางออมตอการดํารงชีวิตของคนทุกเพศ ทุกชวงวัยของชีวิตปญหาสังคมไดทวีความซับซอนรุนแรงข้ึนทุกขณะ          
ซึ่งจําเปนที่สถานศึกษาตองใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกันชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตั้งแตเยาววัย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขซึ่งสอดคลองกับจุดหมาย
ของการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2545,1) งานแนะแนวเปนงานท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันและ
อนาคตเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหงานแนะแนวเปนภารกิจที่โรงเรียน
จะตองดําเนินการเพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน สรางเสริมทักษะชีวิต ใหสามารถคนพบตนเองและ
พัฒนาไดเต็มศักยภาพ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544) การแนะแนวจะชวย สงเสริม สนับสนุน กระตุน 
แนะนําชวยเหลือใหผูเรียนสามารถนํา ขอมูล ขาวสารกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และแสวงหาความรูมาใช
ประโยชนในการตัดสินใจ ท้ังการแกปญหา ปรับปรุง วิถีชีวิตการงา(กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนโยบายและแผน , 
2549)สําหรับการบริหารจัดการฝายแนะแนวเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จําเปนตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกคน ทุกฝาย อยางจริงจัง และตอเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจาก ทุกปญหาของผูเรียนลวนมีสาเหตุและไมได
เกิดข้ึนทันทีทันใด แตเปนการสั่งสมประสบการณ ทั้งในดานความคิด ความรูสึกและการกระทํา และหากไมไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที ปญหาอาจลุกลามจนยาก แกการแกไขในท่ีสุด (หนวยศึกษานิเทศก , 2549) หลักการ
กิจกรรมแนะแนว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดคุณภาพผูเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว 2 สวน เพื่อใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสตรกษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงตองมี
การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อันจะนําไปสูสมรรถนะท่ีสําคัญ  5 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ นําไปบูรณาการในจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรม แนะแนวที่ระบุไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 อีกทั้งสงเสริม พัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะชีวิต โดยมุง
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การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียน และวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุงหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหครอบคลุมทั้งดาน
การศึกษา การงานและอาชีพ รวมท้ังชีวิต และสังคม เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจ 
ดวยตนเอง เรียนรูดวยตนเอง ดวยการปฏิบัติ จนกระท่ัง เกิดทักษะชีวิต และการเรียนรูตลอดจน ครูทุกคนมีสวนรวม
ในการจัดกจิกรรมโดยมีครูแนะแนวเปนพี่เลี้ยง และประสานงาน วัตถุประสงคของกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรม
แนะแนวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ 1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจัก เขาใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเองและ
ผูอื่น 2. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิต และสังคม 3. เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

ขอบขายของการจัดกิจกรรมแนะแนว 1. กิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใน
ดานการเรียนอยางเต็มศักยภาพ รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาตอไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู มีนิสัยใฝรู ใฝเรียนและสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาได
อยางเหมาะสมกับตนเอง 2. กิจกรรมแนะแนวดานการงานและอาชีพ มุงใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน รูโลกของ
งานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในอาชีพ มีการเตรียมตัวสูอาชีพ ตลอดจนมีการ
พัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 3. กิจกรรมแนะแนวดานชีวิตและสังคม มุงใหผูเรียนรูจักและเขาใจ
ตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ดีมุคุณภาพ มีทักษะใน
การดําเนินชีวิต และสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กิจกรรมแนะแนวมีขอบขายครอบคลุม
ดานการศึกษา ดานการงานและอาชีพ ดานชีวิตและสังคม ในการจัดกิจกรรมจําเปนตองจัดกิจกรรมทั้ง 3 ดานไป
พรอม ๆ กัน ดังนั้น จึงไดผสมผสานและบูรณาการเปนกลุมกิจกรรมใหญ ๆ 4 กลุม ดังนี้ 1. กิจกรรมรูจักและเขาใจ
ตนเอง 2. กิจกรรมการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ3. กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา 4. กิจกรรมการปรับตัว
และการดํารงชีวิต กิจกรรมกลุมที่ 1 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนรูจักเขาใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น         
เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถรูจักตนเองและเขาใจตนเอง ทั้งดานความถนัด ความสนใจ ความสามารถ จุดเดน 
จุดดอย นิสัย อารมณ ความภูมิใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น กิจกรรมกลุมที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนมีทักษะ และวิธีการแสวงหาขอมูล
จากแหลงตาง ๆ รวบรวม และจัดระเบียบขอมูล สามารถจัดระบบ กลั่นกรอง เลือกใชขอมูลอยางฉลาด เหมาะสม 
และเห็นคุณคาในการใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมกลุมที่ 3 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ
และแกปญหาไดกอยางเหมาะสม เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผน วิเคราะห 
สังเคราะห และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการดําเนินงาน โดยใชขอมูล คุณธรรมและจริยธรรมเปนพ้ืนฐานใน
การตัดสินใจ กิจกรรมกลุมที่ 4 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจ ยอมรับตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ แสดงออกอยางเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นและสามารถพึ่งตนเองได จุดประสงคกิจกรรม 1.
รูความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง 2. รักและเห็นคุณคา ภูมิใจในตนเองและผูอื่น 3. สามารถตัดสินใจ 
และแกปญหาของตนเองได มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพและการงาน ชีวิตและ
สังคม จุดประสงคกิจกรรม 1. แสวงหาขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ดานการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิต
และสังคม 2. ใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ดานการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม มาตรฐานท่ี 
3 ผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี จุดประสงคกิจกรรม 1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ 2. สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
อยางมีความสุข มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนตอครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอม จุดประสงค 
1. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอม (แนวการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) 
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ดังนั้นงานแนะแนวจึงเปนงานท่ีมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาผูเรียนและคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ซ่ึงผูเรียนอยู
ในชวงการเรียนแบบตอเนื่อง  

การแนะแนวในสถานศึกษาจึงควรมีระบบมากข้ึน โดยใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนวรูจักและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประสานความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรม
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) การดําเนินงานแนะแนวใหสนองเปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกลาว สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการแนะแนวและการบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาการแนะแนว ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549 ) ท่ีเนนการแนะแนวมิติใหมซึ่งเปนการแนะแนวเชิงรุกที่มุง
สงเสริมพัฒนาและสรางภูมิคุมกันที่มั่นคงโดยการมีสวนรวมและประสานงานจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียน
หรือผูรับบริการทุกกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขไดเต็มศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

การดําเนินงานแนะแนวใหสนองเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวติดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตอง
ใหความสําคัญกับการแนะแนว โดยเฉพาะผูบริหารและครูทุกคนตองมีบทบาทในการแนะแนว เพ่ือสรางภูมิคุมกันที่
มั่นคงใหกับผูเรียน ท้ังดานชีวิตและสังคมอยางตอเนื่องโดยใชการแนะแนวเปนกระบวนการสําคัญในการสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนซึ่งหลักสูตรไดกําหนดใหการแนะแนวอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา
จําเปนตองใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกัน ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย เพราะ
จดุหมายของการแนะแนวเปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวาง
บุคคลคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจัก
การเรียนรูใน เชิงพหุปญญา รูจักคิดตัดสินใจ แกปญหาในชวงวิกฤตวางแผนการศึกษาตอ และพัฒนาตนสูโลกอาชีพ 
และมีงานทํา รวมท้ังดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้นการแนะแนวจึงมีบทบาทสําคัญ ย่ิงตอการพัฒนา
ตนโดยองครวม ท้ังดานสติปญญาอารมณ สังคมและจิตใจ ใหเปนบุคคลที่สามารถบูรณาการความคิด คานิยม 
ประเพณี วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเขาสูวิถีชีวิตไทยไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ภาวิณี ศรีสุข
วัฒนานันท และคนอื่น ๆ (2544) พบวา ดานการสงเสริมใหมีการวิเคราะห วิจัย ติดตาม และประเมินผลพบวา การ
กําหนดขอบขายของงานวิจัย และการศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาการแนะแนวมีนอยมากเนื่องจากขาด
แหลงขอมูล รวมท้ังบุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ และการประสานงานในการวิจัย 
ตลอดจนยังไมมีการสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาผูเรียนจากการวิเคราะหผลงานวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กรมวิชาการ,2545) ไดศึกษาวิเคราะหลักษณะของ
งานวิจัยและบูรณาการผลงานวิจัยดานการแนะแนวเพื่อประโยชนในการพัฒนางานแนะแนว พบวา สถานศึกษา
สวนใหญไมสามารถจัดบริการแนะแนวใหครบถวนสมบูรณตามหลักการและท่ีไดจัดก็ยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 
เนื่องจากขาดความพรอมของปจจัยในการดําเนินงาน ไดแก การขาดแคลนบุคลากรทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุและอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการบริหารและประสานงาน
ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สวนในดานความตองการดานการแนะแนว พบวา นักเรียนตองการไดรับบริการอยาง
ครบถวนและตอเนื่องตองการไดรับความชวยเหลือดานการเรียน การปรับตัว การพัฒนาตนเอง การวางแผน 
ประกอบอาชีพและการแกปญหา 
สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา (2545) พบวา ปญหาของการจัดการศึกษาในแตละดาน ไดแก 

1. ปญหาดานการบริหารจัดการศึกษา ไดแก การรวมศูนยอํานาจการบริหารไวที่สวนกลางมีการทํางานท่ี
ซ้ําซอน อํานาจการสั่งการอยูที่สวนกลาง ขาดเอกภาพในดานนโยบายและการบริหารการขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
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2. ปญหาครู ปจจุบันพบวา อาชีพครูตกต่ําครูขาดการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องยังใชวิธีการสอน
แบบเดิมคาตอบแทนครูต่ําภาระงานของครูมีมากและครูขาดแรงจูงใจในการทํางาน 

3. ปญหาดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู การศึกษาเทาท่ีผานมาเปนการจัดการศึกษาในระบบปด 
ความยืดหยุนไมคลองตัวเกิดความศูนยเปลาทางการศึกษาเด็กไทยคิดไมเปนทําไมเปนแกปญหาไมเปน 

ผูศึกษาคนความีความเห็นวา การบริหารงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจ ตอ
กระบวนการบริหารงานแนะแนวของครูแนะแนวโรงเรียนแลว จะทําใหมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความสุขกับ
การทํางาน ทําใหงานแนะแนวบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีสวนเก่ียวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 2 และความพึงพอใจของการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สํานักงานเขตพื้ นท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือจะไดใชเปนแนวทางมาปรับปรุงแกไข และพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถนําไปชวยเหลือผูเรียนไดอยางแทจริงซึ่งขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเสริมสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษา เมืองใหม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อจําแนกตาม ตําแหนงหนาท่ี เพศ วุฒิทางการศึกษา 
และประสบการณในการทํางาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ในสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม ตําแหนงหนาที่ 
2. การดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ในสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม เพศ 
3. การดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ในสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม วุฒิทางการศึกษา 
4. การดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ในสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาคนควาในครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสห
วิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จากแนวคิดของหลักการบริหารที่
เปนกระบวนการครบวงจร (PDCA) (วอลทเตอร ชิวฮารท ค.ศ. 1939) , รัตนะ บัวสนธ.(2551) ปกาสิต ลาภสมทบ 
(2547 : 5) และ ธนธรณ จีปน (2551 : 65 - 70) ตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา ดังนี้  
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 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 

วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ

เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
 

ประชากร 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในเร่ืองนี้ ไดแก โรงเรียนในกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหมสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 12 โรงเรียน มีประชากรทั้งหมด 126 คน 
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวมจํานวน 12 คน ครูวิชาการและ

แผนงานโรงเรียนละ 1 คน รวมจํานวน 12 คน ครูผูสอนโรงเรียนละ 6 คน รวมจํานวน 72 คน รวมท้ังสิ้น 96 คน 
โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 

(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
 

สถานภาพบุคลากร 

1. ตําแหนงหนาที ่

2. เพศ  

3. วุฒิทางการศึกษา 

4. ประสบการณในการทํางาน 

  

 

 ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนว

โรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม 

1. ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน 

2. การสนบัสนุนดานการปฏิบัต ิ

3. การบริหารงานแนะแนว ดานการ

ตรวจสอบ 

4. การบริหารงานแนะแนว ดานการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
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นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน ( reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach, 1990 : 204) โดยใชคาความเที่ยงตรง (IOC) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 โดยแบงออกเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปญหาและความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมือง

ใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating 
Scales) 5 ระดับ คือ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 96 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
 

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส

ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 
2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร/รองผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและแผนงาน และครูผูสอน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูแนะแนว วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติ  ดวยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ย ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉล่ียตามเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 
2542 : 108) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานของครูแนะแนว อยูในระดับนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับปรุงและพัฒนา ดานการตรวจสอบ ดานการกําหนดนโยบาย
และการวางแผน และดานการปฏิบัติ ตามลําดับ 
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1.1 ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ 3 กําหนดรูปแบบงานแนะแนวใหเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ขอที่ 8 กําหนดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนว
การศึกษา และขอที่ 2 กําหนดแผนงาน/โครงการแนะแนวของโรงเรียน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

1.2 ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ 10 จัดบริการแนะแนวการรวบรวมขอมูลนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ขอที่ 9 จัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2551 และขอที่ 12 จัดบริการแนะแนวการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

1.3 ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการตรวจสอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ 6 ใหขอมูลการนิเทศ ติดตาม กํากับ ท่ีชัดเจน แกผูรับการนิเทศ เพื่อใชในการ
พัฒนางานแนะแนว มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอที่ 7 หนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการดําเนินงานแนะ
แนว) และขอที่ 1 มีการวางแผน กําหนดวิธีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานแนะแนวมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

1.4 ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดานการปรับปรุงและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี 6 นําผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานแนะแนว มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ขอท่ี 1 ประชาสัมพันธงานแนะแนวใหบุคลากรในโรงเรียน
และผูปกครองทราบ และขอท่ี 4 วิเคราะหผลการดําเนินงานแนะแนวตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 
ตารางระดับความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม (n = 96) 

ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนว ( X ) (S.D) ระดับการพึงพอใจ 

1. ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน 4.13 0.64 มาก 

2. ดานการปฏิบัติ 4.05 0.62 มาก 

3. ดานการตรวจสอบ 4.15 0.59 มาก 

4. ดานการปรับปรุงและพัฒนา 4.23 0.60 มาก 

โดยภาพรวม 4.14 0.54 มาก 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีตําแหนง 
ตางกัน มีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการและแผนงาน มีความพึงพอใจ
มากกวาครูผูสอน สวนบุคลากรที่มีเพศ อายุ และประสบการณทํางานท่ีตางกัน มีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะ
แนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ไมแตกตางกัน 
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ตารางจําแนกจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
(n = 96) 

ปจจัยสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 
ตําแหนงหนาที่   

 ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูบริหารสถานศึกษา 12 12.50 
 ครูวิชาการและแผนงาน 12 12.50 

 ครูผูสอน 72 75.00 
รวม 96 100.00 
เพศ   

 ชาย 34 35.42 

 หญิง 62 64.58 

รวม 96 100.00 
วุฒิการศึกษา   

 ปริญญาตร ี 70 72.92 
 สูงกวาปริญญาตรี 26 27.08 

รวม 96 100.00 
ประสบการณการทํางาน   

 1 - 5 ป 24 25.00 
 6 – 10 ป  24 25.00 
 11 ป ขึ้นไป 48 50.00 

รวม 96 100.00 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับปรุงและพัฒนา ดานการตรวจสอบ ดานการกําหนดนโยบายและการ
วางแผน และดานการปฏิบัติ ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดแผนงานดานบริการงานแนะแนวที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มความรูความสามารถ จึงทํา
ใหบุคลากรมีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม สอดคลองกับงานวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553) สรุป
ปญหาการบริหารการแนะแนวในปจจุบันไววาครูแนะแนวมีภาระงานมากและตองรับผิดชอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
แนะแนว ปญหาเก่ียวกับศักยภาพของบุคลากรการแนะแนวในการใหความชวยเหลือนักเรียน ครุภัณฑมีไมเพียงพอ
ขาดวัสดุที่จําเปนสําหรับการจัดบริการแนะแนวปญหาดานงบประมาณในการจัดบริการแนะแนวโครงการพิเศษตาง ๆ 
ความเหมาะสมของหองแนะแนว โรงเรียนสวนใหญเนนการจัดบริการแนะแนวดานบริการใหคําปรึกษาดานบริการ
ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีโรงเรียนสวนนอยที่จัดครบทั้ง 5 บริการซึ่งจะเนนการจัดบริการแนะ
แนวดานการศึกษา ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาที่ควรนอกจากนี้ยังพบปญหาการขาดความชัดเจนในการจัดทํา
แผนพัฒนางานแนะแนว บุคลากรแนะแนวขาดการพัฒนางานแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพจากการศึกษางานวิจัยใน
ประเทศและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของทําใหทราบวาการบริหารงานแนะแนวในระดับประถมศึกษาในประเทศ
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ไทยยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควรโดยมีเหตุปจจัยมาจากการที่ผูบริหารในระดับสูงไมไดใหความสําคัญ จึงทําใหไม
เกิดการสนับสนุนงานในปจจัยดานอื่น ๆ ทําใหงานแนะแนวไมประสบความสําเร็จ ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร 
ขาดการจัดระบบบริหารงานแนะแนวที่ดีที่ดี และสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2553) เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวดังนี้ ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการ ความสนใจและธรรมชาติของ
ผูเรียนวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียนคุณลักษณะท่ีพึงประสงควิสัยทัศนของสถานศึกษาและขอมูลของผูเรียน
เปนรายบุคคลกําหนดสัดสวนของกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพดานสวนตัวและสังคมกําหนด
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
แนะแนวจัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรมประเมินเพื่อตัดสินใจและสรุปรายงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีตําแหนง 
ตางกัน มีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/รองรักษาการ และครูวิชาการและแผนงาน       
มีความพึงพอใจมากกวาครูผูสอน สวนบุคลากรที่มีเพศ อายุ และประสบการณทํางานท่ีตางกัน มีความพึงพอใจการ
ดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม ไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรที่แตกตางกันทําใหมีประสบการณที่แตกตางกันทําใหมีความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
กลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของทัมมูทีและซัมมาย (Tumuti and Summy Thuhu, 1998) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาความตองการ
การแนะแนวการใหคําปรึกษาของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับบริการแนะแนว
การใหคําปรึกษาจากโรงเรียน โดยนักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นต่ํามีปญหามากกวานักเรียนที่เรียนอยูในระดับสูง 
นักเรียนหญิงมีปญหามากกวานักเรียนชาย ในอนาคตนักเรียนจากชนบทจะมีปญหามากกวานักเรียนที่อยูในเมือง 
ครูสวนใหญเชื่อวา นักเรียนจะไดรับการบริการแนะแนวมากข้ึน เปนการแสดงใหเห็นวา การบริการแนะแนวการให
คําปรึกษาในโรงเรียนมีความจําเปนมาก จึงตองมีโปรแกรมการแนะแนว และการใหคําปรึกษาในโรงเรียนใหตรงกับ
ความตองการของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสมิท (Smith,1974) ไดวิจัยเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของ
ครูใหญ พบวา พฤติกรรมของครูใหญที่ทําใหงานเกิดประสิทธิผลนั้นมี 15 ประการ สิ่งสําคัญในอันดับแรก คือการ
สรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการของโรงเรียน การวางแผนและรวมมือกันอยางใกลชิดกับ
คณะครูในโรงเรียน การสรางความเขาใจที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน และการกระตุนใหครูมีการพัฒนาทั้งดานอาชพี
และดานสวนตัว และสอดคลองกับงานวิจัยของโจนส (Jones,1981) ไดวิเคราะหงานตามกระบวนการบริหารแบบ 
POSDCORB และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษามลรัฐอิลลินอยส 
สหรัฐอเมริกา พบวาการวางแผนชวยแกปญหาในการกําหนดโครงการเพื่อนําทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ และการลงทุนทางการศึกษาเปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดใน การกําหนดโครงการและการศึกษาของ
ชุมชน ผูบริหารควรระลึกอยูตลอดเวลาวา กระบวนการบริหารมีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของชุมชน 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรกําหนดแผนงาน/โครงการ

แนะแนวของโรงเรียน ใหมีความชัดเจน และมีความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 
2. ดานการปฏิบัติ จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรจัดบริการแนะแนวการใหคําปรึกษาใน รูปแบบ

กิจกรรมตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
3. ดานการตรวจสอบ จากการศึกษาพบวา โรงเรียนควรมีการวางแผน กําหนดวิธีการนิเทศ ติดตาม การ

ดําเนินงานแนะแนว ใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
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4. ดานการปรับปรุงและพัฒนา จากการศึกษาพบวาโรงเรียนควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานแนะ
แนวตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหเปนไปตามกําหนดเวลา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษา เมืองใหม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในเขตการศึกษาอื่น ๆ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบ
จุดเดนจุดดอย และนําจุดเดนมาพัฒนากับสถานศึกษาตอไป 

2. ความมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโงเรียน
กลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เพ่ือนําการบริหารแบบมี
สวนรวมมาพัฒนาตอไป 
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 
PARENTS' SATISFACTION WITH THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF 
SMALL SCHOOLS TAMBON BANG NAM NUE, LANG SUAN DISTRICT, 
CHUMPHON PROVINCE 
 
ผูวิจัย   นัยนา  ปองเปน 
       สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    รองศาสตราจารย ดร.ประณีต  วิบูลยประพันธ  
       ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด

การศึกษาจํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
ทั่วไป ของโรงเรียนขนาดเล็กในตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาใน 4 ดานนั้น จําแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพของ
ผูปกครองประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
จํานวน 119 คนกลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 
92 คน  

ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�=4.12) 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารงานทั่วไปผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (�=4.18) รองลงมาคือดานบริหารงานบุคคล (�=4.16) สวนดานการบริหารงานวิชาการ มีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (�=4.11) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ผูปกครอง 
 
ABSTRACT 

This research. The purpose of this study was to investigate the level of 
satisfaction of the students' parents on the educational management in four aspects: 

academic, budget, human resources management. And general administration A small 
school in Tambon Bang Sai, Amphoe Lang Suan, Chumphon Province, compared the 
satisfaction levels of parents with regard to the management of education in four aspects, 
classified by their educational background and occupation. The parents were students in 
small schools in Lang Suan District, Chumphon Province. District Chumphon Province 
of 92 people.

The research found that 
Parents' Satisfaction with the Educational Management of Small Schools 

Tambon Bang Nam Nue, Lang Suan District, Chumphon Province. Budget 
administration Human resource management The general management found that the 
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overall opinion was at the high level (� = 4.12). The mean was highest (� = 4.18),
followed by personnel management (� = 4.16). Satisfaction was at a high level. The 
lowest mean (� = 4.11), respectively.

Keywords : Satisfaction, Parents 

บทนํา 
การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประชากรของชาติใหมีพื้นฐาน

การศึกษาสูงยอมสามารถพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาในทุกดานไดอยางรวดเร็วการศึกษาเปนกระบวนการ
ตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อมุงสรางเสริมคุณภาพของคนในชาติใหดํารงชีวิตและทําประโยชนกับสังคมโดยเนนความ
อยูรอดปลอดภัย ความมั่นคงและความผาสุกรวมกันในสังคมไทยเปนประการสําคัญ ประเทศไทยเปนประเทศท่ี
กําลังพัฒนา และพยายามที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเปน
กระบวนการสรางและพัฒนาพฤติกรรมความเปนคนท่ีสมบูรณในทุกดาน ใหมนุษยมีความรูความคิด มีระเบียบ
และคุณภาพชีวิตที่ดีงามสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข และสามารถสรางสรรคจรรโลงความ
เจริญกาวหนาของสังคมในทุกดาน การศึกษามีความเกี่ยวพันกับหลายองคประกอบ เพราะจุดมุงหมายของ
การศึกษานั้น คือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ จึงเปนการพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิตคนใหมีคุณภาพควบคูกันไปดวย การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพก็เปนสิ่งท่ีมีความยากลําบาก เพราะการ
ดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการศึกษาจึงตองมีปรัชญาเปนเปาหมายใหญ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีนโยบายที่
จะทําใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จ เพื่อใหการศึกษาของประเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและสังคม
ไดอยางเหมาะสม โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันทางการศึกษาของชุมชน มีหนาที่ใหการศึกษาและอบรมสั่งสอนกุลบุตร 
กุลธิดาของบุคคลในชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงมีสิทธิที่จะรับรูการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีสวนรวมกําหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษาและรวมกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ชุมชนจะมีความรูสึกเปนเจาของและมีความ
พรอมที่จะพัฒนาโรงเรียน เม่ือโรงเรียนมีปญหาชุมชนก็จะเขาใจปญหาของโรงเรียนและเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหา ผูปกครองถือวาเปนบุคคลในชุมชนท่ีมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะเปนผูที่ใกลชิด
นักเรียนมากที่สุดและมีผลกระทบโดยตรงตอความสําเร็จของบุตรหลาน ซึ่งถาใหผูปกครองเขามามีบทบาทใน
การมีสวนรวมจัดการศึกษาของโรงเรียนมากเทาใดก็ยิ่งจะทําใหโรงเรียนสามารถกําหนดทิศทางในการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน และสามารถจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดเปน
อยางดีดวย (ภานุรุจ ทรายสมุทร. 2547) 

โรงเรียนจึงเปนหนวยงานท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาที่จะตองไดรับความรวมมือจากผูบริหาร คณะครู
อาจารย คณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังผูปกครองของนักเรียน เพื่อใหมีสวนรวมในการคิดวางแผน 
เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กําหนดนโยบายและเปาหมายรวมกันอันจะเกิดประโยชนตอ
การจัดการศึกษาในทุก ๆ ดาน ซึ่งถือเปนการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนตามภารกิจของ
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก ในตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประกอบดวยโรงเรียน 3 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานน้ําลอด โรงเรียนบานหนองไกปง และโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไมมีผูอํานวยการสถานศึกษา มีเพียงครูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สถานศึกษาซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริการทางการศึกษาใหกับชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
พรอมทั้งเปนการชวยลดภาระคาใชจายในการเดินทางไปเรียนโรงเรียนในเมือง แตจากสภาพปจจุบันพบวา
จํานวนนักเรียนลดลงจากปการศึกษาที่ผานมา ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีสงผลใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กลดลงนั้นมี
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ผลอันเนื่องมาจาก จํานวนนักเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนพื้นที่บริการลดลง จากเหตุผลหลายประการ เชน มี
โรงเรียนเอกชนนํารถเขามาบริการรับ – สง ถึงบาน และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ความเชื่อมั่นในระบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความมีประสิทธิภาพของผูบริหารและครูผูสอน ลวนแลวแตมีผลตอ
ความเชื่อมั่นและความไววางใจของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาภายในโรงเรียนท้ังสิ้น 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเปนครูรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการในโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ครอบครัวและชุมชนจะตองรวมมือ รวมแรง รวมใจกันคิดวิเคราะหแนวทางในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหสอดคลองกับบริบทของแตละสังคมซึ่งมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก นั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2545 และความคาดหวังของชุมชน อีกทั้งจะตองสงเสริมใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่ง
ผูปกครองนับเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
โรงเรียนจึงควรรับทราบความตองการของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนท้ัง 4 ดานเพื่อจะไดเปน
ทิศทางที่สอดคลองกับบริบท และความตองการของชุมชน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มี
ตอการบริหารงานของโรงเรียนทั่ง 4 ดาน ของโรงเรียนขนนาดเล็กภายในตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพรเพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนบานน้ํา
ลอดและโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาจํานวน 4 ดาน คือ ดาน

วิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

2. ศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาใน 4 ดานนั้น 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและอาชีพของผูปกครอง 

 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ การบริหารงานของ
โรงเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดยผูวิจัยไดนํากรอบ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 39 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2553 : 14) พังงา เปนการวิจัยเชิงสํา รวจ โดยสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบไปดวยเพศ เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน อาชีพ และระดับการศึกษา เปน
ตัวแปรอิสระ สวนสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ตามการกําหนดขอบขาย
และภารกิจการบริหารโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33) ซึ่งไดแก การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป เปนตัวแปรตามดังแสดงในภาพที่ 1 
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             ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 
ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ความสัมพันธกับนักเรียน  
4. อาชีพ  
5. วุฒิการศึกษา 

 ความพึ งพอใจของผู ปกครองนั ก เรี ยนตอ  การ
บริหารงานของโรงเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน 
1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานท่ัวไป 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรคือผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 119 คน 
กลุมตัวอยางคือ ผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน 92 คน 

ไดจากการเทียบสัดสวนของเครจซีและมอรแกน (Krejcie&Morgan)  
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางจาก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิ

จันที่เก่ียวของ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ ( 

CheckList ) มี 5 ขอคือ เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน อาชีพ และวุฒิทางการศึกษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชากา ร การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไปแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert)  

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียน ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไปไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  เพ่ือขอความอนุเคราะห
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

2. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนเพื่อขอความอนุเคราะหครู
รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยาง ทดลองเคร่ืองมือ 

3. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความรวมมือผูปกครอง
นักเรียนโดยฝากแบบสอบถามไปกับนักเรียน จํานวน 95 คน ไดรับแบบสอบถามคืน 95 ฉบับ เลือกฉบับที่
สมบูรณ จํานวน 92 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
กําหนดการวิเคราะหขอมูลโดยการใชคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในรูปแจงความถ่ีหาคา(Frequency) รอยละ

(Percentage) การหารอยละโดยใชสูตร      
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    p = (
n
f ) x100 

  เมื่อ p คือ คารอยละ 
    F คือ ความถี่ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ 
    N คือ จํานวนความถี่ทั้งหมด    

2. วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ดานคือการบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการ

บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ท้ังโดยภาพรวมรายดานและรายขอ โดยหาคาเฉลี่ย (�) หาคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (�) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมายดังนี้ 
 4.51 - 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
  1.00 - 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยหาคาเฉลี่ย (�) หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

การหาคาเฉลี่ย (�) โดยใชสูตร 

�=  

  เมื่อ� คือ คาเฉล่ีย 
 คือ ผลรวมคะแนนทุกตัวในกลุมประชากร 

 คือ จํานวนสมาชิกในกลุมประชากร 

การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (�) โดยใชสูตร (หนูมวน รมแกว และคณะ. 2552 : 112) 

� =  

เมือ่ � แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X แทน คะแนนแตละตัว 

� X แทน ผลรวมของคาเบี่ยงเบนของคะแนนแตละตัวจากคาเฉลี่ย 
   แทน จํานวนสมาชิกในกลุมประชากร 
 

ผล/สรุปผล 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 92 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศชายจํานวน 39 คนคิดเปนรอยละ 42.40 เพศหญิงจํานวน 53 คนคิดเปนรอยละ 57.60 โดยมีอายุ 18–30 ป
จํานวน 31 คนคิดเปนรอยละ 33.70 มีอายุ 31–40 ปจํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 34.80 และอายุ 41 ปขึ้นไป
จํานวน 29 คนคิดเปนรอยละ 31.50 ซ่ึงมีความสัมพันธกับนักเรียนเปนพอแมจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 
39.10 เปนญาติพี่นองจํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 35.90 และเปนบุคคลอื่นจํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ 
25.00 วุฒิการศึกษาผูปกครองนักเรียนอยูในระดับประถมศึกษา 9 คนคิดเปนรอยละ 9.79 ระดับสูงกวา

N
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ประถมศึกษา 83 คนคิดเปนรอยละ 90.21 และผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 คนคิดเปน
รอยละ 19.57 ผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 14 คนคิดเปนรอยละ 15.21 ผูปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 29 คนคิดเปนรอยละ 31.52 ผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง 31 คนคิดเปนรอยละ33.70  

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�=4.12) และเม่ือพิจารณารายดาน

พบวา มีการดําเนินการมากท่ีสุดคือ ดานการบริหารงานท่ัวไป (�=4.18) รองลงมาดานบริหารงานบุคคล      

(�=4.16) ดานบริหารงานงบประมาณ (�=4.15) และดานบริหารงานวิชาการ (�=4.11)  
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน และ
ระดับการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและราย
ดานทุกดานไมแตกตางกัน 

2.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามอายุ พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานมี
ความเห็นไมแตกตางกัน 

2.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัด จําแนกตามความสัมพันธกับนักเรียนพบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงดานการบริหารงานวิชาการดานการบริหารงานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการบริหารงานท่ัวไปมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 

 2.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูปกครอง พบวาความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานมีความเห็นไมแตกตางกัน 

2.5 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามอาชีพ พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานมี
ความเห็นไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งจะเปนขอมูลนําไปสูการพัฒนา การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประเด็นที่นํามาอภิปรายมีดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินการ
มากที่สุดคือ ดานการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือดานการบริหารงานทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สถิต 
วงษพิทักษ (2545 : 63-66) ที่ไดศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดระยอง ในโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและราย
ดาน อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน (2552 : 65¬66) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวม
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ของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การมีสวน
รวมของครูทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ พิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน 
คือดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ซึงอภิปรายแยก
เปนรายดาน ดังนี้ 

1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานวิชาการ พบวา โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณการเรียนการ
สอนความเหมาะสม และทันสมัยไดรับความพึงพอใจอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามที่ผูปกครองตองการ สวนการรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความ
ชัดเจนและสม่ําเสมอไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อาจเปนเพราะทางโรงเรียนไดมีการ
นําเทคโนโลยีมาใชเปนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธนา ศรีพิจารณ (2548 : 88) ท่ีไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนตแอนโทนี โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเซนตแอนโทนี จํานวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดาน
การจัดการและบริหารท่ัวไป ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานกิจการนักเรียน ดานอาคารสถานที่ ผูปกครองมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน สวนดานความสัมพันธชุมชนผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง  

1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือการสนับสนุนชุด
นักเรียนแกผูเรียนและการสนับสนุนชุดพละแกผูเรียน สวนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน และคุมคารวมกับ
ผูปกครองและชุมชนไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สรพล ใจแสวงทรัพย (2548 : 81) ท่ีไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนราวัฒนวิทยา ก่ิงอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมตัวอยางจํานวน 309 คน เคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองมีปจจัยในการตัดสินใจทุกดานอยูในระดับมาก 
ปจจัยที่มีคะแนนมากท่ีสุดไดแก ดานสภาพแวดลอม รองลงมาไดแก ปจจัยดานพฤติกรรมนักเรียน ดานการ
ใหบริการนักเรียน ดานการใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานคาใชจายในการศึกษา ตามลําดับ 
และพบวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และผูปกครองที่มีรายไดตอเดือนของครอบครัวตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจทุกดานไมแตกตางกัน 

1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบล
บางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดานบริหารงานบุคคลพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดี และเปนกันเองกับผูปกครองไดรับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือผูบริหารและครูใชวาจาสุภาพและออนโยนกับ
นักเรียน ผูปกครองและบุคคลทั่วไป สวนครูมีความประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี ไมหมกมุนในอบายมุข เชน การ
พนัน สุรา และยาเสพติดไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสายสวาท 
พันธอุดม (2548 : 118) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการบริหารโรงเรียนมารีวิทย 
จังหวัดชลบุรี ปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก สวนดานการบริหาร
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งบประมาณอยูในระดับปานกลาง และเม่ือเรียงคะแนนเฉลี่ย ตามลําดับจากมากไปหานอยปรากฏผลดังนี้ ดาน
บริหารงานบุคลากร มีคาคะแนนเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
ทั่วไป และดานการบริหารงานงบประมาณตามลําดับ 

1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา ผูปกครองมีความภูมิใจที่บุตรไดศึกษาในโรงเรียนนี้ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือโรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนและรับเขาเรียนในโรงเรียนเปนไปอยางทั่วถึง สวน
สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ แข็งแรง ม่ันคง สะอาด ปลอดภัยไดรับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดาพร เหลาวิเศษกุล (2544 : 122) ไดศึกษาความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต พบวาความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดย
ผูปกครองนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน โดย
ภาพรวมและรายดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริการหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานธุรการการเงิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการบริหารงานอาคาร
สถานท่ีไมแตกตางกัน ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพใหบริการ รับจางทําการเกษตรและอาชีพรับราชการหรือ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับการคาหรือทํางานบริษัท หรืออาชีพที่ตองใชวิชาชีพ มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีวางไว โดยผูปกครองของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางจืด จังหวัดชุมพร ที่มี เพศ อายุ ความสัมพันธกับนักเรียน และระดับท่ีตางกัน มี
สวนรวมในการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน ทีพบวา การจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ครูและผูปกครองตางเห็นวาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน (2552 : 65-66) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาการมีสวนรวมของครูจําแนกตาม
เพศ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน และสอดคลองกบังานวิจัยของสนิท ไทยกลา (2549 : 23) ท่ีไดศึกษา
การมี สวนรวมบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เปรียบเทียบ
การมีสวนรวมบริหารงานวิชาการที่มีสถานภาพท่ีแตกตางกัน ของขาราชการครู ผลการวิจัยพบวาภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ขาราชการครูที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไมแตกตาง
กัน 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเปด โอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน ผูบริหาร
คํานึงถึงศักยภาพของบุคลากร ท่ีเหมาะสมกับภาระงานมากกวาคํานึงถึงประสบการณการทํางาน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัย ของทวิท ระโหฐาน (2552 : 65-66) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การมีสวนรวมของครู จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอคคลองกับพิทักษ แพทยผล    
(2546 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของ ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของ
ครูที่มีประสบการณมากและครูที่มีประสบการณนอยในการตัดสินใจในการ บริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดานมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ครู มีประสบการณมากมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารงานของผูบริหารมากกวาครูที่มี ประสบการณนอย 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. ในดานบริหารงานวิชาการ ควรมีระบบการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหมีความชัดเจนและ

สม่ําเสมอ โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
2. ในดานบริหารงานงบประมาณ ควรมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน และมีความคุมคาพรอมท้ัง

ชี้แจงรายละเอียดใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบดวย 
3. ในดานบริหารงานบุคคล ควรทําการสนุบสนุนพัฒนาบุคลากรใหมีโอกาสในการพัฒนาความรู

ความสามารถเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
4. ในดานการบริหารงานท่ัวไป ควรมีการจัดสรรเวรยามใหมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของ

สถานศึกษา  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานอื่น ๆ เชน ดาน

การวางแผนของผูปกครองในการจัดการศึกษา ดานการติดตามประเมินของผูปกครองในการจัดการศึกษาผลเปน
ตน เพื่อประโยชนในการพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรใหประชาชนทุกคนในชุมชนท่ีอยูใกลโรงเรียนที่ทําการศึกษาวิจัยไดมีสวน
เปนประชากรและกลุมตัวอยางในการทําวิจัยดวย เนื่องจากโรงเรียนกับชุมชนตองอยูควบคูกัน 

3. ควรมีการวิจัยการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาดวยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช
การเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ หรือสังเกตเพ่ือใหเกิดความหลากหลาย 
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การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
 
STUDY OF ISLAMIC PRIVATE SCHOOL `S ADMINISTRATION IN 
KLONGTOM KRABI PROVINCE 
 
ผูวิจัย      นาซีร มะโนรัตน 
       สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา    รองศาสตราจารย ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ  
       ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรและประสบการณ
ทํางานและเพื่อประมวลปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ปการศึกษา 2560 กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 112 คน การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือ
วิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคาที (t-test) 
ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวม
มีสภาพการบริหารอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีสภาพการบริหารงานอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารงานบุคคลากร รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ  

2. การเปรียบเทียบความแตกตางระดับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ จําแนกตาม จําแนกตามตําแหนงและประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตาง 

3. ปญหาและเสนอแนะตอการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่  ผูบริหารงานวิชาการขาดความรูและความเขาใจในระบบงานวิชาการ เพื่อใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ควรเขาใจในระบบโดยการดูงานจากโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จแลว นอกจากนี้ โรงเรียนตองรับ
บุคลากรที่ตรงกับความตองการ และควรมุงสุขภาพกาย ใจ ท่ีดีและใหขวัญกําลังใจที่ดีแกครู สําหรับปญหา
งบประมาณนั้น ครูควรรับทราบการจัดการดานงบประมาณดวย โดยการเบิกจายมาใหเกิดความยุงยาก และ
โรงเรียนตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนและศิษยเกาและสงเสริมการรับรูขาวสารของครูและ
บุคลากร 

 
คําสําคัญ : การบริหารงาน, โรงเรียนเอกชน, ศาสนาอิสลาม 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the level of personnel administration of 

Islamic private schools in Klong Thom. Krabi To compare the level of personnel 
administration of Islamic private schools in Klong Thom. Krabi They are classified 
according to the positions of personnel and work experience, and to discuss problems 
for suggestions in personnel administration of Islamic private schools in Klong Thom 
district. The samples this study were use school administrators and teachers in Islamic 
private schools in Klong Thom. Krabi Province, the academic year 2560, defined the 
sample size of 112 people. Perform statistical analysis with a program. Descriptive 
statistics were used to analyze the data and to calculate the baseline statistics using 
Percentage, Mean and Standard Deviation. (T-test) 
The research found that 

1. Level of administration of Islamic private schools in Klong Thom Krabi 
Overall, management was at a moderate level. When considering each item. It was 
found that the level of administration was very high. When considering each side The 
highest mean of personnel management was found in administrative administration, 
followed by academic administration. The lowest average is budget administration. 

2. Comparison of differences in the administration of Islamic private schools in 
Klong Thom Krabi is classified by location and work experience. The overall and 
individual aspects are not different. 

3. Problems and Suggestions for the Management of Islamic Private Schools in 
Klong Thom Krabi Academic administrators lack knowledge and understanding of 
academic systems. To make effective management. It is important to understand the 
system by looking at the success of successful schools. And should focus on good 
mental health and good morale for teachers. For the budget problem , Teachers should 
also be aware of budget management. By disbursement to complicate. And Schools 
need to focus on community involvement and alumni and promote teacher and staff 
awareness. 

Keywords : Administration, private school, Islam 

บทนํา 
สถานศึกษาเอกชนในประเทศไทยหลายแหงท่ีมุสลิมหรือองคกรมุสลิมเปนเจาของ โดยเฉพาะในเขต

จังหวัดกระบี่ ตางตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาของเยาวชนมุสลิมที่จะตองใชชีวิตทามกลางสังคมเมืองที่
เต็มไปดวยความเจริญดานวัตถุ และสิ่งยั่วยุ ตาง ๆ ที่อาจทําลายแกนแหงความเปนอิสลามิกชนที่ดี สถานศึกษา
เอกชนเหลานั้นจึงวางยุทธศาสตรการบริหารใหสอดคลองกับสถานการณการต่ืนตัวดานการศึกษาของพอแม 
และผูปกครองที่ตองการติดอาวุธทางปญญาใหบุตรหลานมีภูมิตานทานโรครายทางสังคมจึงไดกําหนดหลักสูตร
สถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้งศาสนาและสามัญ โดยอาศัยตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายใน การปฏิบัติ เปนหลักสูตร
แกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปน มาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระ
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับ
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สภาพปญหาใน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและ 
ความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

จังหวัดกระบี่ ถือเปนจังหวัดที่มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีจํานวนโรงเรียนมากที่สุดในภาคใต
ตอนบน จากขอมูลของกลุมสงเสริมเสริมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่พบวา ปจจุบันเอกชนไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของชาติ ที่ไดมีการจดทะเบียนกับทางราชการมีทั้งหมด 39 โรงเรียน ในปการศึกษา 
2559 แบงเปนโรงเรียนเอกชนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จัดการศึกษาโดยใช 2 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการควบคูกับหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งสภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนท้ัง 2 ประเภท นั้น มีความแตกตางกัน ในแงการบริหารงานท้ัง 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 
การบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงานดานบุคลากร การบริหารงานดานงบประมาณ และการบริหารงาน
ทั่วไป และจากขอมูลของกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงการศึกษาเอกชน จังหวัด
กระบี่ ที่ระบุถึงสภาพและปญหาในการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่ พบวา การบริหารงานทั้ง 
4 ดานดังกลาวของโรงเรียนเอกชนเปรียบเทียบกับโรงเรียนประเภทสามัญทั่วไป ปรากฏวา ประเภทสามัญทั่วไป 
มีประสิทธิภาพมากกวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ตองมีการปรับปรุงและพัฒนา ( กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่, 2558) 

การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีความเหมือนและความแตกตางกับ การบริหาร
โรงเรียนสามัญทั่วไป เพราะหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามประกอบดวย 8 กลุม
สาระเชนเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป และมีวิชาศาสนาอิสลามท่ีตองเรียนเพิ่มเติม ซ่ึงเปนวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระท่ี
จําเปนตอการดําเนินชีวิตของมุสลิม อันประกอบดวย หลักศรัทธา หลักปฏิบัติและหลักคุณธรรม เพ่ือใหผูเรียน
เปนคนดี เกง และมีสุข ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ผูวิจัยในฐานะมีสวน
รวมในการบริหารงาน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่วาอยูในระดับใด เพื่อ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูวาแตกตางกันหรือไม และเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ให
มีคุณภาพแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ จําแนกตามตําแหนงและประสบการณของผูบริหารและครู 

3. เพื่อประมวลปญหาและเสนอแนะตอการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลอง

ทอม จังหวัดกระบี่  ตามขอบขายการบริหารงานโรงเรียนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาไว  4 งาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ) ดังกรอบแนวคิดตอไปนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ผูวิจัยจะดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ในปการศึกษา 2560 จํานวน 112 คน จําแนกเปน ผู บริหารโรงเรียน 4 
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจํานวน 12 คน และโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ จํานวน 50 คน โรงเรียนรุง
อรุณศึกษา จํานวน 20 คน โรงเรียนศาสนูปถัมภมูลนิธิ กระบี่ จํานวน 20 คน และโรงเรียนอนุบาลจิตรจงรักษ
จํานวน 10 คน รวมจํานวน 100 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นประเภทแบบตรวจสอบ รายการ (Check list) 
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และแบบปลายเปด (Open – ended questionnaires) เพื่อ
สอบถามการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ตามขอบขายการ
บริหารโรงเรียน 4 งาน โดยแบง แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนงงานในโรงเรียน 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน โดยลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 
(Likert) ซึ่งกําหนดคะแนนการประมาณคา ดังนี้  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open – ended questionnaires) เปนการแสดงความคิดเห็น
อื่น ๆ เก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม นอกเหนือจากที่กําหนดไว 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําการวิจัย มีขั้นตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้  
1) สงหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จาํนวน 4 

แหง เพื่อขอความอนุเคราะหใน การเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
2) สงหนังสือขอความรวมมือพรอมแบบสอบถามถึงผูบริหารโรงเรียน และเก็บรวบรวมดวยตนเอง 

ไดรับคืนกลับมาท้ังหมด 
 

ระดับการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 4 ดาน 

1. งานบริหารวิชาการ 
2. งานบริหารบุคคล 
3. งานบริหารงบประมาณ 
4. งานบริหารทั่วไป 

1. บุคลากรทางการศึกษา 
- ผูบริหาร - อายุ 
- ครูผูสอน - เพศ 
- การศึกษา 

2. ประสบการณในการทํางาน 
2.1 ไมเกิน 5 ป 
2.2 มากกวา 5 ป 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทํา การประมวลผล

ขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการดังนี้  
1) ลงรหัสและเตรียมขอมูลลงเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ( 

Statistical Package for Social Sciences)  
2) แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดย

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอผล การวิเคราะหขอมูลในรูป
ตารางประกอบความเรียง  

3) แบบสอบถามตอนที่ 2 ซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ตามขอบขายงานโรงเรียน 4 งาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล 
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) ในภาพรวมหรือราย
ดานและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจะเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบ
คําบรรยายคาคะแนนในการประเมินตามแบบการประมาณคา ในรายขอและรายดาน  

4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางประชากร 2 กลุม ระหวางผูบริหารกับครู โดยวิเคราะหคาที 
(t-test)  

5) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน โดยวิเคราะห 
คาที (t-test) 

6) แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยวิเคราะหเนื้อหาและคาความถี่ 

1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
1.1 IOC (Index of Item Objective Congruence)  

 

  
N

R
IOC ��     

 เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 
  � R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
  
1.2 สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ของ

แบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค (พิชิต ฤทธ์ิจรูณ, 2554 : 248)   
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เมื่อ � คือ คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 k คือ จํานวนขอของแบบทดสอบ 

 
2
iS  คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ 

 
2
tS  คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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2. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล  

 2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
 2.2 คารอยละ (Percentage)  

คารอยละ (Percentage) ใชสูตร  

 100��
N
fP  

   เมื่อ P   แทน  รอยละ 
    f   แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงเปนรอยละ 

 N   แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 

 2.3 คาเฉลี่ย (Mean) μ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   
N

X���  

  เมื่อ �  แทน คาเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต  

   � X  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

   N  แทน จํานวนคนท้ังหมด 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106) 
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  เมื่อ SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2x�  แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน 
  2( )x�   แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง  

  N แทน จํานวนคน 
 

 2.4 คา t-test 
การทดสอบระหวางคาเฉลี่ยกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชสูตร t-test dependent  
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 โดยที่ 1�� ndf  

 เมื่อ D  แทน ผลตางของคะแนนแตละคู 
  n  แทน จํานวนคูของตัวอยาง 
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ผล/สรุปผล 
1. ระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานงานบริหารบุคคลากร 
รองลงมา คือ ดานงานวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานบริหารทั่วไป 

2. ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ไมแตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
มีดังนี้ 

 3.1 งานบริหารวิชาการ ผูบริหารงานวิชาการควรเปนผูมีความรู ความเขาใจในรายละเอียด
ของงานวิชาการท้ังระบบและเปนผูเปดโลกทัศนอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถบริหารงานวิชาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และควรนําหลักการบริหารงานวิชาการจากโรงเรียนท่ี ประสบความสําเร็จเปนแบบอยาง และเห็น
ควรจัดระบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจเนื้อหาหลักสูตร  โดยจัดครูผูสอนใน
รายวิชาใหเหมาะสมตามศักยภาพแตละบุคคลและคาบสอนควรมีปริมาณเหมาะสมกับภารกิจที่ครูแตละคนตอง
รับผิดชอบ และเห็นควรพัฒนาสื่อการเรียนรูและหาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน โดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
และควรเนนวิชาการดานศาสนาใหมากกวาที่เปนอยู  โดยเฉพาะสิ่งท่ี เกี่ยวกับศาสนกิจ ควรมีแบบสอบถาม
ผูปกครองในส่ิงที่ปรากฏจากปฏิบัติของผูเรียนขณะอยูกับผูปกครอง  

 3.2 งานบริหารบุคคล ควรรับบุคลากรใหตรงกับความตองการของโรงเรียน และฝายบุคลากร
ตองมุงเนนการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเสริมสรางขวัญ กําลังใจใหครู และเนนใหบุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียนที่กําหนดอยางเครงครัด และควรพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามการปฏิบัติจริงของ
บุคลากรอยางยุติธรรมและเสมอภาค ควรประเมินครูตามภาระงานของแตละบุคคล ไมควรมองที่คุณวุฒิเพียง
อยางเดียว 

 3.3 งานบริหารงบประมาณ ควรใหครูไดรับทราบงบประมาณของโรงเรียน ไมควรรับรูเพียง
คนกลุมเดียว ควรมีการชี้แจงรายรับ รายจายตอที่ประชุม และการเบิกจายงบประมาณไมควรมีขั้นตอนที่ยุงยาก 
ควรกําหนดข้ันตอนการนําเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติอยางเปนระบบและเอ้ือตอผูปฏิบัติ  และควรจัดสรร
งบประมาณแตละสวนงานใหชัดเจน เหมาะสมและทั่วถึง  

 3.4 งานบริหารทั่วไป โรงเรียนตองประสานงานและใหความสําคัญกับชุมชน ศิษยเกาและ
ผูปกครอง และควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับรูขาวสารรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายและท่ัวถึง และควร
วางระบบการบริหารการจัดการใหชัดเจน จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวามีประเด็นที่นาอภิปรายดังนี้  
1. จากผลการวิจัยพบวาระดับการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลอง

ทอม จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เชื้อผูดี (2549) ท่ีไดทําการ
วิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี ซึ่งมีผลการวิจัยปรากฎวา สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลาม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี ดานการบริหารงานงบประมาณ มีสภาพการบริหารอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีกับผูเรียน ผลการวิจัยนี้เปนไปตามหลักการหรือแนวคิดของเสนาะ ติ
เยาว (2543 : 11) กลาววาการบริหารบุคคลคือการจัดระเบียบและดูแลบุคคลใหทํางานเพื่อใหบุคคลใช
ประโยชนและความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุดอันเปนผลใหองคการอยูในฐานะไดเปรียบ
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ทางดานการแขงขันและไดรับผลงานมากท่ีสุดรวมถึงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
ตั้งแตระดับสูงสุดและตํ่าสุดรวมตลอดถึงการดําเนินการตางๆอันเกี่ยวของกับคนทุกคนในองคการนั้น สอดคลอง
กับแนวคิดของสมคิด บางโม (2544 : 110) กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนการใชทรัพยากรมนุษยของ
องคการใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเริ่ม
ตั้งแตการวางแผนอัตรากําลังคนการแสวงหาบุคคลการบํารุงรักษาบุคคลการพัฒนาบุคคลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการใหออกจากงาน 

การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะวาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่นั้น มุงเนนกระบวนการพัฒนาครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนไปสูความเปนเลิศทางดานวิชาการและดานอ่ืนๆ การพัฒนาครูและบุคลากรจึงเปนจุดเนนสําคัญท่ี จะ
นําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาในทุกดาน และดวยเหตุที่การสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการครูมีการแขงขันกัน
มากขึ้นในปจจุบัน สงผลโรงเรียนเอกชนมุงเนนท่ีจะพัฒนาครูผูสอนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ดวยการเพ่ิม
คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเปนการเสริมแรงในการพัฒนาหนวยงานใหครูสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางสมบูรณ ไมมีขอกังวลในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือคาครองชีพในแตละวัน อันจะสงผลใหครูอยูใน
สถานศึกษาและปฏิบัติหนาที่ไดนาน ตลอดจนการสงเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสามารถถายทอด
ความรูสูผูเรียน อันจะสงผลใหผูเรียนและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอีกดวย จึงทําใหความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารอยูในระดับมาก 

2. จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เชื้อผูดี (2546) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารงานดาน
วิชาการของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษานนทบุรี ซ่ึงมี
ผลการวิจัยปรากฎวา การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี จําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตาง แตเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีจําแนกตามประสบการณการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
งานบริหารทั่วไปมีสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการเปรียบเทียบความแตกตาง
ดานปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการ
ทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา แตกตางกัน และนาวาลย ปานากาเซ็ง 
(2544) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามเกณฑคุณภาพของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีผลการวิจัยปรากฎวาผูบริหารและครูที่มี
ประสบการณในการทํางานและการดํารงตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคลากรของการศึกษา
คุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามเกณฑคุณภาพของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน แตกตางกัน การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้เพราะวา ผูบริหารและครูมีความรูความ
เขาใจในการบริหารของโรงเรียนในดานตาง ๆ เปนอยางดี จึงทําใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. จากผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการท่ีเกี่ยวกับหองสมุดของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่อยูในระดับนอย สวนปญหาการบริหารงานหองสมุดอยูในระดับ
มาก แสดงใหวาการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
ควรไดรับการสงเสริมจากผูบริหารวางแผนในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาหองสมุดใหเพียงพอตอความตองการ
ของครูและนักเรียน เพื่อใชสืบคนขอมูลและใชเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ อันจะนําไปสูการสรางกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลาย  

2. ผูบริหารควรสรรหาแนวทางการพัฒนาหองสมุดตามศักยภาพของงบประมาณ เชน การขอรับ
บริจาคหนังสือจากมูลนิธิหรือองคกรการกุศล การซื้อหนังสือมือสอง เปนตน  

3. ผูบริหารควรพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพราะการบริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
ความแตกตางไปจากโรงเรียนสามัญทั่วไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
2. ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางครูสอนศาสนาและครูสอนสามัญตอการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม  
3. ควรเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารโรงเรียนระหวางโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียน

สามัญทั่วไป  
4. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามและโรงเรียนสามัญทั่วไป 
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ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 
Satisfaction of Parents of Preschool Education School in Watdongnoi School under the 
Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary Education Service Area 1 
 
ผูวิจัย   ปญชลีย  กษิณศร ี
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษณะ  บุหลัน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดงนอย ท่ีมีตอ

การจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานการใหขาวสารขอมูล และดาน
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดงนอย ท่ีมี
ตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย โดยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ประชากร ไดแก 
ผูปกครองนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 
50 คน ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดง
นอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 4 ดาน พบวา ภาพรวมตอความ
พึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จากมากไปนอยไดแก ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม และดานการใหขาวสารขอมูล        
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน    
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของผูปกครอง, การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

ABSTRACT 
The purposes of the study were : 1) to determine satisfaction of parents of Preschool 

Education School in Watdongnoi School under the Jurisdiction of the Office of Lopburi Primary 
Education Service Area 1; 2) to compare satisfaction of parents classified by gender, age, 
education level and career. The study population was 50 parents. The research instrument was a 
rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.94. The analysis of data was 
accomplished by computation of percentage, mean, standard deviation. 
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Based on the findings of the study, it was concluded that : 1) Satisfaction of parents of 
Preschool Education School in Watdongnoi School under the Jurisdiction of the Office of Lopburi 
Primary Education Service Area 1 overall was at high level. 2) In comparison of satisfaction of 
parents of Preschool Education School in Watdongnoi School under the Jurisdiction of the Office 
of Lopburi Primary Education Service Area 1 found that there was a difference on different 
gender, age, education level and career. 

 
 

Keywords : Satisfaction of Parents, Preschool Education School 
 

บทนํา 
เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเปนความหวังของครอบครัว สังคม และเปนพลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติ เด็กที่มีความสมบรูณทั้งดานรางกายและจิตใจ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมและประเทศชาติไดอยางมี
ความสุขเด็กในวัยแรกเริ่มของชีวิตหรือ “เด็กปฐมวัย” เปนระยะที่สําคัญที่สุดของชีวิตเด็กสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ  
ไดอยางรวดเร็ว เพราะเปนวัยทองแหงการพัฒนาประสบการณสําคัญเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเกิดขึ้นในตัวเด็ก 
เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิตหรือชวง
ระยะปฐมวัยมีความสําคัญเปนพิเศษเนื่องจากเปนรากฐานของพัฒนาการกาวตอไปของชีวิตบุคคลแตละคน 
ตลอดจนเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝเรียนรู ใฝดี และความกระตือรือรนในการพัฒนาของ
เด็ก ที่จะสงผลตอเนื่องจากชวงวัยเด็กไปสูวัยรุนและวัยผูใหญ ประสบการณสําคัญจะเกี่ยวของกับการจัด
สภาพแวดลอมทุกดานที่กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูและมีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับสิ่งตางๆ 
รอบตัว ในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก อันจะส่ังสมเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเรียนรู  และสามารถ
พัฒนาตอเนื่องไปสูระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 8) 

การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพดานตางๆ ที่จะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนไดในอนาคต ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ประกาศวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในอนาคต ปขางหนาวา “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ 
ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” กระทรวงศึกษาธิการเปน
หนวยงานหน่ึงที่เล็งเห็นความสําคัญของเด็กปฐมวัย ไดพัฒนาหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ท่ีเนนการ
พัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอ
ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพใตบริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็ กอาศัยอยู ดวยความรัก 
ความเอื้ออาทรและความเขาใจ ของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปเปนมนุษยที่สมบูรณ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546 : 3) 

ในโลกที่ความรูและเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและเปนไปอยางรวดเร็ว มนุษยไมสามารถจดจําทุกอยาง อีกทั้ง
ความรูไมไดอยูนิ่งหรือเกิดขึ้นอยางชาพอที่จะเรียนรูผานผูรูคนใดคนหนึ่งอีกตอไป มนุษยจําตองไดรับการพัฒนาให
สามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิต และตองเริ่มตั้งแตแรกเกิดโดยการปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการรับรู 
เรียนรู และมีความสามารถตลอดชีวิต ดังนั้นจึงจําเปนตองปลูกฝงตั้งแตปฐมวัยและตองพัฒนาอยางตอเนื่องการจัด
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การศึกษาปฐมวัยเปนสิ่งที่ละเอียดออน เพราะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการศึกษาในระดับตอไป และการจัดการศึกษา
จะมีผลดีตอเด็กเพียงใดหรือไมนั้นโรงเรียนและผูปกครองคือ พลังสําคัญที่สรางคนใหเปนคนท่ีสมบรูณ โลกทางการ
ศึกษาของเด็กปฐมวัยจําเปนตองอาศัยความรักความเขาใจ ความมุงม่ันและความรวมมือกันระหวางบานและ
โรงเรียนในอันที่รวมมือใหการศึกษาและสงเสริมความเจริญเติบโต ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
ใหแกเด็กอยางมีคุณคา (จันทรา จันทรสุขสวัสด์ิ. 2546 : 2) นักจิตวิทยาหลายทานยอมรับกันวาเด็กที่มีอายุตั้งแต
แรกเกิดถึง 6 ขวบ เปนระยะที่เกิดการเรียนรูมากที่สุดของชีวิตมนุษย สิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพลตอชีวิตภายหลังของเด็ก
เปนอยางยิ่ง นอกจากนี้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ัวไป มีความเห็นสอดคลองกันวา การศึกษาระดับปฐมวัย
เปนพื้นฐานของการเรียนรูและพัฒนาการเจริญเติบโตดวย เปนระยะของการเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดี ซึ่งจําเปนตอ
การดํารงชีวิตท่ีปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีของสังคมและดําเนินชีวิตอยางระมัดระวัง (สมชาย วีระศิลป, 2550, หนา 2) 

ดังนั้น การพัฒนาเด็ก ซึ่งเปนอนาคตของชาติจะตองเริ่มตั้งแตปฏิสนธิจนถึงกอนวัยเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่ง 0-5 ป ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวัย 0-2 ป หรือเรียกวาวัยทารกควรไดรับการเลี้ยงดู อบรม กลอมเกลา
จากครอบครัวอยางใกลชิด เพราะเปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการอยางรวดเร็วทุกดาน เพื่อเปนรากฐานพัฒนาการทาง
สติปญญา จิตใจ และบุคลิกภาพ ตลอดจนลักษณะนิสัยพ้ืนฐานตางๆ การพัฒนาดังกลาวจะตอเนื่องมาถึงวัยกอนเขา
เรียน คือ ชวงอายุ 3-5 ป ซึ่งเปนวันที่เด็กออกจากบานไปสูสถานศึกษา การเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับ
ประถมศกึษา และเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาในระดับตอไป รวมท้ังเปนการเตรียมตัวท่ีจะเปนคนไทยที่มีคุณภาพ
ในอนาคต เด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป (เด็กปฐมวัย) เปนชวงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง ถาเด็กไดรับการเลี้ยง
ดูที่ดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยา และหลักวิชาการอื่นๆ ที่เก่ียวของ เด็กจะมีพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ จากทฤษฏี
องคความรูเรื่องการพัฒนาการเด็ก และการพัฒนาสมอง รวมทั้งงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย สรุปไดวา 
ชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการพัฒนาสมอง คือ ในชวง 5 ปแรก ชีวิตเด็กที่ไมไดรับการเล้ียงดูแ ละพัฒนา
อยางถูกตองในชวงนี้ เมื่อพนวัยไปแลวโอกาสทองเชนนี้จะไมหวนกลับมาอีก ดวยเหตุนี้ พอแม ผูปกครอง ครู ผูเลี้ยง
ดูเด็กตองมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กในชวงวัย 0-5 ป ตองสามารถเล้ียงดู จัด
ประสบการณ พัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (วรรณธิดา วงษสาจันทร. 2551 : 1) 

การดูแลที่ดีใหไดรับความรัก ความอบอุน จะทําใหเด็กเปนผูที่มีความสดชื่นแจมใส มองโลกในแงดี รูจักรัก
คนอื่น การพัฒนาของเด็กจึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับบุคคล และสถาบันหลายฝาย ตั้งแตครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
สื่อมวลชน และส่ิงแวดลอม ตลอดจนองคกรที่จัดบริการพ้ืนฐานใหแกเด็กระดับปฐมวัย ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนด
นโยบายที่จะสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยรัฐและเอกชนรวมมือกันจัดบริการทางการศึกษา
ในระดับนี้อยางทั่วถึง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2536 : 5) 

จากความเปนมาและความสําคัญที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
จัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในดานตางๆ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดงนอย ท่ีมีตอการจัดการศึกษาดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานการใหขาวสารขอมูล และดานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดงนอย ท่ีมีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย โดยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ 
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สมมติฐานการวิจัย 
ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2          

พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พรอมท้ังศึกษาแนวคิดของการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

     ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ   
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 50 คน ผูวิจัยทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 
(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย 
สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มี 4 ดาน ดังนี้ 
       1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
       2. ดานการจัดบริการนักเรียน 
       3. ดานการใหขาวสารขอมูล 
       4. ดานอาคารสถานท่ีและ 
          สภาพแวดลอม 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
       1. เพศ 
       2. อายุ 
       3. ระดับการศึกษา 
       4. อาชีพ 
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ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1990) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.94 โดยแบงออกเปน 
2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (check list) ที่เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน 
 แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Type) 
กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับมีความหมายดังนี้ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 50 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 

การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 
 2. วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 วิเคราะหขอมูลระดับปฏิบัติ ดวยการหาคาเฉลี่ย (μ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) แลวนําคาเฉลี่ย (μ) ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามขอบเขตของคาเฉลี่ยตามแนวคิด
ของเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kahn : 1993) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 4 ดาน  
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษา

ปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในรายดาน
และภาพรวม ท้ัง 4 ดาน 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระดับความพึงพอใจ  

 � ระดับ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.03 0.32 มาก 

2. ดานการจัดบริการนักเรียน 3.89 0.46 มาก 

3. ดานการใหขาวสารขอมูล 3.84 0.69 มาก 

4. ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 3.88 0.47 มาก 

ภาพรวม 3.93 0.40 มาก 

 พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จากมากไปนอยไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม และดานการใหขาวสารขอมูล 

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบวา ใน
ภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน โดยในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานภาพรวม 4 ดาน พบวา ภาพรวมตอความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จากมากไปนอยไดแก ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และดานการใหขาวสารขอมูล ที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะ เนื่องจากครูระดับปฐมวัย จัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ซึ่งมีหลักการวา เด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ
เรียนรูอยางเหมาะสมดวยการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให
การศึกษา เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ 
นอกจากการวัดประสบการณแลวครูตองจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กท้ังภายในและภายนอก
หองเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชริยา แกนสา (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน กลุมเครือขายตําบลวังทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรยีน 
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กลุมเครือขายตําบลวังทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตนา อินตะเสนา (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยตอการบริหารงานของโรงเรียน
เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครระยอง โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี อิงม่ัน (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนาท้ัง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา 
ผูปกครองที่มีความคิดเห็น ตอการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทุกขอ  

1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดดง
นอย มีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย โดยมีเปาหมายใหผูเรียน
เกิดการพัฒนา ดังนี้ เด็กทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุขนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย ไดแสดงออกตามศักยภาพ
ดานศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวรางกายตามจินตนาการ มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสม
ตามวัย มีทักษะกระบวนการคิดและสามารถแกปญหาไดเหมาะสม ทุกคนไดเขารวมกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสม
กับวัย จากการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนสูการจัดทาํหลักสูตรที่ครอบคลุมตามหลักการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งมีสาระสําคัญอยางครบถวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชริยา แกนสา (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน กลุมเครือขายตําบลวังทอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ดานการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก  ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน กลุมเครือขาย
ตําบลวังทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการจัดกิจกรรมที่ สงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงรัตน เรืองอุไร (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนํา
ชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนําชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิชญา ชัยสัตรา (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมมีคาเฉล่ีย อยูในระดับมาก สวน
รายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการจัดบริการนักเรียน พบวา ภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดดง
นอย ไดดําเนินการดานบริการนักเรียน ซึ่งเปนภารกิจที่โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพื่อใหนักเรียน
ไดรับความสะดวกในทุกดาน นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการมาเรียน ไดรับการพัฒนาครบทั้ง 4 ดาน รูสึกปลอดภัย 
มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง รักการออกกําลังกาย อาหารและน้ําดื่มสะอาด ไดรับคุณคา ทางโภชนาการ เปนผูมีสุข
นิสัยที่ดี ครูเอาใจใสดูแลนักเรียนในทุกสถานที่ภายในโรงเรียน จัดใหมีระบบตรวจสอบรายช่ือ/ จํานวนนักเรียนท่ี
มาถึงโรงเรียนและกลับบานอยางรัดกุมละเอียดถี่ถวน มีบริการดานสุขภาพอนามัยคือ การสงเสริมกิจกรรมการออก
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กําลังกาย มีการบริการตรวจสุขภาพใหกับนักเรียน และบริการดานอื่นๆ ทําใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจ สงผลให
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการบริการนักเรียนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวัลย 
ธาดาวรวิทย (2555) ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเ ด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาน
การบริหารจัดการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตนา อินตะเสนา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยตอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวดัลุมมหาชยัชุมพล สังกัด
กองการศึกษาเทศบาลนครระยอง พบวา ดานการบริหารงานบริการ ความพึงพอใจของผูปกครอง โดยรวมอยูใน
ระดับที่มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิชญา ชัยสัตรา (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ
ผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยองผลการวิจัยพบวา ดานการบริการนักเรียน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการใหขาวสารขอมูล พบวา ภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดดง
นอย มีนโยบายจัดการศึกษาภายใตความรวมมือของชุมชน โดยยึดแนวทางการจัดเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ซ่ึงจะตองมีการประสาน
สัมพันธกับองคกรในชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัด
การศึกษาใหกับเด็กทุกคน ตระหนักถึงความเหมาะสมในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน และการที่ผูปกครองให
ความรวมมือในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนโดยมีการจัดประชุมชี้แจงแกผูปกครองนักเรียนกอนเปด-
ปดภาคเรียนทุกครั้ง เพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็กในดานตางๆ มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธใหผูปกครองไดรับรู เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เหลานี้เปนกิจกรรมท่ีผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน สงผลใหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานการใหขาวสารขอมูล อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
สอดคลองกับ Crowe (2000) ไดทําการศึกษา การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง เพื่อเปนเครื่องมือให
ความชวยเหลือในการเรียนของเด็กอยางมีคุณภาพ โดยไดทดลองศึกษาการติดตอสื่อสารระหวางพอแมกับทาง
โรงเรียน จากการสังเกตและการสัมภาษณกลุมพอแมที่มีรายไดนอยกับกลุมพอแมที่มีรายไดสูง พบวา การ
ติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองเปนเครื่องมือสําคัญ ที่จะสงผลใหนักเรียนมีผลสําเร็จทางการเรียนสูงข้ึน 
ทั้งทางดานสติปญญา รางกาย การแสดงออกเพิ่มศักยภาพดานตางๆ ของนักเรียน เชน ดานสังคม การรวมมือกับ
ทางโรงเรียนเปดโอกาสใหพอแมไดมีสวนรวมเก่ียวของในการพัฒนาการเรียนของลูก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ราตรี อิงมั่น (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
พันธะวัฒนา ดานการใหขาวสารขอมูลอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ผูปกครองมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

1.4 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม พบวา 
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา โรงเรียนวัดดงนอย ไดรับงบประมาณดานอาคารสถานท่ี ทําใหอาคารสถานท่ีไดรับการพัฒนา มีอาคารท่ีมี
ความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย และมีนโยบายใหครูผูสอนจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก สนอง
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ความตองการความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มีความสะอาด ปลอดภัย มีสื่อวัสดุอุปกรณของ
เลนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย มีโอกาสไดเลือกเลน เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และโลกที่เด็กอยูรวมท้ังพัฒนาการ 
การอยูรวมกับคนอื่นในสังคม มีการจัดมุมประสบการณตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2539 : 46) ท่ีกลาวถึง การทํากิจกรรมเสรีหรือการเลนตามมุม ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จัดไวตอจากกิจกรรม
สรางสรรค ซึ่งประกอบดวย มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร และมุมศิลปะ จัดไวเพ่ือใหเด็ก
มีอิสระในการทํางานหรือเลนดวยตนเอง จากการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยคํานึงถึงผูเรียน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดดงนอย สงผลใหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวัลย ธาดาวรวิทย (2555) ไดทําการศึกษา ความ
พึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อํา เภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงรัตน เรืองอุไร (2555) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปกครอง ผูนําชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนําชุมชนและบุคลากรตอการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลเกล็ดแกว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยอยูในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม แตกตาง
กัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียน
ใหความสําคัญกับผูปกครอง ซึ่งเปนผูมีสวนสําคัญในการจัดการศึกษา เห็นไดจากการมีการประชุมผูปกครอง
นักเรียน ประชุมกรรมการสถานศึกษา การรวมกิจกรรมของโรงเรียนกับชุมชนอยางเทาเทียมกัน แตบางสวนยังไม
เขาใจในเรื่องของการจัดการศึกษา และไมเขาใจตอกิจกรรมพัฒนาการ จึงอาจทําใหผูปกครองนักเรียนท่ีมีเพศ
ตางกันมีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาพรวม แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจั ยของ วราศิริ 
อินทวัฒน (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ผลการเปรียบเทียบความ
ตองการของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัยเม่ือจําแนกตามเพศ ผูปกครองมีความ
ตองการตอการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลอง
กับ รุจิษยา คําอุนสาร (2556) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียน
บานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนบานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 เพศและอาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 และสอดคลองกับ ราตรี อิงม่ัน (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา จําแนกตามเพศผูปกครองที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามอายุ พบวา ในภาพรวม แตกตาง
กัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุมากจะมีความละเอียด และมีประสบการณในการใชชีวิตมากกวาผูปกครองนักเรียนที่มี
อายุนอย อาจทําใหผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาพรวม แตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิชัย ดาบพิมพศรี (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารงานโรงเรียนกุดบากราษฎรบํารุง อําเภอกุดบาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
1 พบวา ผูปกครองโรงเรียนกุดบากราษฎรบํารุง อําเภอกุดบาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงาน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคลองกับ ชุดาภา อินทรออน (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
พบวา ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเปลที่มี อายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองเปล โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ดานบริหารงานวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานการบริหารอาคาร
สถานที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ ราตรี อิงมั่น (2558) ที่ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา 
จําแนกตามอายุ ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามการศึกษา พบวา ในภาพรวม 
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีการเอาใจใสดานการเรียนการสอนของนักเรียนมากกวา ถึงแมจะ
มีวุฒิการศึกษาที่นอยกวา แตก็มีเวลาในดานการเรียนการสอนใหกับนักเรียนและในดานการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนไดเปนอยางดี และความคาดหวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมสูงมากเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของอมรรัตน เอ่ือนสุภา (2552) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครองนักเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ ราตรี อิงมั่น (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ 
ศิริพร โชตะนา (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่
มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามระดับ
การศึกษาของผูปกครอง คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี โดยรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามอาชีพ พบวา ในภาพรวม 
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูปกครองในแตละอาชีพมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน สงผลใหมีมุมมองท่ีแตกตางกันไปดวย ผู ปกครอง
กลุมที่มีอาชีพรับจางและพนักงานธุรกิจเอกชน ไมไดตองการใหคุณภาพการเรียนของนักเรียนสูงมากนัก มีความ
คาดหวังเพียงใหบุตรหลานมีการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบการศึกษาภาคบังคับเทานัน้ เพราะจําเปนตองใหบุตรหลาน
ออกมาชวยงานเพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย ทําใหเกิดความคาดหวังในการบริหารโรงเรียนไมสูงนักและมีความพึง
พอใจในการบรหิารงานของโรงเรียนสูงกวากลุมอื่น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รุจิษยา คําอุนสาร (2556) ที่ได
ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนบานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ตอการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนบานผําโนนสวาง อําเภอเกษตรวิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ด 
เขต 2 เพศและอาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทัศนีย ภูมิภักดิ์ (2557) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหุบ
บอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มี
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหุบบอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต โดยที่
ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพแตกตางกัน ตางก็ใหความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการจัดการเรียนรูใหแกบุตรหลานของตนที่แตกตางกันไป เมื่อเปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครองนักเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ ศิริพร โชตะนา (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชล
ราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน ครูควรจัดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ

ใฝเรียนรู จัดกิจกรรมตองสอดคลองกับพัฒนาการครบทุกดาน ไดลงมือปฏิบัติจริง กลาแสดงออกปรับตัวใชชีวิต
รวมกับผูอื่น ควรจัดกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนมีทักษะดานการอานเขียน และพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และควร
มีวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

2. ดานการจัดบริการนักเรียน ผูรับผิดชอบ หองสุขา หองอาหาร ควรเขามามีสวนรวมและดูแลปรับปรุง
หองสุขาใหสะอาด ดูแลหองอาหารใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมถึงหนวยงานท่ีดูแลเกี่ยวกับรถรับ-สงนักเรียนชั้น
ปฐมวัย ควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดการเกี่ยวกับรถรับ -สงให
ปลอดภัยตอเด็กในชั้นปฐมวัยใหมากขึ้น 

3. ดานการใหขาวสารขอมูล ควรมีการจัดทําวารสาร แผนพับประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ใหผูปกครอง
ทราบอยางสม่ําเสมอ ครูควรมีการพบปะพูดคุยกับผูปกครองอยางนอย 3-4 คร้ังตอสัปดาห 

4. ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ควรมีการจัดท่ีนั่งพักสําหรับผูมาติดตอกับทางโรงเรียนเพียงพอ 
ควรมีการจัดพื้นที่การเรียนการสอนหองปฏิบัติการ เหมาะสมกับการเรียนแตละวิชา สงเสริมใหนักเรียนใชหองน้ําถูก
สุขลักษณะหองน้ําสะอาด และจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลอยางสมํ่าเสมอ 
 
 

��	

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการ ศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
2. ควรมีการศึกษา ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 
3. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมใน 

โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
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ความพึงพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยนํ้าหวาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
The Satisfaction of Teachers toward Academic Administration of school Group Huayna 
wan under the Office of Lopburi Primary Educational Service Area 2 
 
ผูวิจัย   ปาจรีย  วายโสกา 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุม

โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวอยางในการวิจัยคือ ครูและบุคลกรทางการศึกษากลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 76 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.974สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบทีและการเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการวัดและการ
ประเมินการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบูรณาการ และดานการวิจัยในชั้นเรียน และ2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ 
 
ABSTRACT 

The research was aimed to study: the satisfaction of teachers toward academic 
administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi Primary 
Educational Service Area 2 and 2) to compare the satisfaction of teachers toward academic 
administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi Primary 
Educational Service Area 2 by personal factors. The sample used in this study was the 
director and teacher total 76 people. The tools used in this research is a questionnaire with 
the reliability 0.974. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and one Way Anowa Analysis. 
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The results showed that 1) the satisfaction of teachers toward academic 
administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi Primary 
Educational Service Area 2 overall was high level. Considering it was high level that in all 
aspects. Descending order: measurement and evaluation of learning, learning management, 
content of the curriculum, development of innovative media and educational technology, 
integration, and classroom research. And 2) compare the satisfaction of teachers toward 
academic administration of school group Huaynamwan under the Office of Lopburi 
Primary Educational Service Area 2 with different person factor had satisfaction, difference 
significant 0.05. 

Keywords : satisfaction, academic administration
 

บทนํา 
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐานของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเปนผูมองกวางไกล ใฝดี ใฝคิด มีเหตุผล มีวินัย และรูจักรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความรูทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน เพ่ือให
ประเทศไทยแขงขันและรวมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในสังคมโลกอยางเหมาะสม กระบวนการศึกษาจะชวยสรางสรรค
สังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมที่มีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ เศรษฐกิจสมดุล 
สิ่งแวดลอมยั่งยืน ประเทศชาติมั่นคง และมีสันติกับประเทศเพื่อนบานและเพ่ือนรวมโลก โลกในยุคปจจุบัน เปนยุค
โลกาภิวฒันที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
ที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพรอมที่จ ะเผชิญกับกระแสโลก          
โดยปจจัยสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองที่จําเปนอยาง
ยิ่ง เพราะจะตองเปนการศึกษาที่ทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  ทั้งในดานความรู 
ความสามารถ ศักยภาพในดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางสมดุล (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2544 : 1) ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10                      
(พ.ศ. 2550–2554) ประกาศวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต มีจุดมุงหมายเนนสังคมที่มีความสุขอยาง
ยั่งยืน (Green Society) โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 
“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” เปน การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย และสรางคานิยม ชวยให
คนไทยตระหนักถึงความจําเปนและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทย ใหมุงสูประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพกาวตามโลกไดอยางเทาทัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 2-3)  

 ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนระบบขอมูลขาวสาร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีความเจริญกาวหนาไปมากก็ยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย จึงมีความ
จําเปนที่มนุษยจะตองรูจักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา เพ่ือความอยูรอดไนการดํารงชีวิต 
ประเทศท่ีพัฒนาแลวมีองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งคือ ประชากรของประเทศนั้น ๆ จะเปนผู 'มีคุณภาพ         
ซึ่งประชากรจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษย
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหลามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนา
ประเทศไดอยางเหมาะลมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานของประเทศ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545หมวด 5 มาตรา 39 
และมาตรา 40 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ั งดานวิชาการ งบประมาณ         
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนองคคณะบุคคลทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมในการ
บริหารโดยทําใหโรงเรียนเปนฐานหรือศูนยกลางของการบริหาร และจัดการศึกษาท่ีตอเนื่องและย่ังยืนที่จะสราง
คุณคา ความรับผิดชอบในการตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินการแกปญหาและจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรูของนักเรียนทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ,2545)  

งานวิชาการถือเปนงานหลักของโรงเรียน ที่ผูบริหารจะตองเขาใจขอบขายของงานเพ่ือจะไดจัดระบบงาน
ใหรัดกุม และมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนโดยตรง ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจาก
ผลงานทางดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งทางตรงและทางออม แลวแตลักษณะของงานนั้นๆ จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการนับเปนงาน
ที่สําคัญ เปนหนาที่หลักของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีจะสรางนักเรียนใหมี
คุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตในสงัคมตอไปไดเปนอยางด ี
(กรรณิการ จิตรสาคร, 2554, หนา 2)  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนั้นครูมีบทบาทสําคัญที่สุดในฐานะเปนผูจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตางๆสรางบรรยากาศในโรงเรียนมีชีวิตชีวา 
นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ครูและนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
บรรยากาศในการเรียนมีเสรีภาพ ไมถูกควบคุมบังคับดวยกฎเกณฑตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความกลัว (ฉวีวรรณ 
สวางดวงตา, 2549, หนา 4) ผูวิจัยจึงมองไปท่ีประเด็นความพึงพอใจในการบริหารมีสวนชวยผลักดันใหครูได
ปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ เพราะความพึงพอใจในการบริหารยอมกอใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานเพ่ือจะใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงาน (ชาญณรงค เทียนวงษ, 
2553, หนา 4) ดังที่ นักวิชาการหลายทานไดใหความสนใจศึกษาคนควาองคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เชน Maslow (Maslow .1970, pp. 69-80) ไดอธิบายความตองการของมนุษยเกิดขึ้นไมสิ้นสุด จึงได
แบงความตองการออกเปนลําดับขั้นหาขั้น กลาวคือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดานสังคม 
ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม และความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด แตทฤษฎี
ความพอใจที่ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการอยางแพรหลาย คือ ทฤษฎีของ Herzberg and Snyderman 
(Herzberg and Snyderman.1959, pp. 60-63) ท่ีศึกษาพบวาคนเราตองการความสุขจากการทํางานและผลท่ี
ตามมาก็คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีอยูสองปจจัยคือ ปจจัยกระตุน (Motivation Factor) และปจจัยค้ํา
จุน (Hygiene Factors) ภายใต 10 องคประกอบ ไดแกความสําเร็จของงานการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน เงินเดือน นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน ตามแนวคิดหลักในการบริหารงานวิชาการเปนงานหลัก
ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ
คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
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นักเรียน ชุมชนทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหเปนผูที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ เปนผูที่มีความสามารถในการคิด ใฝรู 
มีคุณธรรม ซื่อสัตยและสามารถใชชีวิตอยู ในสังคมไดอยางมีความสุขและยึดผู เรียนเปนสําคัญตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลุมโรงเรียนหวยน้ําหวานเปนโรงเรียน ที่มีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความหลากหลายและความแตกตางในหลายๆดาน ซ่ึงกอใหเกิดการบริหารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไมไดรับการอํานวยความสะดวก และไมไดเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานวิชาการ 

จากสภาพและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 วามี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงใดเพ่ือใชเปนขอมูลวางแผนในการปรับปรุง กระบวนจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อใหครูมีความพึงพอใจ อันจะสงผลดีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ ในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
สมมติฐานการวิจัย 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา, ประสบการณในการทํางาน และ เพศ แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาความพึงพอใจดานวิชาการของครูกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามแนวคิดการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการเฉพาะ 6 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) คือ 1) ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา 2 
ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานการวัดการประเมินการเรียนรู 4) ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 5) ดานการวิจัยในชั้นเรียน 6) ดานการบูรณาการ และผูวิจัยไดศึกษาตามทฤษฎีพื้นฐานในการกําหนด
องคประกอบของความพึงพอใจในการบริหารงานท่ีสําคัญไดแก ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของMaslow (1970, 
p. 158) ทฤษฏีสองปจจัยของ Herzberg and Snyderman (1959, pp. 60-63) โดยศึกษาและเปรียบเทียบตาม
ตัวแปรเพศและประสบการณในการทํางานดังภาพท่ี 1 
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  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัย และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เอกสาร 
วารสาร บทความ ตําราทางวิชาการ  
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ และนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นนําไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวอยาง นําขอมูลท่ีรวบรวมได มา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลวิจัย  
ประชากร 

1. ประชากร ไดแก ครูและบุคลกรทางการศึกษากลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 76 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูและบุคลกรทางการศึกษากลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 63 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางของ Krejcie 
and Morgan (1970, p. 608) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สรางและพัฒนาเครื่องมือใหเกิดความตรง 
(IOC) ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 ทุกขอ และความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ
ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในและ
ตางประทศ จากนั้นนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาแกไขขอบกพรอง แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน ( reliability) ตามวิธีการ Cronbach 
(1990,pp.202-204) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.98 โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

1. เพศ 

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง 

2. วุฒิการศึกษา 

 2.1 ปริญญาตรี 

 2.2 สูงกวาปริญญาตรี 

3. ประสบการณในการทํางาน 

 3.1 นอยกวา 5 ป 

 3.2 5 – 10 ป 

ความพึงพอใจของการบริหารงานวิชาการ 

 1. เน้ือหาของหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. การจัดการเรียนรู 

 3. การวัดและการประเมินการเรียนรู 

 4. การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

 5. การวิจัยในชั้นเรียน 

 6. การบูรณาการ 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List)  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
วิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ซึ่ง
ประกอบดวย 6 ดาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท 
(Likert type) มี 5 ระดับ คือ 

คาน้ําหนักคะแนน 5 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 หมายความวา ระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง จํานวน 63 ฉบับ ไดรับคืนทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ขอมูลนําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 
 2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียน
หวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดย
หาคาเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความตองการพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการวัดและการ
ประเมินการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบูรณาการ และดานการวิจัยในชั้นเรียน 
  1.1 ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง รองลงมาคือสงเสริมการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา และอันดับสุดทายไดแก การประชุมครูเพื่อทํา
ความเขาใจหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามความจําเปนและความเหมาะสม 
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  1.2 ดานการจัดการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพึง
พอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาคือไดรับการอบรมเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีการสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  และอันดับสุดทาย ไดแก ใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเขามาในการจัดการเรียนการสอน 
  1.3 ดานการวัดและการประเมินการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน รองลงมาคือ การประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียนของผูเรียน และการจัดหาหรือจัดทํา
เอกสารคูมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู  เพ่ือเปนการแนวทางในการวัดและประเมินผลของครู และอันดับ
สุดทาย ไดแก การจัดอบรมวิเคราะหขอสอบใหแกครูผูสอนอยางตอเนื่อง 
  1.4 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริมให
ครูนําสื่อมาใชในการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนจัดการเรียนรูหรือเนื้อหาสาระ รองลงมาคือแนะนําการใชสื่อท่ี
หลากหลายและเหมาะกับสมกับเนื้อหาสาระ และการใชสื่อ ICT ชวยในการจักกิจกรรมเรียนการสอน และอันดับ
สุดทาย ไดแก สงเสริมใหครูผลิตสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  1.5 ดานการวิจัยในชั้นเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความ
พึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การสนับสนุนใหครูเกิดความรวมมือในการทํา
วิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือสนับสนุนใหครูมีความมั่นใจในการดําเนินงานวิจัยเชน ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา การ
สรางขวัญ กําลังใจ และการเปดโอกาสใหมาเขาอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน และอันดับสุดทาย ไดแก การประชุม
ชี้แจงใหเห็นความจําเปนในการวิจัยในชั้นเรียนอยูเสมอ 
  1.6 ดานการบูรณาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพึง
พอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สงเสริม สนับสนุน การบูรณาการเนื้อหาวิชาการ
เขาดวยกัน รองลงมาคือไดรับคําชี้แนะในการจัดทําแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการอยางสมํ่าเสมอ 
และการอํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ และอัน ดับสุดทาย ไดแก 
สงเสริมใหครูเขารวมการอบรมในการเขียนแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนรู ครูมีความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ครูมีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการวัดและการ
ประเมินการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการบูรณาการ และดานการวิจัยในชั้นเรียน ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเปนผูมี
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วิสัยทัศนมีความรู ความสามารถทางวิชาการและบริหารจัดการ มีการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒภิายนอกในการบริหารงาน
วิชาการ 

1.1 ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ เรื่องไดรับการนิเทศ  ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทําใหครูมีความพึงพอใจสูงสุด ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนบานเนินพลับ
หวาน ไดมีการจัดการอบรม สัมมนาเตรียมความพรอมเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง อบรม
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะครู ทําใหมีความรูในดานการพัฒนาหลักสูตร สอดคลอง
กับความเห็นของ วิชัย ราษฎศิริ (ม.ป.ป. อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร, 2547, หนา 71) ท่ีกลาววา การใช
หลักสูตรและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการเตรียมบุคลากรใหพรอม 

1.2 ดานการจัดการเรียนรู ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวย
น้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหครูมีความพึงพอใจสูงสุด ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนบานเนิน
พลับหวานใหความสําคัญของการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน ผูบริหารจึงสงเสริมใหครูผูสอนวางแผนการจัดการ
เรียนรูใหกับนักเรียน โดยเนนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังไดมีการสงเสริมใหครูมีพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหครูวางแผนการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สอดคลองกับ รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 58-57) ท่ีกลาววา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูที่เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรู ในสวนท่ีเกี่ยวของกับวิธีการสอนของครู ซึ่งครูตองสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดวิธีการดําเนินชีวิตและมีทักษะใน
การเผชิญปญหาตางๆ ได 

1.3 ดานการวัดและการประเมินการเรียนรู ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
กลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การประ เมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นใหม โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 คอยกํากับ เปนเรื่องที่ผูบริหารโรงเรียนตองคอยสงเสริมสนับสนุนใหครูสรางเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ กํากับติดตามใหเปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนด สอดคลองกับ กับ รุจิร ภูสาระ 
และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 58-76) ท่ีกลาววา การประเมินตามสภาพจริงเปนวิธีการที่เนนงานการปฏิบัติ
ที่นักเรียนแสดงออก เนนกระบวนการเรียนรู ผลผลิต และแฟมสะสมผลงาน การประเมินตามสภาพจริงชวยในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 

1.4 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการ
บริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การ
สงเสริมใหครูนําสื่อมาใชในการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนจัดการเรียนรูหรือเนื้อหาสาระ ทั้งนี้เนือ่งจาก ครูจะตองหา
เทคนิควิธีการสอนแบบใหมๆ พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและเน้ือหา สอดคลองกับ (อางถึงใน ฉัตรชัย ตนกลา ขวดชัยภูมิ. ออนไลน 2554) ท่ีกลาววา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จนั้น ครูผูสอนจะตองทําการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอม ๆ ไป
กับการผลิตและการใชสื่อการเรียนรู 
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1.5 ดานการวิจัยในชั้นเรียน ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวย
น้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การสนับสนุนใหครูเกิดความรวมมือในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารโรงเรียนบานเนินพลับหวานไดมีการจัดสงครูเขารวมอบรมงานการทําวิจัยในชั้น
เรียน แลวยํามาขยายผลใหกับครูในโรงเรียน สอดคลองกับ สุภัทรา เอ้ือวงศ (2554) ที่กลาวไววา การวิจัยถือเปน
เครื่องมือสําคัญที่ทําใหเกิดความคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารยเกิดขึ้นเปนรูปธรรมขึ้น และเปน
การดําเนินการเชิงวิทยาศาสตรที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนของครูอยางแทจริง 

1.6 ดานการบูรณาการ ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวย
น้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ครูมีความพึงพอใจเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด คือ การสงเสริม สนับสนุน การบูรณาการเนื้อหาวิชาการ
เขาดวยกัน ซึ่งผูบริหารโรงเรียน ไดจัดสงครูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําแผนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การใหกับครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความสอดคลองสามารถนําความรูและ
ทักษะท่ีไดไปแกไขปญหาดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิ ดประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 
สอดคลองกับ วารุณี คงม่ันกลาง (2554) ไดกลาวไววา ศาสตรทุกศาสตรไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได 
เชนเดียวกับวิถีชีวิตของคนท่ีตองดํารงอยูอยางประสานกลมกลืนเปนองครวม การจัดใหเด็กไดฝกทักษะและเรียนรู
เนื้อหาตาง ๆ อยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน จะทําใหการเรียนรูมีความหมายสอดคลองกับชีวิตจริง 

2. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบานเนินพลับหวาน 
สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนรู ครู
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะวาการศึกษาท่ีตางกันมีสวนใน
ทัศนคติในการพิจารณาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สอดคลองกับงานวิจัยของ ย่ิงพันธ สงวนศักดิ์ (2550) การ
ดําเนินงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดาน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน มีผดุง (2550) ไดทําการศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ดานปจจัยแรงจูงใจและปจจัยค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศิริ กิจเกษตร
กุล (2553) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู โรงเรียนขนาดกลาง อําเภอบานบึง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู โรงเรียน
ขนาดกลาง อําเภอบานบึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
โดยรวมพบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกับขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานนอย
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พงษศิริ สามารถ (2554) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูที่มีตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา ความพึงพอใจของขาราชการครูที่มีตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จําแนกจามประสบการณในการทํางานมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานการวัดและการประเมินการเรียนรู จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน

วิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  พบวาระดับ
ความพึงพอใจครูในเรื่อง การจัดอบรมวิเคราะหขอสอบใหแกครูผูสอนอยางตอเนื่อง อยูในอันดับสุดทาย  ผูบริหาร
จัดควรจัดอบรมวิเคราะหขอสอบใหแกครูผูสอนอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาครูใหมีความรูมากยิ่งข้ึน 

2. ดานการจัดการเรียนรู จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียน
หวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับความพึงพอใจครูในเรื่องใช
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามาในการจัดการเรียนการสอน อยูในอันดับสุดทาย โรงเรียนควรสนับสนุนกระตุนใหครูนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหมๆเขามาในการจัดการเรียนการสอน  

3. ดานเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษา จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับความพึง
พอใจครูในเร่ือง การประชุมครูเพื่อทําความเขาใจหลักสูตรและการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามความจําเปนและ
ความเหมาะสม อยูในอันดับสุดทาย โรงเรียนตองกําหนดเปนในแผนปฏิบัติการประชุมครู ชี้แจงเก่ียวกับหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใชภาคเรียนละ 2 ครั้ง และกํากับติดตามคอยใหความชวยเหลือครูเมื่อพบปญหา 

4. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอ
การบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
พบวาระดับความพึงพอใจครูในเรื่อง สงเสริมใหครูผลิตสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน อยูในอันดับสุดทาย 
โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน และควรมีการพัฒนาโดยจัดอบรมหรือสงครู
เขารับการอบรมเก่ียวกับการใชสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมทุกป 

5. ดานการบูรณาการ จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียน
หวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับความพึงพอใจครูในเรื่อง 
สงเสริมใหครูเขารวมการอบรมในการเขียนแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกัน อยูในอันดับ
สุดทาย โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูโดยจัดอบรมหรือสงครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการการ
เขียนแผนจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกัน 

6. ดานการวิจัยในชั้นเรียน จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวาระดับความพึงพอใจครู
ในเร่ือง การประชุมชี้แจงใหเห็นความจําเปนในการวิจัยในชั้นเรียนอยูเสมอ อยูในอันดับสุดทาย โรงเรียนควรจัดให
ครูสวนรวมในการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดการประชุมครูชี้แจงเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 
1 คร้ัง และกํากับติดตามคอยใหความชวยเหลือครูเมื่อพบปญหา 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาถึงสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในดานการวิจัยในชั้นเรียน 
เนื่องจากผลการวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย 
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2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูกลุม
โรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

3. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไขปญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ของครูกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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ความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

The Relationship between Administrators’ Roles and Building of Professional 
Learning Community among the Schools in Fang District under the Office of 
Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 
 
ผูวิจัย   ปยะนุช  อินตะวงค 
   สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยา รองศาสตราจารย ดร. สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
   ภาควิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการสรางชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษาตอการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพของสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 3 โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนใน 

อําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จํานวน 287 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น .975 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน 

2. การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน 

3. ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง รายดานมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 3 ดาน และระดับ
ปานกลาง 1 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
คําสําคัญ :  ความสัมพันธ , บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา, การสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
   ทางวิชาชีพ 
 
Abstrat 

The purposes of this study were 1) to study the roles of schooladministrators, 2) 
to examine the building of professional learning community, and 3)to investigate the 
relationship between school administrators and the building ofprofessional learning 
community of the schools in Fang district under the Office of Chiang Mai Primary 
Educational Service Area 3. The samples were 287 administrators  
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and teachers of the schools in Fang district under the Office of Chiang Mai Primary  
Educational Service Area 3. The instrument tools used to collect data was the five- 
scale questionnaire with the reliability at .975. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient.

The results showed that;
1. The school administrators’ roles among the schools in Fang district under the 

Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 as overall were rated as the 
high level while considering in each aspect, it found that all aspects were rated as the 
high level. 

2. Building the professional learning community in Fang district under the Office 
of Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 as the overall were at the high level. 
Considering in each aspect showed that all aspects were at the high level. 

3. The relationship between school administrators and the building of 
professional learning community of the schools in Fang district under the Office

of Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 as a whole had the positive 
relationship in the fairy high level. There were 3 aspects for the high level of relationship 
and one aspect for moderate level with the statistical significant at .01. 

Keywords : relationship, school administrators’ roles, building the professional 
  learning community

 

บทนํา 
ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยีปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องมาจาก

อิทธิพลของ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งนําไปสูโลกยุคไรพรมแดน ทําใหเด็กที่เกิดมา
ในยุคใหม หรือเด็กยุคศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองมีสมรรถนะท่ีแตกตางไปจากเด็กในยุคศตวรรษท่ี 19 หรือ 20 
เนื่องจากอดีตที่ผานมา พบวาในดานการจัดการศึกษาของประเทศไทย ผูเรียนไมไดรับการสนองตอบใน สิ่งที่
ตนเองสนใจ การเรียนรู เกิดจากครูหรือผูอื่นเปนผูถายทอดซึ่ง มุงทักษะดานการฟง พูด และเขียน แตขาดทักษะ
ดาน กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ไมสามารถนําความรูมา ประยุกตใชเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน
อยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 3) ฉะนั้น การท่ีจะทําใหผูเรียนมี
ความสามารถหรือสมรรถนะในการแขงขันในสังคมโลกในปจจุบันได จําเปนตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ องคการ
ที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนาคน จําเปนตองมีผูบริหารท่ีมีความเปนผูนําท่ีดีดวย เพราะผูนํามีความสําคัญตอ
หนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา ตอสวนรวม ผูนําเปนบุคคลที่ทําให องคการประสบความกาวหนาและบรรลุผล
สําเร็จ (ขนิษฐา โพธิสินธุ, 2550 : 1) ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองเปนผูมีความรูและ
สมรรถนะ เพื่อใหเปนผูที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิรูปการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง และจริงจัง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545) เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันวา 
การที่ผูบริหาร ซ่ึงเปนบุคลากรที่สําคัญทีสุด ที่จะเอ้ือใหครูมีประสิทธิภาพ ผูบริหารที่มีอิทธิพลตอการสรางโอกาส 
และกระตุนใหครูและนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน ผูบริหารที่มีลักษณะเปนผูนํา มีความรู และความทําให
บรรยากาศในโรงเรียนสงผลดีตอการปฏิบัติงานของครู ท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนในท่ีสุด (ภาวิณี ศรีสุข
วัฒนานันท และคณะ. 2538) 

โดยมีอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใช เพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพดังกลาว คือการสราง ชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เนื่องจากชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปน
กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานของกลุมบุคคลท่ีมารวมกัน โดยมุงเนนและ
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สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวม ดังเชนที่ วิโรจน สารรัตนะ (2544, หนา 1) กลาวโดยสรุปไววา 
ชุมชนแหงการเรียนรู หรือ องคการแหงการเรียนรู เปนองคการทีสมาชิกในองคการมีความตื่นตัวและมีแรง
บันดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่มท่ีจะสรางสรรคสิ่งแปลกๆใหมๆ ใหเกิด
ขึ้นกับองคการ มีความสัมพันธเพื่อการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก ตัวองคการเอง โดยภาพรวมจะเปนองคการ
ที่มุมแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสเพื่อการพัฒนา เพื่อความเติบโตและเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่ิง
ใหมๆอยางตอเนื่อง 

ความคิดเชนเดียวกันนี้ไดรับการสนบัสนุนจากงานวิจัยท้ังในและตางประเทศหลากหลายชิน้ท่ีบงบอกถึง
ผลดีที่เกิดกับครูผูสอนและผูเรียนจากการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ขึ้นภายในโรงเรียนไมวาจะ
เปนการศึกษาของ Hord (1997) ท่ีอธิบายถึงผลดีที่เกิดขึ้นแกครูผูสอน พบวา ครูผูสอนสวนใหญรูสึกโดดเดี่ยวใน
การทางานนอยลง ผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้นและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุ  
พั นธกิ จขององค ก ร  รู สึ กรั บผิ ดชอบ เปนกลุ มต อพัฒนาการของ ผู เ รี ยน  เกิ ดพ ลั ง ในการ เ รี ยนรู               
(Powerful Learning) ที่สงผลใหการสอนในชั้นเรียนมีผลดียิ่งขึ้น  

จากการศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) จะพบวา การ
ใหชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพเปนสวนหน่ึงของการบริหารขับเคลื่อนโรงเรียนนั้น เปนแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ
และสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการยกระดับการศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูเรียนใหทัดเทียมกับสากล อีกทั้งเปนการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเห็นความสําคัญของการ
ออกแบบ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียน ใหตรงตามความตองการของตัวผูเรียนเองและตอ
สังคม อีกทั้งยังจะชวยสรางความสามัคคีแกหมูคณะ กระตุนใหเกิดการวางแผนลงมือปฏิบัติ และเพ่ิมพูน
คุณลักษณะท่ีจําเปนของผูเรียนใหเกิดขึ้น โดยอาศัยความรับผิดชอบรวมกันของครูทั้งโรงเรียน และสถานศึกษาก็
จะมีเครือขายรวมปฏิบัติภายในทองถ่ิน 

ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของผูบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่กําลัง
ดําเนินการอยูวามีลักษณะในการบริหารจัดการอยางไร ทั้งนี้เพ่ือจะใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. เพ่ือศึกษาการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผูบริหารสถานศึกษาตอการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ของสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
ในการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชน 

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 โดยศึกษาตัวแปรอิสระคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6) แบง
บทบาทของผูบริหารครอบคลุม ทั้ง 4 งาน ดังนี้   
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1.) การบริหารงานวิชาการ  
2.) การบริหารงานบุคคล  
3.) การบริหารงบประมาณ  
4.) การบริหารงานท่ัวไป  

 และศึกษาตัวแปรตาม คือ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามแนวคิดของฮอรด (Hord,1997.) มี 5 
มิติ ดังนี้    

1.) การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน  
2.) การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน  

   3.) กลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรู  
4.) การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน 
5.) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 
  

             ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร และครูผูสอนสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 รวมท้ังสิ้น จํานวน 681 คน ไดแก 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารท้ังหมด จํานวน 48 คน ครูผูสอนที่ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยการใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970 : 8) โดยวิธีแบบงายงาย (Simple 
random sampling) ดวยการสุมอยางงายตามสัดสวนของจํานวนครู ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 239 คน 
รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 287 คน ดังแสดงในตาราง 

 
ตําแหนง ประชากร กลุมตัวอยาง 
ครูผูสอน 633 239 
ผูบริหารสถานศึกษา 48 48 
รวม 681 287 

 
 
 
 
 

การดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
1. การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน 
2. การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 
3. กลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรู 
4. การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 

 

บทบาทของผูบริหาสถานศึกษา 
   1. การบริหารงานวิชาการ 
   2. การบริหารงานบุคคล 
   3. การบริหารงบประมาณ 
   4. การบริหารงานท่ัวไป 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ตอนดังนี้  
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุระดับ

การศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดสถานศึกษา ในโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปนแบบตรวจสอบรายการโดยมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ี
กําหนดคําตอบไวให (Forced Choice) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปนแบบ
มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียง
เนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีของ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543 : 82 - 84) 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนใน อําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปนแบบมาตราประมาณคา ( Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดโดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิดและ
ทฤษฎีของ ฮอรด (Hord, 1997 : 201 – 208) 

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพ้ืนฐานโดยแจกแจงความถี่

ของขอมูลและหาคารอยละ (%)  
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ท้ังในภาพรวม รายดานและรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (X ̅) 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด         
(2545 : 100)  

3. วิเคราะหการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ในภาพรวม รายดานและรายขอ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย(  X ̅)     
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด         
(2545 : 100)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับการบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเปน 
รายดานปรากฏดังนี้  
  1.1 ดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ 
  1.2 ดานการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารดําเนินการการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานที่รับผิดชอบไดสอดคลองกับความตองการจําเปนในการ
พัฒนาของสถานศึกษา  
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  1.3 ดานการบริหารงานท่ัวไปของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารสํารวจปญหา ความตองการ
จําเปนของงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และจัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการบริหารงานทุก 

 1.4 ดานการบริหารงานงบประมาณของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดการปรับปรุง
กรอบงบประมาณรายจายใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ มีการวิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตอง
ดําเนินงานเบิกจายตามมาตรฐานโครงสรางสาย 

2. ผลการศึกษาระดับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เม่ือพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคคล การมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุน การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน และกลุมการเรียนรูและ
การประยุกตใชการเรียนรู เม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏดังนี้  
  2.1 ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ 
  2.2 ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ 
  2.3 ดานการมีเง่ือนไขที่สนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีเงื่อนไขของโครงสราง 
และรวมกับชุมชนในการใชเวลากระบวนการพัฒนาผูรวมงานทุกฝาย  
  2.4 ดานการสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ 
  2.5 ดานกลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมเฉล่ียอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารและ
ครูเกิดขอผูกมัดรวมกันในการพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความสําเร็จ โดยใชความสรางสรรค และหาแนวทางแกไข
ปญหา นําไปสูการปรับปรุงโรงเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพ 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง 0.576 ถึง 0.683 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในแตละ
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา มีความสัมพันธกันระดับคอนขางสูง 3 ดาน 
และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ ดานการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานงบประมาณ และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานปรากฏดังนี้ 
  3.1 ดานการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีวามสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง  
  3.2 ดานการบริหารงานวิชาการ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
  3.3 ดานการบริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
  3.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 3 มีประเด็นสําคัญควรแกการนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกเปนรายดานโดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก ทุกดาน ท้ังนี้เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอฝาง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาสวน
ใหญเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงกมล กิ่งจําปา (2555 : 82)  

 1.1 ดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการ
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสวนใหญตองการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีตนเอง
บริหาร โดยเนนเร่ืองของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทําใหมีบทบาทในการบริหารวิชาการ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะนุช ประมาโส (2554 : 77)  

 1.2 ดานการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอํา เภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนงานบริหารงานบุคคลเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนานางานอื่นๆ บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนลวนมีความจําเปนตอการบริหารงานในทุกๆดาน ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเปนงานท่ีขาด  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วลีภรณ จงแกววัฒนา (2553 :76)  
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 1.3 ดานการบริหารงานท่ัวไปของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการ
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีครอบคลุมงานหลายดานของโรงเรียน 
ทั้งงานกิจการนักเรียน งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานสัมพันธชุมชน รวมถึง
งานดูแลสภาพแวดลอมในโรงเรียนอีกดวย เปนงานท่ีมีความสําคัญเพราะทําใหเห็นถึงสภาพภายนอกและบริบท
ของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษดา สุภศร (2552 : 78)  

 1.4 ดานการบริหารงานงบประมาณของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดั บการปฏิบัติงานดานการบริหารงาน
งบประมาณเฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานบริหารงานงบประมาณ เปนปจจัยท่ีสําคัญกับการ
บริหารสวนอื่น ผูบริหารจึงมีบทบาทในการบริหารงานงบประมาณเพ่ือใหแผนการใชงบประมาณของโรงเรียนมี
ระบบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550 : 75)  

2. การศึกษาระดับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนใน 
อําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จําแนกเปนรายดานโดยรวมเฉลี่ยอยู
ในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดแก การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล การมีเงื่อนไขที่
สนับสนุน การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน และกลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาใหการสนับสนุนในเรื่องของการเปนผูนํารวมกัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิติศักดิ์ เสนานุช (2559 : 2)  

 2.1 ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปดโอกาส และสนับสนุนใหคณะครูและผูมีสวนเก่ียวของใน
สถานศึกษาไดทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทูล ทาชา (2559 : 329) 

 2.2 ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหครูผูสอน และผูรวมงานไดแสดงคามคิดเห็น และยอมรับ
ความคิดเห็นของแตละบุคคลเพื่อนําแนวคิดของหลายๆฝาย มาประยุกตใชซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา 
เจริญภูมิ (2558 : 70)  

 2.3 ดานการมีเงื่อนไขที่สนับสนุนของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการมีเงื่อนไขท่ีสนับสนุนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักการบริหารของผูบริหารมีการสรางเงื่อนไขของโครงสรางในกระบวนการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพอยางเปนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา เจือบุญ (2557 : 73) 

 2.4 ดานการสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดวิสัยทัศน การที่ใหผูรวมงาน
รวมกันสรางคานิยม การกําหนดวิสัยทัศนรวมกันกับผูบริหารเปนการใหเกียรติกับผูรวมงาน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มนตรี อารีราษฎร (2557 : 48) 

 2.5 ดานกลุมการเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานกลุม
การเรียนรูและการประยุกตใชการเรียนรูเฉล่ียอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเนนการทําใหครูและ
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ผูที่เกี่ยวของเกิดขอผูกมัดในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดความสําเร็จ มุงพัฒนาไปในทิศทาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรลักษณ ชูกําเนิด (2557 : 123)  

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง โดยมีทิศทางความสัมพันธในทางบวก อยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง 0.576 ถึง 0.683 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในแต ละ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา มีความสัมพันธกันระดับคอนขางสูง 3 ดาน 
และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ ดานการบริหารงานทั่วไป รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ ซ่ึงหากผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษาในทางบวกนั้นจะสงผลใหสถานศึกษามีกระบวนการสรางชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพที่มากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากผูบริหารเปนผูนําของสถานศึกษา ปจจัยหนึ่งท่ีผลตอ
การขับเคลื่อนกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของสถานศึกษาคือผูบริหารจะตองมีบทบาท
ของผูบริหารที่ชัดเจน ทั้งนี้จะทําใหครูและบุคลากรของสถานศึกษานั้นสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
และบรรลุเปาประสงคที่สถานศึกษาตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ สมชาย สุดเลิศ (2550 : 75) 

 3.1 ดานการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนใหความสําคัญ
ในงานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลีพร เกลี้ยงสง (2558 : 25)  

 3.2 ดานการบริหารงานวิชาการ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ท้ังนี้อาจเปนเพราะงานบริหารวิชาการเปน
ผลที่แสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ การที่ผูบริหารมีบทบาทดานการบริหารงานวิชาการ
ที่ดี จะสงผลใหครูผูสอนและผูรวมงานใชนวัตกรรมตางๆ เปนแนวคิดในกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา เจือบุญ (2557 : 73)  

 3.3 ดานการบริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานบุคคลเปนงานท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการของการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นาถธิดา เจริญสุข (2557 : 50)  

3.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีบทบาทในการวางแผน ใน
การบริหารงาบประมาณ เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการใชงบประมาณประจําปเปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา เจริญภูมิ (2558 : 70) 
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิชาการเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานวิชาการมีระดับการปฏิบัติมากเปนลาํดับแรก ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํา
บทบาทการบริหารงานวิชาการเปนจุดแข็งของการบริหารงานท้ังโรงเรียน สรางงานใหเกิดผลโดยเนนเรื่องการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน และการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหดีขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานบุคคลมีระดับการปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควร
สงเสริมการปฏิบัติงานบุคคล โดยการเนนการพัฒนาครู สนับสนุนใหครูไดเขารับการพัฒนาอยางสมเหตุสมผล  
 3. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานท่ัวไปเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานทั่วไปมีระดับการปฏิบัติมากเปนลําดับท่ี 3 ผูบริหารควรเนนการพัฒนางาน
การบริหารงานท่ัวไป ไมวาจะเปนบริบทตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน งานอาคารสถานที่ งาน
สัมพันธรวมกับชุมชน ลวนเปนงานที่เปนภาพลักษณของ 
 4. จากผลการศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารงานงบประมาณเฉล่ียอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้ดานการบริหารงานงบประมาณมีระดับการปฏิบัติมาก เปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญในการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน โดยการดําเนินการจัดระบบการ
บรหิารงานงบประมาณใหเปนไปตามระบบท่ีวางไว เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใสในการบริหารงาน  
 5. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการสนับสนุน
และการเปนผูนํารวมกันเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับแรก ท้ังนี้ผูบริหารควรดําเนินการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพโดยเนนการมีสวนรวมระหวางครูผูสอนและผูบริหาร เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกันเปนทีม มุง
ใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 6. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานดานการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางบุคคลเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับท่ี 2 ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลเปนสิ่งท่ีควร
ปฏิบัติในการบริหาร การที่ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆจะทําใหผูบริหารไดเห็นแนวคิดท่ีมีความ
หลายหลายจากหลายบุคคล  
 7. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานการมีเงื่อนไขที่
สนับสนุนเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 3 ทั้งนี้การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนเปนเหมือนตัวกําหนดแนวทางในการ
บริหารการศึกษา ผูบริหารควรใชหลักการมีเงื่อนไขสนับสนุนในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพกับ
บุคลากรทุกฝาย  
 8. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานการสรางคานิยม
และวิสัยทัศนรวมกันเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับท่ี 4 ทั้งนี้การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันจะทําให
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ผูรวมงานมีแรงบันดาลใจในการทํางาน การที่ผูบริหารเห็นความสําคัญและเปดโอกาสใหผูรวมงานไดกําหนดการ
บริหารรวมกับผูบริหาร จะทําใหสามารถบริหารงานไดดวยความสะดวกและเปนไปตามแผน 
 9. จากผลการศึกษาพบวา การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
ฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานกลุมการเรียนรูและ
การประยุกตใชการเรียนรูเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ดังนั้นผูบริหารจึงควรเนนการนําผูที่มีสวน
เก่ียวของในการจัดการศึกษา ทั้งครูผูสอน ชุมชน องคกรตางๆ รวมกันประยุกตใชความรู หาแนวคิด นวัตกรรมที่
ทันสมัย มาใชในการแกไขปญหาที่นํามา PLC กันไดสําเร็จลุลวงและเกิดประสิทธิผล 
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 

Paren’s Participation to Strengthen The Desirable Characteristics of Student at 
Phrapathom Wittayalai 2 Luangphongoen Anusorn School 

ผูวิจัย   พรพรรณ  ถาวร 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษาสาร ดร. กฤษฎ์ิ  กิตติฐานัส 
   ภาควิชา ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรยีนพระปฐมวิทยาลัย 2 จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 261 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครซ่ี มอรแกน ไดจํานวน 
155 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.976 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสถิต ิt – test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบวา  

1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยของการมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงดานมีจิตสาธารณะมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา 
ไดแก ดานความมีวินัย ดานรักความเปนไทย และ ดานความมุงมั่นในการทํางาน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ 
ดานความใฝเรียนรู  
 2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดานจําแนกตามเพศพบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพโดยภาพรวมและราย
ดานพบวา ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ การมีสวนรวม, ผูปกครอง และ คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was 1) To study the level of parents’ participation to 

strengthen the Desirable characteristics of students at Phra Pathom Wittayalai2 
Luangphongoen Anusorn School. 2) To compare the parents’ participation of the 

students in Mattayom 1-3 at Phra Pathom Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School, 
by classify according to the gender, age, education qualification and occupation. The 
population of this research included students’ parents and students of PhraPathom 

Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School, 261 people. To determine the size of
Sample group according to the schedule’s Krejcie and Morgan, 155 people. The 

instrument used for collection the data is a questionnaire which according to the 
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evaluation scale has five levels of reliability at 0.98. The statistics used to analyze data 
were Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, T-test and One-Way ANOVA. 
The result found that: 

1. The Mean and Standard deviation results of parents’ participation at Phra 

Pathom Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School. Overall, at a high level and the 
Public consciousness at an average secondary. Include: discipline, Thailand patriotism 
and the commitment to work. And the lowest average was the seeking knowledge. 

2. The comparison of parents’ participation to strengthen the Desirable 

characteristics of students at PhraPathom Wittayalai2 Luangphongoen Anusorn School. 
Overall and each point classify according to the gender found that significantly different 
at level .05. But the, age, education qualification and occupation in overall and each 
point found that no difference.

Keywords : Participation, Parent and Desirable characteristics 
 

บทนํา 
สังคมไทยในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ความเจริญทางเทคโนโลยีทําใหการ

ติดตอสื่อสารกันนั้นทําไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเขาถึงสื่อตางๆอยางรวดเร็วนั้นมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย ทําใหสงผลกระทบกับสังคมไทยและนักเรียนไทยในหลายๆดาน ท้ังนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ดูแลนักเรียนควรตระหนัก และใหความสําคัญกับนักเรียนใหมากขึ้นเพื่อปกปอง ดูแลไมใหนักเรียนนั้น
ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกที่ควร 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมีนโยบายมุงเนนในสวนของการให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทั้งในดานการเมือง ดานการจัดการศึกษาในทองถิ่นของตนเองไดมากขึ้น 
เนนการระดมสรรพกําลังทุกสวนเพื่อการศึกษา เชน ครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องคกรเอกชนและ
สื่อมวลชน ซึ่งตองตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการจัดการศึกษารวมกันไมผลักเปนภาระของ
รัฐในการจัดการศึกษาเพียงอยางเดียว 
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 5) ไดกลาวเอาไวใน มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 18 - 19) การใหผูปกครองมีสวนรวมและมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา
ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 
2545 ถือเปนเรื่องสําคัญมาก จําเปนตองสรางความเขาใจใหแกผูที่เกี่ยวของทุกคนในสังคมทราบเกิดตระหนัก
และรับผิดชอบรวมกัน เพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ปวงชนจึงตองรวมกัน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ผูปกครองจึงเปนกําลังสําคัญที่จะชวยใหการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ภารกิจ
สําคัญไดแก การชวยเหลือ การใหความรู การรวมเรียนรูการเปนผูใหและรับขอมูล และการจัดการเรียนรู
เพิ่มเติม ดังนั้น ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการศึกษาจึงเปนตัวกําหนดวานักเรียนจะไดรับการศึกษา
อยางไร  

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2552 : 8) ไดกลาววา การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ในการบริหาร
การศึกษานั้น ถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่หลายประเทศใหความเอาใจใสอยางจริงจังดวย 
ผลการวิจัยดานครอบครัวในรอบ 30 ปที่ผานมา พบวา ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางพอแม ผูปกครองและ
โรงเรียน นอกจากจะทําใหเด็กประสบผลสําเร็จในดานวิชาการแลวยังมีสวนชวยใหเด็กมีพัฒนาการท่ีสมบูรณทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ที่นําไปสูความกาวหนาของชวีิตตอไปในอนาคต ในประเทศตางๆ จึงมี
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องคมากมายที่สงเสริมบทบาทของพอ แม ผูปกครอง ในการใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึง อบรมพอแมเพ่ือใหมี
ความพรอมในการทําหนาที่เปนผูแทนเขารวมกิจกรรม  

บทบาทของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองกับโรงเรียน นําไปสูการมีสวนรวม 
สนับสนุน สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ระหวางครู ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ทุกฝายสามารถประสาน
ความรวมมือในการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนในเรื่องใดบาง ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ดังนั้นสามารถกลาวไดวา ในการดูแลนักเรียนนั้นมิใชเพียงหนาท่ีของครู หรือโรงเรียนเทานั้น แตจะตอง
มีการรวมมือกันทุกฝาย ไมวาจะเปนชุมชนหรือผูปกครอง โดยจะตองรวมกันสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
คุณลักษณะตางๆที่ดีงาม เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนนั้นเปนคนดี และเติบโตเปนพลเมืองที่ดีของสังคมดวย 

จากสภาพความเปนมา ความสําคัญของปญหาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ วามีสวนรวม
ในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคขอใดมากท่ีสุด เพื่อนําผลการวิจัยท่ีไดมาเปนแนวทางปรับปรุงแกไข
และพัฒนาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง
ประสงคใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะ อันพึง
ประสงคของนักเรียน ผูวิจัยไดนําแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 5) มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี้และนําเสนอกรอบแนวการวิจัยไว8 ดาน ดังนี้ 1)ความรักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ความซื่อสัตย
สุจริต 3) ความมีวินัย 4) ความใฝเรียนรู 5) การอยูอยางพอเพียง 6) ความมุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปน
ไทย 8) มีจิตสาธารณะ 
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                     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 261 คน 
   1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 155 คนกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ี
และมอรแกน (Krejcie and Morgan) แลวจึงสุมกลุมตัวอยางอยางงาย 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ระดับการมีสวนรวมในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 8 ดาน ไดแก 1) ดานความรักชาติ 
ศาสน กษัตริย 2) ดานความซื่อสัตยสุจริต 3) ดานความมีวินัย 4) ดานความใฝเรียนรู 5) ดานการอยูอยาง
พอเพียง 6) ดานความมุงมั่นในการทํางาน 7) ดานรักความเปนไทย และ 8) ดานมีจิตสาธารณะ 
 3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในกรเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผูตอบแบบสอบถามของการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ เปนเพศหญิง รอยละ 57.4 เพศชาย
รอยละ 42.6 โดยสวนใหญอายุ 30-40 ป คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งชวงอายุที่นอยที่สุดในการตอบแบบสอบถามคือ 

องคประกอบการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
เสริมสรางคุณลักษณะ อันพึงประสงคของนักเรียน 

1. ความรักชาติ ศาสน กษัตริย  
2. ความซื่อสัตยสุจริต 
3. ความมีวินัย     
4. ความใฝเรียนรู 
5. การอยูอยางพอเพียง    
6. ความมุงมั่นในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย    
8. มีจิตสาธารณะ 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
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อายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 17.4 ดานระดับการศึกษามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 90.3 
โดยสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 59.4  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยของการมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13) ซ่ึงดานมีจิตสาธารณะมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.25) รองลงมา ไดแก ดานความมีวินัย ( X =4.21) ดานรักความเปนไทย ( X =4.18) และ ดานความมุงมั่น

ในการทํางาน ( X =4.14) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ดานความใฝเรียนรู ( X = 3.99)  
 3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวม ของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามเพศพบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. การมีสวนรวม ของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ พบวา ไมแตกตางกัน 

5. การมีสวนรวมของ ผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน 

6. การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยภาพรวมและรายดานจําแนกตามอาชีพ พบวา ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
การวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลดังนี้  
1. จากการศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง

ประสงคโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ โดยรวมท้ัง 8 ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ เปน
เพราะ ผูปกครองเห็นวา หนาที่การอบรมดูแลบุตรหลานของตนเองนั้นไมใชหนาที่ของครูเพียงอยางเดียว แต
ผูปกครองจะตองใหความรวมมือกับครูและสถานศึกษาในการดูแลบุตรหลานดวย โดยเนนเร่ืองคุณลักษณะอันพงึ
ประสงคของนักเรียน ที่จะชวยเสริมสรางใหนักเรียนเติบโตเปนคนดีของสังคม เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผูปกครองจึงใหความสําคัญและดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สวางจิต โควบุญงาม (2542 : 131) ในการที่จะใหความรวมมือกับโรงเรียนที่จะดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนรวมกันไมผลักความรับผิดชอบใหกับทางโรงเ รียนเพียง
อยางเดียว ผูปกครองสามารถทําไดโดยหลอหลอม ในเร่ืองของขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึง
เปนเรื่องคานิยมของสังคมไทยอันดีงามและเปนเรื่องท่ีใกลตัว สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดํารงชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุขและมีคุณคา ทําใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการสงเสริมการ
เรียนรูในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับมาก 

2. การจัดลําดับคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานท่ีมีสวนรวมมากที่สุด ดังนี้ 
ลําดับที่ 1 คือ ดานมีจิตสาธารณะ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองใหความสําคัญกับการมีจิต

สาธารณะ การชวยเหลือสังคมและผูอื่นโดยการปลูกฝงการมีจิตสาธารณะใหกับนักเรียน โดยการสอนนักเรียนมี
การชวยผูปกครองแบงเบาภาระงานภายในบานดวยความเต็มใจ นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น 
เชน การชวยบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญตางๆ ชวยงานพิธีที่จัดข้ึนในชุมชนเปนตน สงผลใหนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานการมจิตสาธารณะ ซึ่งสะทอนใหเห็นคือ การทําจิตสาธารณะในทุกๆเชาท่ีมา
โรงเรียน คือการรวมกันทําเขตพื้นที่ความสะอาดภายในโรงเรียน รวมกันรักษาสมบัติของสวนรวม และนักเรียนมี
การแบงปนสิ่งของใหเพื่อนๆไดใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระอํานาจ อตฺถกาโม (2554 : 92) นักเรียนมี
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานมีจิตสาธารณะอยูในระดับมาก ในรายขอทีม่ีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักเรียนชวยเหลือ 
พอแมในการทํางานซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด และขออื่นๆ อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหา
นอย คือ นักเรียนชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพ่ือนไดรับความเดือดรอน นักเรยีนชวยเหลือครูในการทํางาน นักเรียนเขา
รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และนักเรียนชวย ดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
ตามลําดับ 

ลําดับที่ 2 คือ ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมีวินัยอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองใหความสําคัญกับการมีระเบียบวินัยโดยการปลูกฝงใหนักเรียนนั้นมี
ระเบียบวินัย เชน การมาสงนักเรียนมาโรงเรียนแตเชาตรู การดูแลเคร่ืองแตงกายนักเรียนใหถูกระเบียบเสมอเมื่อ
มาโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีลักษณ ฤทธิ์รัตน ( 2552 : 210) ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการวิจัย พบวาระดับการมีบทบาทของผูปกครอง ในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ใน
ดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก และ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูปกครองมีบทบาท ในการสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักเรียนอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปน เพราะวาครอบครัวในปจจุบันมี
จํานวนสมาชิกนอย บางครอบครัวมีบุตรเพียงคนเดียว การดูแล เอาใจใสในดานพฤติกรรมการปลูกฝงนิสัย การ
ฝกความมีระเบียบวินัยของบุตรหลานจึงทําไดอยู ในระดับมาก ผูปกครองมีบทบาทสําคัญในการ สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยการ อบรมส่ังสอนใหมีความรูเกี่ยวกับจริยธรรม 

ลําดับที่ 3 คือ ดานรักความเปนไทย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงขนบธรรมเนียมอันงดงามอยางไทยใหกับนักเรียน การเปนแบบอยางท่ีดีในดานความกตัญู สอนใหบุตร
หลานกตัญูรูคุณตอบิดาร มารดา ผูมีพระคุณ เชน การดูแลเอาใจใสผูใหญภายในบาน เปนตน การสอนให
นักเรียนมีสัมมาคาราวะ มีมารยาทงามอยางไทย รูจักเคารพผูใหญอยูเสมอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ 
เนตรประไพ (2553 : 120) ดานรักความเปนไทย เนื่องจาก ในชวงวัยรุนนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
ประกอบกับคานิยมและวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามาทํานักเรียนใหความสําคัญกับคานิยมแบบไทยลดนอยลง เชน 
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงบางสิ่งก็ไมควรปฏิบัติในสังคมไทย ผูปกครองจึงใหความสําคัญในการรัก
ความเปนไทย รวมไปถึงการมีสัมมาคาราวะ กตัญู 

สวนดานที่มีการมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ ดาน ความใฝรู ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูปกครองสวนใหญที่
ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรีถึงรอยละ 90.3 และสวนใหญประกอบอาชีพรับจางโดย
คิดเปนรอยละ 59.4 ทําใหไมไดมีสวนรวมในการสงเสริมดานการใฝรู หรือใหความรูในดานการเรียนของนักเรียน
ไดอยางเต็มที่ โดยอีกประเด็นหนึ่งคือ หากผูปกครองนั้นมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอาจจะชวยเหลือนักเรียน
ไดมากขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของอารีลักษณ ฤทธ์ิรัตน ( 2552 : 210) ดานความรู ผลการวิจัยพบวา
ระดับ การมีบทบาทในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดานความรูนั้น  พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยผูปกครองมีบทบาท ในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักเรียนอยูในระดับมาก ที่เปน
เชนนี้อาจเปน เพราะสังคมไทยในปจจุบันมีบุตรหลานนอยลงทําใหผูปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส หวงใยใน 
ความกาวหนาของลูก และมีการสนทนาระหวาง พอแมผูปกครองกับนักเรียนถือวาเปนการใหคําปรึกษา ในสวน
ที่ผูปกครองมีบทบาทในการ สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ในระดับปานกลาง เชน การ
สนับสนุนหรือเคย พานักเรียน ไปศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เชนศูนยวิจัยขาวปทุมธานีองคการพิพิธภัณฑ 
วิทยาศาสตรแหงชาติฯ สามารถแนะนําและ อธิบายใหนักเรียนของทานเกี่ยวกับแหลงการ เรียนรูในทองถิ่นให
เขาใจได และเลา ประสบการณเกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัด ปทุมธานีที่รูจักหรือเคยมีประสบการณใหกับ 
นักเรียนฟงที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะขอจํากัด ของเวลาที่ผูปกครองไมมีเวลา และคิดวาเปนหนาท่ีของครูหรือ
โรงเรยีนที่จะตองพานักเรียน ไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ 
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3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะ อันพึง
ประสงคของนักเรียน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และ อาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1. เพศ ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีเพศ แตกตางกันมีสวนรวมในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ เพศหญิงมีความละเอียดออนและใสใจใน
รายละเอียดตางๆมากกวาเพศชาย จึงมีการดูแลบุตรหลานและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางรวมกับบุตร
หลานมากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ เนตรประไพ (2553 : 120) ผูปกครองเพศหญิงมี
ความตองการจําเปนสูงกวาเพศชาย เนื่องจาก เพศหญิงเปนเพศท่ีมีความละเอียดออนในเรื่องของความรูสึก 
ความหวงั และความมีระเบียบเรียบรอยกวาเพศชาย รวมท้ังมีความเปนแมอยูในตน ใหความรักและความหวงดี
กับลูกจึงทําใหเกิดความคาดหวังในเร่ืองคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 3.2. อายุ ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอายุแตกตางกันมีสวนรวมในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองผูปกครองท่ีมีอายุแตกตางกัน 
แตมีเปาหมายในการดูแลบุตรหลานไมแตกตางกัน คือตองการพัฒนาบุตรหลานใหเปนคนดีของสังคมเหมือนกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สวางจิต โควบุญงาม (2548 : 119) ผูปกครองที่มีอายุตางกันก็มีเปาหมายเก่ียวกับ
การศึกษาของนักเรียนในความปกครองเหมือนกัน คือ ตองการใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและไดรับ
การศึกษาที่ดี 

 3.3. ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กันมีสวนรวมในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันนั้น ตางมีความตองการเดียวกัน คือ ตองการสงเริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนนั้น มีความพรอมในการใชชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อารีลักษณ ฤทธิ์นรัตน (2552 : 211) ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
บทบาท ในการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณา รายดาน 
พบวาดานความรูแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในดานทักษะ กระบวนการทํางาน ดาน
คุณธรรมจริยธรรม และดานความสุขไมแตกตางกัน โดยผูปกครองที่  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
บทบาทใน การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน สูงกวาผูปกครองทีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองที่มีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไปถือวาเปนผูที่มีความรู  ความสามารถในการ
ถายทอดใหกับบุตรหลานได มีความรู มีทักษะการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนคนดีของสังคม 

 3.4. อาชีพ ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพ แตกตางกันมีสวนรวมในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปกครองในแตละอาชีพใหความสําคัญกับ
การศึกษาและการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางเทาเทียมกัน อยากใหบุตรหลานมีอนาคตที่ดี จึงเขา
มามีสวนรวมในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีลักษณ 
ฤทธ์ินรัตน (2552 : 211) ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีบทบาทในการ สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจ เนื่องจากผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพหลากหลาย 
มองเห็นความสําคัญในการเขามามีบทบาทและมี สวนรวมในการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน และ การศึกษาก็มีผล
ตอการตอบสนองความตองการ ของผูปกครองอยางแทจริง การแกปญหาในดาน ตาง ๆ จึงไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ผูปกครองควรมีการเลาเรื่องพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย

และพระบรมวงศานุวงศใหนักเรียนไดทราบ เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
ไทย 

2. ดานซื่อสัตยสุจริต ผูปกครองควรปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความซื่อสัตยใหกับนักเรียน
แตเด็ก เพื่อใหนักเรียนการะทําจนเปนนิสัย เชน การเลนเกมตางๆก็ควรทําตามกติกา เปนตน 

3. ดานมีวินัย ผูปกครอง ควรฝกใหนักเรียนมีระเบียบวินัยในการมาโรงเรียนทําการบานใหเสร็จกอน
ออกไปทํากิจกรรมยามวาง โดยอาจชวยกระตุนนักเรียนใหมีความรับชอบตองานของตนเอง การมาโรงเรียน เปน
ตน 

4. ดานใฝเรียนรู การมีสวนรวมในการเสริสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความใฝรูนั้นต่ําที่สุด 
ดังนั้น ผูปกครองจึงควรใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยการกระตุนนักเรียนใหทําการบาน การสรางแรงจูงใจที่ดี
ใหกับนักเรียนในการพยายามเรียนใหดียิ่งขึ้น เปนตน 

5. ดานการอยูอยางพอเพียง ผูปกครอง ควรสงเสริมใหนักเรียนจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายใน
ครอบครัวของตนเองเปนรายสัปดาห สนับสนุนใหนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวเอาไวรับประทานเองหรือนําไป
ขายเพื่อหารายไดเสริมหลัก เลิกเรียนเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

6. ดานความมุงมั่นในการทํางาน ผูปกครอง ควรมีการมอบหมายภาระงานภายในบานบางสวนให
นักเรียนไดปฏิบัติ 

7. ดานรักความเปนไทย ควรปลูกฝงวัฒนธรรม ประเพณีไทยใหนักเรียนไดปฏิบัติตามเชน การใสผาถุง
ไปทําบุญที่วัด 

8. ดานมีจิตสาธารณะ ผูปกครอง ควรปลูกฝงการใหและการชวยเหลือผูอื่น ใหนักเรียนรูจักการแบงปน
สิ่งของตาง ๆ ใหแกผูอื่นดวยความเต็มใจ เชน การเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีชุมชนจัดขึ้น 
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ดาน
ใฝเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 

2. ควรทําการวิจัยเรื่อง การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคภายในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพอเงินอนุสรณ 
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ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
  
The Relationship between Academic Management and School Environmental
Management at Network Center of HuayKrai-Vavee Educational Management under 
the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2
 
ผูวิจัย   พรภัทริน  ธรสุปรียธรรม 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการ และการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 
ของสถานศึกษาและศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–
วาวี สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 140 คน เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ 
เคร่ืองที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมั่นเทากับ .82 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัย พบวา 1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การ
จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธระหวาง
การบริหาร งานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study the academic management and school 
environmental management of schools and to examine the relationship between the 
academic management and school environmental management of schoolsat Network Center 
of Huay Krai-Vavee Educational Management under the Office of Chiang Rai Primary 
Educational Service Area 2. The samples employed with 140 teachers working in Network 
Center of Huay Krai - Vavee Educational Management under the Office of Chiang Rai 
Primary Educational Service Area 2. This was the survey research. The data were collected 
by the questionnaire. The statistics used were ioc, mean, standard deviation, and Pearson’s 

correlation coefficient.  
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 The findings were as following 1) The academic management as a whole and in each 
aspect were at the high level. 2) The school environmental management as the overall and in 
each aspect showed the high level. 3) The relationship between academic management and 
school environmental management had the relationship with the statistical significance 
at .05.

Keyword : Academic Management, School Environmental Management 
 

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศ ที่มีอยู
ใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือทุนมนุษยให
เขมแข็ง พรอมรับการ เปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาท่ีผานมาสง ผลกระทบตอคนและ
สังคมไทยหลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)  
 การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญที่ทุกประเทศใชเปนนโยบายหลัก สําหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษา
เปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันจะสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง ดังนั้น
การศึกษาจึงเปนพื้นฐานในการนําพาประเทศไทยกาวหนาอยางยั่งยืน จึงจําเปนท่ีจะตองสงเสริมและยกระดับ
การศึกษาในทุกชวงวัย ใหทุกสวนบูรณาการการศึกษาอยางตอเนื่อง (สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2558 : 1) มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มักจะพิจารณาจากผลงานดานวิชาการ การ
บริหารงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาทีต่องมี การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนา
ผูเรียนทุกดานคือดานหลักสูตร ดานการจัดโปรแกรมการศึกษา ดานการจัด การเรียนการสอน ดานการติดตาม
ประเมินผล ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 
ทั้งทางตรงและทางออม การบริหารงานวิชาการตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหผานเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษานัน้โดยดูจากผลการ
ประเมินคุณภาพปลายป ของแตละชวงชั้น คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 11) 
 การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การเรงรัดในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น การเรียนการสอนการนิเทศและการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาเปนตน กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะสงผลโดยตรงตอนักเรียนแลว ยังสงผล
ตอการบริหารการศึกษาในระดับชาติอีกดวย การดําเนินกิจกรรมทางวิชาการจึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
ในการบริหารงานวิชาการจึงจําเปนที่คณะครูทีมงาน หรือแมแตคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตองมีสวนรวมใน
การบริหาร ในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การตัดสินใจการปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีตอผูเรียนเปนสําคัญ  (จันทรานี 
สงวนนาม, 2553 : 148-149) 
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 นอกจากนี้การบริหารจัดการท่ีจะทําใหโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณ  คือ โรงเรียนตองมีสังคม 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  มีความพรอมในดานทรัพยากร วัตถุ 
เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ท้ังในดานการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู และสอดคลองกับความตองการของชุมชน สภาพแวดลอมในสถานศึกษาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ
สถานที่ บริเวณ รวมท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีอยูรอบตัวผูเรียนมีอิทธิพลตอพฤติกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน หรือกอใหเกิดการเรียนรู เพราะสภาพแวดลอมทุกอยางมีอิทธิพลตอจิตใจและ
พฤติกรรมของผูเรียน เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติ
หนาที่การงานของทุกคนในสถานศึกษา ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู  ใหเกิดผลสําเร็จทาง การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค (บุญนํา คันชั่งทอง, 2552 : 2) ดังที่ ลลิตา เจริญราษฎร (2554 : 2) ไดกลาวถึง
การสรางสภาพแวดลอมในหองเรียนที่มีผลตอการเรียนวา ปจจัยอยางหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  และมี
ความสุขในการเรียนรู 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวย
ไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา คุณภาพโรงเรียนไมเปนไปตาม
เปาหมายสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไมเปนไปตามเปาหมาย การจัดการเรียนการสอนยังไมเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และยังพบวาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนของนักเรียน จึงเปนผลทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ํา (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2560 : 24) จาก
สภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมุงหวังท่ีจะใชเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุง แกไขปญหา
อุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงจะนําไปสูการจัดสภาพแวดลอมทาง การเรียนของสถานศึกษา อันเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการศึกษาโดยรวมตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวย
ไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ กับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 กําหนด กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกําหนดตัวแปรตน เปนปจจัยสวนบุคคล เปนขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ และขนาดของโรงเรียน และ การบริหารงานวิชาการ ตามกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 29-
30) ตามขอบขายงาน ประกอบดวยงานหลัก 7 ดาน สวน ตัวแปรตามที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้เปนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียน โดยอาศัยตามแนวคิดของแอสติน จํานวน 4 ดาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีวิธี ดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร – วาวี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970 : 608-610) พบวาได
กลุมตัวอยาง 140 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) จากนั้นทําการสุมอยางงาย 
(Sample random sampling) ตามสัดสวน 
 2. เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียน ในโรงเรียน ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร – วาวี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) วัดความตรง (Validity) และหา
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (The Coefficient of Alpha)  
 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson' s Correlation Coefficient ; r) 
 

ผลการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 52.90 สวนใหญมีอายุ 41 - 50 ป 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 35.00 สวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 85.00 มีรายไดอยู
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.90 และสวนใหญปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 57.90 
 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาแหลงเรียนรู พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนกําหนดสัดสวนการเรียน วิธีการเรียน เวลาเรียนในการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โรงเรียนสามารถแกปญหาท่ีเกิดจากการนําหลักสูตรไปใช และโรงเรียนจัดทําโครงสราง
หลักสูตรและสาระตาง ๆ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงคเชื่อมโยงและ
สอดคลองในภาพรวมทั้งหมดตามลําดับ 
 2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทํา แผนการเรียนรูตามสาระการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความ
สนใจและเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู และโรงเรียนสงเสริมใหครูนําภูมิปญญาทองถิ่น เครือขายผูปกครอง ชุมชน
ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ตามลําดับ 
 2.3 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมและ รายขอ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียน
สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและเอ้ือตอ
กระบวนการเรียนรู โรงเรียนดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 
และโรงเรียนจัดทํา แผนการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชา ตามลําดับ 
 2.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสงเสริมใหครูศึกษา
งานวิจัยเพื่อนําผลมาปรับใชกับการเรียนการสอน และโรงเรียนทําการศึกษาวิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ 
 2.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาพบวาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูผลิต พัฒนา
สื่อ และนวัตกรรมการเรียน การสอน โรงเรียนจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และ
โรงเรียนสงเสริมใหครูผลิตจัดหา และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ตามลําดับ 
 2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
พัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนสงเสริมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน โรงเรียนจัดตั้งและพัฒนาแหลง
เรียนรู รวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู และโรงเรียนสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรในการใชแหลง
เรียนรูของโรงเรียน ตามลําดับ 
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 2.7 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
พัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดาน การ
นิเทศการศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนศึกษาสภาพปญหา และความตองการกอนการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาดูงานในโรงเรียนตัวอยางเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู  และ
โรงเรียนจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในโรงเรียน ตามลําดับ 
 3. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร – วา
วี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานอาคารสถานท่ี 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
 3.1 ดานอาคารสถานท่ี พบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขาย
พัฒนา การจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานอาคาร
สถานที่ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ วัสดุอุปกรณที่ใชใน การเรียนการสอนมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน หองเรียนสะอาด อากาศถายเทไดดี
เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสภาพอาคารและหองเรียนมั่นคง ปลอดภัย ตามลําดับ 
  3.2 ดานการเรียนการสอนพบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนา การจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดานการเรียนการสอน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ การเตรียมการสอนเปนอยางดีทุกครั้งที่เขาสอนของครู การสรางแรงจูงใจของครูเพ่ือใหนักเรียน
สนใจในวิชาที่เรียน และความชํานาญและ มีทักษะ ในการสอนของครู ตามลําดับ 
  3.3 ดานสังคมกลุมเพื่อน พบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนย
เครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดานสังคมกลุมเพื่อน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมของนักเรียนและกลุมเพ่ือน นักเรียนมีความสุขกับกลุมเพ่ือน เม่ือ
ไดไปเขาคายกิจกรรมหรือทัศนศึกษา และความรักความสามัคคีในกลุมนักเรียน ตามลําดับ 
  3.4 ดานการบริหาร พบวา การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขาย
พัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการ
บริหารโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ชี้แจงและแจงกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียนอยางชัดเจน การสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ แกนักเรียน และการจัดปฐมนิเทศใหกับนักเรียนใหม ตามลําดับ 
 4. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน ของสถานศึกษา 
ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
โดยรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 
โรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีการบริหารจัดการตามขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการซ่ึงทําใหการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนมีความคลองตัวมีอิสระบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญ
จันทร วัชรภิรมย (2551 : บทคัดยอ) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 6 พบวา การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารอยูในระดับ 
 2. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะโรงเรียนโรงเรียนไดวางแผนกรอบนโยบายที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่คาดหวังใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และทํางานอยางเปนระบบเพ่ือใหผูเรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนตอสังคมตามหนาท่ีของตนเอง และเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการกลุมเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การมีสวนรวม และ
นักเรียน ฝกการเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูคอยแนะนําภายใตแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพรอมกับการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  และครูเปน
แบบอยางที่ดีเพื่อสรางบรรยากาศ ใหเกิดความรัก ความไววางใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ทําใหนักเรียนเห็นวาโรงเรียนมีการ
จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญธิตา ยอดดี (2555 : 60) ไดศึกษาสภาพแวดลอม
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมทางการ
เรียนของนักเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 3. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา 
ศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการมาก เพราะเปนงานหลักของโรงเรียน และมีความสําคัญยิ่ง
ที่จะตองทํา ใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  เปน
มนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของชาติ ผูบริหารโรงเรียนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน
วิชาการ ในการที่จะปฏิรูปการเรียนรูแกผูเรียน สอดคลองเหมาะสมตรงตามความตองของผูบริหาร ดังนั้น 
สภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธ  ตอการบริหารงานวิชาการ เพราะการจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และสนองตอความตองการของนักเรียนไดอยางเพียงพอและเหมาะสมแลว 
นักเรียนสามารถพัฒนาใหพรอมทั้งทางดานสติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ เปนนักเรียนท่ีมีคุณภาพตอไปใน
อนาคต ซึ่งสอดคลองกับ แอสติน (Astin, 1972 : 84) กลาววา สภาพแวดลอมทางธรรมชาติหรือท่ีมนุษยไดสรางข้ึน 
มีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมนั้น 
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ขอเสนอแนะ   
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนควรมีการบริหารการใช
หลักสูตรอยางเหมาะสม และดําเนินการรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรียนควรจัดครูประจํา
วิชา โดยคํานึงถึงความสามารถประสบการณและความถนัด และโรงเรียนควรวางระบบ ใหคําปรึกษาแกครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 3 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
โรงเรียนควรจัดหาเอกสารคูมือระเบียบวาดวยการวัดประเมินผลใหครูไดศึกษา 
 4. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตองมีการ
ติดตามประเมินผลงานดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โรงเรียนควร
จัดระบบการประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการจัดตั้งศูนยบริการสื่อการเรียนรู  
 6. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โรงเรียนควรจัดทําเอกสารเผยแพร 
แหลงเรียนรู  
 7. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ใหโรงเรียนดําเนินการนิเทศงาน
วิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย 
 8. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานอาคารสถานที่ โรงเรียนควรมีการจัดโตะ เกาอ้ี
นักเรียน ใหเพียงพอกับนักเรียน จัดหองน้ําและหองสวมใหถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับนักเรียน  
 9. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานการเรียนการสอน ครูควรจัดหาสื่อการเรียนรู 
ใหเหมาะสมกับบทเรียนและจัดกิจกรรมหรือมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับบทเรียนและนักเรียน 
 10. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานสังคมกลุมเพ่ือน ครูผูสอนควรจัดกิจกรรม
เพื่อใหนักเรียนมีการชวยเหลือดานการเรียนระหวางนักเรียนและกลุมเพื่อน 
 11. การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษา ดานการบริหาร โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดีเรียนดี เพิ่มข้ึน  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการ
จัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนา 
การจัดการศึกษาหวยไคร –วาวี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและการจัดการสภาพแวดลอมทางการเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
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การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
Management of Educational Technology by Teacher and Student at Junior High School 
Level of Bannongpradoo under Lopburi Primary Educational Service Office 2 

ผูวิจัย     พิษณุ  อภัยพรม 
     สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
     ภาควิชา  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนก
ตามเพศ และสถานะภาพ ประชากร ไดแก ครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รวมท้ังสิ้น 88 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย (� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (� ) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ

โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการบริหารการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา            
การบริหารการใชเทคโนโลยีสูงสุด ไดแก ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการ
ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง รองลงมา ไดแก ครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปน
เคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกัน โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยมากกวาเพศหญิง และ
จําแนกตามสถานภาพ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกัน โดยครูมีคาเฉล่ียมากกวานักเรียน 
 
คําสําคัญ : เทคโนโลยีทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 
Abstract 
 The purposes of the study were :1) to determine of management of educational 
technology by teacher and student at junior high school level of Bannongpradoo under Lopburi 
primary educational service office 2; 2) to compare the compare the opinions of management 
of educational technology by teacher and student at junior high school level of Bannongpradoo 
under Lopburi primary educational service office 2 by sex and status. The population included 
school teachers, and student at Bannongpradoo school. The population size of 88 people.           
The research instrument was a rating scale questionnaire. The analysis of the data was 
accomplished by computation of the percentage, mean, standard education and T-test
numerical values.
Based on the findings of the study, it was concluded that: 
 1. Management of educational technology by teacher and student at junior high school 
level of Bannongpradoo under Lopburi primary educational service office 2, in overall were at 
moderate level.When considering on a case by case basis, it was found that the highest level of 
teachers teach students to learn of educational technology and Communications of educational 
technology, secondary of teachers teach using educational technology as a tool for learning 
management.

2. In comparison of Management of educational technology by teacher and student at 
junior high school level of Bannongpradoo under Lopburi primary educational service office 2; 
classified by gender it is found that the overall and the individual aspects are different male is 
higher than female, and by status it was found that the overall and every aspect of the 
difference teachers are more average than students.

Keywords : educational technology primary education area 
 

บทนํา  
  สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ท้ังทางดานการเมือง การพัฒนา
ประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางกวางขวางและการพัฒนาตางๆ เพ่ือ
เขาสูยุคโลกาภิวัฒน ในแวดวงการศึกษามีการปรับเปล่ียนคร้ังยิ่งใหญ คือการปฏิรูปการศึกษา แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน       
มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการสงเสริมใหองคกร         
กลุมบุคคล ชุมชนประชาชนและสื่อทุกประเภทเปนแหลง เรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึง   
สงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนาํ IT มาใชในการเรียนการสอนและสนับสนนุการนําเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใชในสถานศึกษา และเพ่ือปองกันภัยทางอินเตอรเน็ต โดยหวังใหผูเรียนผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนไดใชประโยชนและเขาถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษาประกอบดวยนโยบาย   
สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 2 ดาน ไดแก ดานครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยี
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ทางการศึกษามาเปนเคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู และดานครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง เปนมาตรฐานท่ีมุงใหสถานศึกษาแสวงหาความ       
รวมมือจากองคกรภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีการใหบริการความรูกับชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเปนเครื่องมือ รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน ซึ่งแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรฐาน     
เหลานี้ยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการประเมินภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. ไดแก
มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ตัวบงชี้ที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู มาตรฐานท่ี 10 ครูและนักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน  
เปนสําคัญ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จําแนกตามเพศ และสถานะภาพ 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนท่ีมีตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยผูวิจัยไดศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของสุนีรัตน ฤทธ์ิสุจริต (2552 : 22)                 
พิมลสิริ ฝงชลจิตต (2554 : ออนไลน) อานนท สายคําฟู (2556 : ออนไลน) และตามความเหมาะสมท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา
ประกอบดวยนโยบายสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 2 ดาน คือ ดานครูผูสอน
สอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู และดานครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรู
การใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง นํามาศึกษาการบริหารการ
บริหารการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ และสถานะภาพ ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



 
 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ไดแก ครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
รวมท้ังส้ิน 88 คน แบงออกเปน คณะครู 17 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 71 คน โดยใชประชากรทั้งหมด ใน
การเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามความแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองประดู  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเครื่องมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม 
นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC แลวจึง
นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มาคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง 
(Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.97  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ  
 - ชาย 
 - หญิง 
2. สถานะภาพ 
 - ครู 
 - นักเรียน 

ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอการ
บริหารการสอนโดยใชสื่ อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู ประกอบไปดวย  
 1. ครู ผู สอนสอนโดยใช เทค โน โลยีทา ง

การศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการ
จัดการเรียนรู 

 2. ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใช
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
ติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยตรง 
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ผลสรุป,ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษาดังนี้
 1. การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการบริหารการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 อยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา            
การบริหารการใชเทคโนโลยีสูงสุด ไดแก ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ 
สื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง รองลงมา ไดแก ครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปน
เคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู 
  ดานครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู พบวา ภาพรวมมี
ความคิดเห็นตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 อยูในระดับปานกลาง           
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คาเฉล่ียการบริหารการใชเทคโนโลยี ดานครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามา
เปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูสูงสุด ไดแก ครูผูสอนสามารถถายทอดขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาใหแกผูเรียนและผูอื่นได รองลงมา ไดแก ครูผูสอนใหความสนใจกับการสนทนาเก่ียวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาที่เปนสิ่งใหม และนอยที่สุด ไดแก ครูผูสอนตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โดยพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับสถานภาพทางสังคม 
  ดานครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ ส่ือสารดวยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาโดยตรง พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
อยูในระดับปากลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยี ดานครูผูสอนสอนใหนักเรียน
เรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ สื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรงสูงสุด ไดแก ครูผูสอน
แสวงหาความรูเพิ่มเติมโดยการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยหนวยงานนอกโรงเรียน รองลงมา ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนของทานใหความสําคัญตอการบํารุง ดูแลรักษาอุปกรณโสตทัศนูปกรณหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
และนอยที่สุด ไดแก โรงเรียนของทานมีการจัดสรร/สรรหาอุปกรณเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพียงพอ 
ตอจํานวนครูในการปฏิบัติการเรียนการสอน 
  2. เปรียบเทียบการศึกษาการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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   2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูศึกษาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบวา ภาพรวมการบริหารการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 อยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
บริหารการใชเทคโนโลยีสูงสุด ไดแก ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ 
สื่อสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง รองลงมา ไดแก ครูผูสอนสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปน
เคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดจํากัดอยูเฉพาะใน
หองเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการศึกษาอยางมาก ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองกับเครือขายการ
เรียนรูโดยนํากระบวนการเรียนรูมาจัดการใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีเกิดขึ้นใหม เพราะวามีการเปล่ียนแปลงไปจากการ
เรียนรูในอดีต ในดานของการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียนโดยใชองคประกอบท่ีสําคัญชวยสนับสนุน
ใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน การใชโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส คอนเฟอเรนซ เปนตน ในการจัด
การศึกษาสมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผน การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล ซึ่งอาศัย
คอมพิวเตอรและระบบส่ือสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาทที่สําคัญ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธิศักดิ์ เฟอง
เกษม (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ใชการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสนทนากลุม ประชากรใช
ศึกษาสภาพการเรียนรูในโรงเรียนเทพศิรินทร โรงเรียนระยองวิทยาคมและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สวน
การทดลองใชรูปแบบเปนกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูผูสอนประจําและครูผูสอนพิเศษ 
ผลการวิจัยสรุปไดวา สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานวิชาการ พบวา อยูในระดับปานกลาง สภาพการปฏิรูป
การเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ทักษะของนักเรียนใน 3 โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง จากการทดลอง
รูปแบบการบริหารวิชาการโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ผลการเรียน พบวา ทั้งกอนและหลังการนํารูปแบบไปใชมีความแตกตาง 
 2. เปรียบเทียบการศึกษาการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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   2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายท่ีจะใหประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน เอ้ือใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาใชบริการทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง ซึ่ง
สอดคลองกับดนุภัค เชาวศรีกุล (2558 : บทคัดยอ) การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT และทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอคา
เข่ือนแกว จังหวัดยโสธร จํานวน 60 คน ไดมาโดยการสุมเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน เรียนแบบปกติ เคร่ืองมือที่ใชวิจัย ไดแก แบบวัดความสามารถในการใช ICT 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน ขอมูลนํามาวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) ผลการวิจัย พบวา บทเรียน
จากรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  83.87/81.83 
เปอรเซ็นต นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีความสามารถในการใช  ICT และมีคะแนนเฉล่ียของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 ความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับ“มาก”รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชพัฒนาความสามารถ
ในการใช ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ พบวา ในภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนนั้น  มีมากมายหลายรูปแบบ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู  และเปนเครื่องมือประกอบการสอน ในรายวิชาตาง ๆ โดยให
ผูเรียนได ศึกษาหาความรู สรางองคความรู และเรียนรูองคความรูตาง ๆ ผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนนี้ ผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนดวยตนเอง สะดวก รวดเร็ว มุงสรางความรูใหแกผูเรียนได
เปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ กรณสิณี ฐิติกรประภาพงศ (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สงผลตอการใชอินเทอรเน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก โดยดานโครงสรางพื้นฐานอยูในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการพัฒนาบุคลากร และดานการบริหารจัดการ ตามลําดับ 2. การใชอินเทอรเน็ตในการจัดกระบวนการ
เรียนรูของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยการใชบริการเวิลดไวดเว็บ อยูในอันดับสูงสุด 
รองลงมาคือ การใชบริการสืบคนขอมูล การใชบริการถายโอน แฟมขอมูล และการใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ตามลําดับ 3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการใชอินเทอรเน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูใน
สถานศึกษา ไดแก ดานการบริหารจัดการดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการพัฒนาบุคลากร 
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ตามลําดับ โดยมีประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 60.10 และยังสอดคลองกับจุฑามาศ กาญจนธรรม (2558 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 21 คน พบวาทุกคนเห็นดวยกับองคประกอบของการ
พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 คือ 1) การสรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) การสนับสนุนการเรียนการสอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3) การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารจัดการ 
โดยพิจารณาจากคามัธยฐานของแตละขอสูงตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัยควอไทลตั้งแต 1.50 ลงมา การจัดสนทนา
กลุมเพื่อประเมินรูปแบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา กับผูเชี่ยวชาญ 8 
คน ผลปรากฏวา ทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาเหมาะสมและเปนไปได การประเมินความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จานวน 100 คน พบวา รูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 มีความเห็นดวยและเหมาะสม อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.1 การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การปฏิบัตินอยที่สุด คือ ครูผูสอน
สอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู  ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูของครูผูสอนอยางเขมงวดข้ึน 
 1.2 การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 การปฏิบัติมากที่สุด คือ 
ครูผูสอนสอนใหนักเรียนเรียนรูการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและการติดตอ ส่ือสารดวยเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยตรง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอไดเปรียบนี้นํามาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยทัน
เหตุการณปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาปญหาท่ีสงผลตอการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู ในโอกาสตอไป 
 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู กับสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ  
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพ่ือการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อศึกษาความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ
การศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 และ 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา 
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนวิชา
คอมพิวเตอรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
3 จํานวน 52 โรงเรียน รวมประชากรทั้งหมด จํานวน 104 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม แบบสอบถาม
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหความแตกตางโดยใชคา t-test และคา F-test และทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 
ผลการวิเคราะหขอมูล (1) ผลวิเคราะหความคิดเห็นสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายดานพบวารายการที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดานการบริหารบุคคลากร อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานนโยบายและแผน ดานการบริหารระบบ
เครือขาย ดานการจัดการเรียนการสอน และการบิหารงบประมาณ ตามลําดับ 2) ผลวิเคราะหความคิดเห็น 
ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบริหารบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดาน
บริหารงบประมาณอยูในระดับมากที่สุด ดานการบริหารระบบเครือขาย ดานการจัดการเรียนการสอน และดาน
นโยบายและแผน ตามลําดับ 3) ผลการเปรียบเทียบความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล มีรายละเอียดเปนรายดานดังนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศ และตําแหนงหนาที่ ไมแตกตางกัน สําหรับประสบการณการสอนและวุฒิการศึกษา 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ / การสื่อสารเพื่อการศึกษา / โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
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ABSTRACT
The purposes of This study were 1) to study the State and Problem management 

technology and Communcation for Opportunity Expansion Schools of Chiangrai Primary 
Edcuation Service Area Office 3 2) to study the Needs to manage techanlogy and 
Communcation for Opportunity Expansion Schools of Chiangrai Primary Education 
Service Area Office 3 and 3) To compare the needs to manage Technology and 
communication for opportunity Expansion School of Chiangrai Primary Education 
Service Area Office 3. The study population were administrators and teachers computer 
including 52 school, the population 104 persons. The instrument used for collecting data 
was a rating questionnaire and had a reliability 0.88. Statisties used to analze the data 
were percentage, mean, standard deviation and t-test as well as F-test for testing a mean 
difference. The findings of the stidy were as follows : 1) The opinions of the State and 
Problem management to manage technology and Communcation as a whole and each 
aspect were at high level, the highest aspect was personnel management, policy and plan, 
the network system, learnig and teaching management, and the finance. 2) The opinions 
of the needs to mange technology and communication as a whole and each aspect were at 
high and highest level, the highest aspect were personnel management, the finance, the 
network system, learning and teaching management, and the policy and plan. 3) The 
commparing the needs to mange technology and communitaion for opportivity 
Expansion schools of Chiangrai Primary Edcuation Services Area Office 3 found that sex 
and postion no significance but for the experience and education were significant at .05 
level.

Keywords: Management technology / Communcation / Opportunity Expansion 
Schools 

 

บทนํา 
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบันมีผลตอการเปล่ียนแปลงของโลกทั้งดานธรรมชาติ

และวิธีการดําเนินชีวิตของมนุษย ระบบขอมูลขาวสารที่เผยแพรกระจายไปอยางรวดเร็วทั่วทุกสวนของโลกมี
อิทธิพลสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา 
วิทยาศาสตร การแพทย สังคมของมนุษยเริ่มมีความเปนชุมชนเมืองมากข้ึน ทามกลางกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น สมาชิกในสังคมตองมีการปรับตนใหเขากับสถานการณของโลก สิ่งสําคัญที่สุดท่ีจะทําใหทุกคน
อยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสขุนั้นคือจะตองมีการพัฒนาทางการศึกษา การที่ทุกคนมีทักษะที่จําเปน
ในการอยูรวมกันในสังคมทองถิ่นและสังคมโลกไดนั้น จะตองไดรับการฝกฝนเริ่มตั้งแตเกิดมามีชีวิตอยูรอดก็ตอง
มีทักษะในการปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอม เม่ือเติบโตขึ้นในสังคมแบบใดก็ตองปรับตนใหเขากับสังคมนั้ น 
และเมื่อสังคมเปล่ียนแปลงเขาสูยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วก็ยิ่งตองมีการปรับตนเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปรอบดาน (สุคนธ สินธพานนท , 2558 : 7) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนปจจัยที่สามารถทวีอํานาจดานขอมูลขาวสารใหแกผูบริโภคในทุกดาน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางวัฒนธรรม และเปนตัวผลักดันทําใหเกิดวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีและธุรกิจตามมาอยางมากมาย เชน 
เทคโนโลยีซอรฟแวรสําหรับอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ เทคโนโลยีเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนท่ี เทคโนโลยี
สารสนเทศเคล่ือนที่และอ่ืนๆ จนเกิดผลกระทบอยางมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากสามารถเปล่ียนสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกอยางกาวกระโดด ซึ่งจากเดิมท่ีโลกของเราเคยแยกกันอยูมากอน กลับถูกทํา
ใหเชื่อมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในมิติดานการจัดการเรียนการสอน ก็เกิดผลกระอยางรุนแรงเชนกัน ซึ่ง
ปจจัยสําคัญที่เปนเครื่องมือในการเพิ่มความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาคือ องค
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ความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยการสรางเครือขายดานเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการแตละทองถิ่น จากแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2555-2558 นโยบายของรัฐบาล ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลนวัตกรรม คือ การตระหนักถึง
ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2555 : 116) ซึ่งมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายโดยภาพรวมของประเทศ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554 -
2563 (IT 2020) เสร็จเรียบรอยแลว และไดประกาศใชโดยผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 
มีนาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 73(3) ไดระบุหนาท่ีใหรัฐ
ตองกระจายโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศใหทั่วถึงเทาเทียมกันทั่วประเทศ และรัฐบาลก็ไดมีแถลงนโยบาย
ดังกลาวเอาไว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จึงไดมอบหมายจากรัฐบาลใหจัดทํานโยบายบรอด
แบนดแหงชาติ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งนโยบายทั้งสองฉบับนี ้มีเปาหมายในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหแพรหลายไปท่ัวประเทศและมีราคาถูก และยังมุงพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศทุกระดับ ทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ใหสามารถเขาถึงและใช
อินเทอรเน็ตไดอยางกาวขวาง (ครรชิต จามรมาน, 2553 : 3) อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบาย ICT ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
หมวดที่ 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กําหนดใหรัฐตองจัดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชองทางและส่ือโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา และตองจัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะเพ่ือรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ ยังตองสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนใหมีขีด
ความสามารถในการผลิต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูในยุดสังคมขาวสาร เพื่อการ
แสวงหาความรูและการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะของการศึกษาตามเจตนารมณดังกลาวจะเปนการศึกษาตลอด
ชีวิตที่มีความยืดหยุนสูงสามารถตอบสนองตอความตองการความจําเปนและความสนใจของปจเจกบุคคล โดย
เปนการศึกษาแบบไมเผชิญหนาผานทางเครือขายโทรคมนาคมซึ่งเชื่อมโยงทั่วถึงทุกมุมโ ลก (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ก : 37) 

สําหรับทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสวนของนโยบายเรงดวน ดานการศึกษา คือ จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) ใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555 ควบคูกับการเรงพัฒนาเนื้อหาท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการใน
สถานศึกษาที่กําหนด โดยไมเสียคาใชจายและนโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสน เทศ คือ 
เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเครื่องมือในการเรงยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพ่ือเปนกลไกใน
การเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
เครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบไฮเบอรโฮมที่สามารถสงความรูมายังผูเรียน โดยระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) เพ่ือการศึกษา
ขยายระบบโทรทัศน เพื่อการศึกษาใหกวางขวางปรับปรุงหองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งเรงดําเนินการใหกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาสามารถดําเนินการตามภารกิจได ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่วาการศึกษาจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของประชาชน 
ประชาชนท่ีเขมแข็งและมีความรู คือ ทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจนตองมุงการกระจายประโยชนอยาง
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เทาเทียมและตองมองประชาชนท่ีลําบากเพ่ือจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษา คือ กุญแจสําคัญ
เปนจุดเร่ิมตนที่จําเปนในการทําใหความยากจนกลายเปนอดีตในการพัฒนาการศึกษาเนนปรัชญาความเทาเทียม
และการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหมีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคนทุกพ้ืนที่ 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2555 : 7-9) แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับสรางนวัตกรรมใหมทางการศึกษา เพื่อท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจดวยสังคมแหงภูมิปญญา (Knowledge-Based Economy) จําเปนตองมีการ
ประยุกตใช ICT ท่ัวทั้งสังคม โดยอาศัยการศึกษาและโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน ICT ท่ีประชาชนทุกคนสามารถ
เขาถึงได ประกอบกับภาครัฐจะตองดําเนินการนํา ICT มาใชในระบบการศึกษา ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอ
การสรางชาติที่มีวัฒนธรรมการใช ICT อยางรูเทาทันและมีธรรมาภิบาล โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาไว  4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางกําลังคนใหมี
ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรคมีธรรมาภิบาลคุณธรรม จริยธรรม 
วิจารณญาณและรูเทาทัน รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุน
การเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาของ
ประเทศไทย ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการบริหารดานการศึกษา ซึ่งจะเอ้ือตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม (สํานักงา น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2549 : 5-9) 

จากประเด็นขางตน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กําลังดําเนินตาม
ยุทธศาสตร ภารกิจ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการบริหารใหมีประสิทธิภาพรวมกับ
สถานศึกษา ซึ่งยังไมมีขอมูลยืนยันวาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และสถานศึกษานั้น มีความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสบ
ความสําเร็จ ชวยลดขั้นตอนการทํางาน ประหยัดวัสดุ และเวลา สามารถอํานวยความสะดวกมากนอยเพียงใด 
และมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 ผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการพัฒนาระบบบริหารการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการและบทบัญญัติดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา สําหรับ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
2. เพื่อศึกษาความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 

สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

 ประชากรการวิจัยคร้ังนี้ใชประชากรในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในปการศึกษา 2559 
จํานวน 144 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด 52 โรงเรียน 

กลุมตัวอยางสุมแบบงาย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 104 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ ประสบการณ วุฒิ
การศึกษา และตําแหนง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาปจจุบันการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับโรง เรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สภาพและปญหาการบริ หาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเ พ่ือการศึกษา 
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จํานวน 5 ดาน 

1. ดานโยบายและแผนงาน 

2. ดานการบริหารบุคคลากร 

3. ดานการบริหารงบประมาณ 

4. ดานการบริหารระบบเครือขาย 

5. ดานการจดัการเรียนการสอน 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. ประสบการณการทํางาน 
 3. วุฒิการศึกษา 
 4. ตําแหนงหนาที่ 
 

ความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สําหรับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
จํานวน 5 ดาน 

1. ดานโยบายและแผนงาน 

2. ดานการบริหารบุคคลากร 

3. ดานการบริหารงบประมาณ 

4. ดานการบริหารระบบเครือขาย 

5. ดานการจัดการเรียนการสอน 
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ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แบงเปน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและแผนงาน ดานการบริหารบุคลากร ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารระบบเครือขายและดานการจัดการเรียนการสอน  
 ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ยื่นคํารองขอหนังสือออกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

2. ผูวิจัยดําเนินการจัดแบบสอบถามบรรจุใสซองสีน้ําตาลและนําสงในชองรับหนังสือของสถานศึกษา ที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนท่ีกําหนดไว โดยแบง
ออกเปน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ดานเพศ ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงหนาท่ี โดยการแจกแจงความถ่ี
และหาคารอยละ 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาปจจุบันการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เปนผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม 
รายดาน และรายขอ การวิเคราะหใชคาเฉลี่ย (� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

3. วิเคราะหเปรียบเทียบตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายดาน ดวยการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

3.1 จําแนกตามเพศ และตําแหนงหนาที่ ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test แบบ 
Independent Samples) 

3.2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบความแตกตาง ทดสอบรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ      
(Scheffe's Method)  
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ผล / สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการสามารถสรุปในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้ 
 1. สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัย พบวา มี
สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารราคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ดานการบริหารบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการ
จัดการเรียนการสอนและดานการบริหารงบประมารมีเฉล่ียต่ําสุด 
  1.1 ดานนโยบายและการวางแผน สรุปไดวา มีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน คณะกรรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวน
รวมในการบริหารงาน ดาน ICT อยูในระดับปานกลางและมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.2 ดานการบริหารบุคลากรสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษามีครูรับผิดชอบดูแลระบบเครือขาย ICT อยูในระดับปาน
กลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.3 ดานการบริหารงบประมารสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน คณะกรรมการการศึกษามีสวนรวมในการจัดหา
งบประมาณ เพื่อนํามาใชในการในการพัฒนา ICT อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.4 ดานการบริหารระบบเครือขายสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษามีโปรแกรมจัดการระบบงาน
หองสมุดอยูในระดบัปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
  1.5 ดานการจัดการเรียนการสอนสรุปไดวามีสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในภาพรวมในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษามีสื่อ ICT ใชสําหรับการเรียนการสอน 
เชน ซีดีรอม CAI เปนตนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
 2. ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือเพื่อการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการวิจัย พบวาความ
ตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการบริหารบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารงบประมาณสวนคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ไดแก ดานนโยบายและแผนงาน 
  2.1 ดานนโยบายและแผนงาน สรุปไดวา มีความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 
  2.2 ดานการบริหารบุคลากร สรุปไดวา มีความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวน ครูสาสมารถเปนวิทยากร
ฝกอบรมใหความรูดาน ICT ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  2.3 ดานการบริหารงบประมาณ สรุปไดวา มีความตองการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 
  2.4 ดานการบริหารระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษาจัดหาซอฟแวรที่สอดคลองกับงานในสถานศึกษาอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ียต่ําที่สุด 
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  2.5 ดานการเรียนการสอย สรุปไดวา มีความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ยกเวน สถานศึกษาจัดใหผูเรียนใชคอมพิวเตอร เพ่ือการ
เรียนรูอยางเหมาะสมตามระดับชั้นอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 3. ผลการเปรียบเทียบความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา 
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล มีรายละเอียดเปนรายดานดังนี้ 
  3.1 ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  3.2 ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณสอน พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนสวน
ดานนโยบายและแผน ดานบริหารบุคลากร และดานบริหารงบประมาณมีความคิดเห็น แตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.3 ผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษา พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  สวนดาน
นโยบายและแผน ดานบริหารงบประมาณ และดานการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็น แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.4 ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนง พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้ 
 1. สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา สําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา มีสภาพปญหาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารราตามสภาพ
ปญหาการบริหารรายดาน พบวา ดานการบริหารบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานการบริหารงบประมาณ มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องดานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 9 วาดวยกระทรวงเทคโนโลยี เพ่ือศึกษากําหนดใหรัฐตองจัดสงเสริม
บุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนมีขีดความสามารถในการผลิตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการเรียนรูในยุคสังคมขาวสาร เพื่อการแสวงหาความรูและการศึกษาตลอดท้ังการศึกษาตาม
เจตนารมณดังกลาวจะเปนการศึกษาตลอกชีวิตที่มีความยืดหยุนสูงสามารถตอบสนองความตองการความจําเปน
และความสนใจของปจเจกบุคคล โดยการศึกษาแบบไมเผชิญหนาผานทางเครือขายโทรคมนาคมซ่ึงเชื่อมโยง
ทั่วถึงทั่วมุมโลก (สํานักงานคณะกรรรมการสถานศึกษาแหงชาติ, 2545 ก: 37)  
  1.1 ดานการบริหารนโยบายและวางแผนงาน พบวา สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา มีสภาพปญหาการบริหารอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการจัดหาอุปกรณ ICT ในแผนปฏิบัติงานประจําป สถานศึกษามี
แผนงาน/โครงการพัฒนาการเรียนรูดาน ICT ในแผนปฏิบัติงานประจําปและสถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศในแผนปฏิบัติงานประจําปอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยท่ีสูงที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะมาตรา 
69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและวางแผนอยางมีประสิทธิภาพของการผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ วายุภักษ (2553 : 23) วานโยบายและการวางแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ “จึงหมายความวา” การกําหนดทิศทางขององคกรและการจัดทําวิธีทิศทางหรือเปาหมายในการ
ดําเนินงานขององคกร ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารขององคกรและการจัดทําวิธีหรือแนวทางในการ
ทํางาน เพื่อใหสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
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  1.2  ดานการบริหารบุคลากร พบวา สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา มีสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีทักษะการใชอินเตอรเน็ต
ได (สามารถเรียกใชเว็บไซตที่ตองการได สามารถคนหาขอมูล โดยใช Search Engine ได สามารถ Download 
ขอมูลจากอินเตอรเน็ตได สามารถบันทึก URL ท่ีตองการไวใน Favorites ได) เขาใจมารยาทในการใช
อินเตอรเน็ต เขาใจระบบปองกันความปลอดภัยในการใชอินเตอรเน็ตเหตุอาจเปนเพราะเนื่องจากขอมูลที่อยูบน
เครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบันมีมากมายและกระจักกระจายตามท่ีตางๆ ผูใชอินเตอรเน็ตจึงจําเปนตองเรียนรู
วิธีการใชบริการอินเตอรเน็ตและเลือกใชใหเหมาะสม เพื่อการคนหาขอมูลประกอบการเรียนรูของตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (2542 : 12; อางอินจาก ถนอมพร ตันพิพัฒน, 2539 : 37) 
การติดตอสื่อสารผานอินเตอรเน็ตสําหรับครูอาจารยและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะ
ครอบคลุมถึงการอภิปราย การแลกเปล่ียนความรู การนัดหมายสงงานหรือการบาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตางๆ รวมทั้งการแจกจายที่อยูทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือที่อยูบนเวิลดไวดเว็บซึ่งจัดเปนบริการหนึ่งท่ีเปน
อยางมาก เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสารเห็นไดจากการวิจัยของศักดา จันทรประเสริฐ 
(2541 : 43) ที่พบวา อาจารยใชอินเตอรเน็ตเพ่ือติดตอสื่อสารมากท่ีสุด โดยสามารถจําแนกรูปแบบการส่ือสาร
บนอินเตอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอนนั้นจําแนกไดสองประเภท คือ การสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน 
(Synchronous) เชน การใชโปรแกรม Chat และการสื่อสารแบบตางเวลา (Asynchronous) เชนอภิปรายผาน
ทางเว็บบอรดการใชอิเล็กทรอนิกสเมล เปนตน สําหรับการใชอินเตอรเน็ต เพื่อการสื่อสารนี้ ไดมีการศึกษา 
พบวาบริการอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่อาจารยและนิสิตนักศึกษาสวนใหญเลือกใช เห็นไดจากผลการวิจัยของสุ
นิสา เหลืองสมบูรณ (2537 : 16)ที่พบ บริการอินเทอรเน็ตผูใชไดเพื่อการติดตอสื่อสารมากที่สุด โดยมีอาจารยถึง
รอยละ 96.6 และนักศึกษารอยละ 88.95 ท่ีใชบริการนี้ (พจนารถ ทองเจริญ, 2539 : 26) ไดศึกษา พบวา 
อาจารยและนักศึกษาใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือประโยชนในการสืบคนขอมูลสอดคลองกับผลงานวิจัยของรุง
อรุณ ผาสุกสกุล (2542 : 45) เสกสรร สายสีสด (2542 : 38) นิตยา คงสุวรรณ (2544 : 27) ท่ีพบวา นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลท่ีสนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 
ประหยัดเวลาในการสืบคนและเยาวลักษณ สุวรรณแข (2544 : 35) พบวา อาจารยและนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวนใหญใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล เพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 
คนควาวิจัยและผลิตเอกสารการสอนตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวาสนา บุญจูง (2542 : 39) ท่ี
พบวา นักวิจัยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อนํามาใชประกอบการทํางาน  
  1.3 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา สภาพปญหาการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคกรปกครองสวยทองถ่ิน
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ICT มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 68 กลาวไววา ใหมีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทานและผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรประประชาชน 
รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อการพัฒนาคนและสังคมหลักเกณฑ
และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงสอดคลองกับพลากร ศิริพงศ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษก ผลการวิจัยพบวา ดานการบริหาร
งบประมาณควรระดมความรวมมือจากภาคีเครือขายจัดหางบประมาณใหเพียงพอสําหรับการดําเนินงานอํานวย
ความสะดวกและลดขั้นตอนในการใชงบประมาณ 
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  1.4  ดานการบริหารระบบเครือขาย พบวาสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาโดยภาพรวมและรายขอมูลอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ หมวด 9 เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคล่ืนความถี่สื่อตัวนําและโครงสราง
พื้นฐานอ่ืนที่นําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตามความจําเปน ซ่ึงสอดคลองกับพลากร ศิริพงศ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เร่ืองแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ผลการวิจัย พบวา 
ดานการบริหารระบบเครือขาย มีดังนี้ ดําเนินการจัดหา ปรับปรุงพัฒนาดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ ICT และระบบ
เครือขาย ICT ใหสามารถใชงานไดอยางเปนปกติอยูเสมอจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันและจัดเก็บไวใน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร พัฒนาการติดตอสื่อสานผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เว็บไซตของสถานศึกษา 
  1.5 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาดวยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากสอดคลองกับ กิดานันท มลิทอง    
(2548 : 66) ศึกษาเรื่อง ไอซีที เพื่อการศึกษา ผลการวิจัย พบวา การเรียนรู โดยใช เทคโนโลยี              
(Learning by Technology) เปนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อการเรียนรู เชน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
การประมวลผล การใช software คอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน การใช Internet เพื่อคนควา การใช   
world wide web เปนสื่อในลักษณะการสอนบนเว็บ การเรียนการสอนในลักษณะ e-learning และทัศนะ
ศึกษาเสมือน (Virtual Fieldtrip) ดวยแหลงการเรียนรูเสมือนจากเว็บไซตตางๆ และการเรียนรูไปกับเทคโนโลยี 
(Learning with Technology) เปนการเรียนรูเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ไดแก การเรียนรู
ขณะนี้วาเทคโนโลยีมีความกาวไกลไปในลักษณะและรูปแบบใดบางท้ังทางดานวัสดุอุปกรณและวิธีการ เชน 
ซอฟแวรโปรแกรมใหมๆ เคร่ือง Tablet PC ซ่ึงเปนเครื่องคอมพิวเตอรไรสายผูใชสามารถเขียนลงบนจอภาพได 
กลองดิจิตอลเพื่อถายภาพและเว็บแคม (Webcam) เพ่ือใชสงภาพขณะสนทนาบน Internet ฯลฯ เม่ือเรียนรู
ความใหมทันสมัยของเทคโนโลยีแลวจะนํามาประยุกตใชในวงการตางๆไดอยางไรบาง เชน การใชกลองวีดีทัศน
ถายภาพการสอนสงไปบน Internet เพื่อใหผูเรียนสถาบันอื่นเห็นภาพและไดยินเสียงการสอน การใชเครือขายไร
สายดวยเทคโนโลยี WI-FI ทั้งในและนอกครัวเรือน แพทยสามารถใช Tablet PC เพื่อเขียนสั่งยาคนไข และสงไป
บน Internet ขณะปรึกษาปญหาดานสุขภาพ เปนตน 
 2. ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราบ เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการบริหารบุคลาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานบริหารงบประมาณสวนดาน
นโยบายและแผนงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  2.1 ดานนโยบายและการวางแผน พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องมาจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการศึกไดวิเคราะหโครงสรางขององคกร วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร การดําเนินการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ในปจจุบัน
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา โดยมี
เปาหมายที่จะตองตอบสนองความตองการของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders) ทั้งในดานการบริหารจัดการ
เรียนการสอน ซึ้งเอ้ือตอการเขาถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกปลอดภัยมีความนา
เชื้อถือ สามารถชวยลดเวลาและความซับซอนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรูและการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวะศึกษา การอุดมศึกษา 
การศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ดวยรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอก
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ระบบ ผานการดําเนินวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและมาตรการตางๆรวมถึงนโยบายที่เหมาะตอการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Enabling Future Education With ICT) หมายถึง พัฒนาทรัพยกร
บุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใช ICT อยางมีคุณธรรมจริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน ดวย
การสรางนวัตกรรมการเรียนรู การบริการจัดการอยางบูรณาการ รวมกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษาแหงอนาคต 
 2.2 ดานการบริหารบุคลากร พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แสดงไหเห็นวาท้ังฝายบริหารและครูก็ไหความสําคัญ
กับการมอบหมายใหตรงกับงานรูความสามารถ รายการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ สถานศึกษามอบหมายงาน
บุคลากรมีความรูความสามารถดาน ICT ปฏิบัติงานดาน ICT สอดคลองกับกฤษมันต วัฒนาณรงค (2547 : 38) 
กลาววาการใชเทคโนโลยีในสถานศึกษามีความจําเปนท่ีผูบริหารตองวาแผนและเตรียมปจจัยเกื้อหนุนทางดาน
กําลังคน งบประมาณ สถานท่ีและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพสิงที่ควรคํานึง ไดแก การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาจําเปนตองใชกําลังคนท่ีมีความรู คามสามารถผานการศึกษาหรือฝกอบรมการใช
เทคโนโลยีการเตรียมกําลังคนดานนี้เปนภารกิจของผูบริหาร สํานักงานกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547 : 64) 
ไดกลาวถึงการใช ICT และการจัดการเรียนการสอนไดวาผูดูแลงาน ICT ในโรงเรียนเปนบุคลากรท่ีสําคัญกลุม
หนึ่งที่ฝายบริหารควรพิจารณาเปนพิเศษ เพราะบุคลากรเหลานี้เปนบุคลากรที่จะทําหนาท่ีดูแล  Hardware ใน
ระบบทุกระบบใหสามารถทํางานไดตลอดเวลา ชวยเหลือแนะนําฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนดูแลดานการ
จัดการเรียนการสอนดาน ICT ในโรงเรียนที่ปรึกษาของฝายบริหารดาน ICT 
 2.3 ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมี
บทบาทตอการปกรูปการศึกษาในระยะตอไปในหลายลักษณะรวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีอุปกรณคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตในสถานศึกษาและครอบครัวการจัดทําเนื้อหาสาระทางวิชาการการศึกษาของสถานศึกษาใน
พื้นที่การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือฝกทักษะในการผลิตชางอาชีวะท่ีมีคุณภาพสูงการเชื่อมโยงเครือขายขอมูล
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยการศึกษาในระบบ Online การจัดกาศึกษา
ทางไกลสําหรับผูดอยโอกาสและการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสําหรับผูพิการดานตางๆเปนตนซึ่งสอดคลอง
กับคํานึง ยากองโค (2548 : บทคัดยอ) สถานศึกษามีการวางแผนงบประมาณในการจัดซ้ือจัดหาคอมพิวเตอร
เพิ่มเติมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
  2.4 ดานการบริหารระบบเครือขายพบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องมาจากสถานศึกษามีคอมพิวเตอรและใช
คอมพิวเตอรเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตเพียงพอตอความตองการของบุคลากรและนักเรียนบุคลากรขาด
ทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปโปรแกรมสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โปรแกรม E-Learning โปรแกรม 
Term 2544 และในดานการเรียนการสอนมีสภาพการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ไดแก การเรียนการสอน
คอมพิวเตอรที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใชเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน
กลุมสาระตางๆ มีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมการเรียนการสอนแตละสาระใชเทคโนโลยีในการ
จัดทําสถิติทางการศึกษาของนักเรียนรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทําแผนการเรียนรูและการวิจัยในชั้นเรียนและสภาพ
ที่มีการดําเนินการอยูในระดับนอย ไดแก นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) เปนเครื่องมือในการ
ประมวลผลและสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองบุคลากรใชสื่อดิจิทัล เชน E-Book E-Library E-Leaning ใน
การจัดการการเรียนการสอนตามลําดับตรงกับ ณัฐนนท ปองกัน (2550 : บทคัดยอ) ความตองการในใชทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดดานวัสดุ ไดแก โปรแกรมบริหารงานวิชาการดาน
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เครื่องมือ/อุปกรณ ไดแก เคร่ืองถายเอกสาร รองลงมา คือ เครื่องพิมพ ( Printer) ดานเทคนิควิธีการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไดแกการคนหาขอมูลเพื่อดาวนโหลดขอมูล 
  2.5 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สมัยใหมทําใหคนเราจําเปนตองเรียนรูและกาวทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถน้ําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชในการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการตั้งจุดมุงหมายใหผู สอนและผูเรียนมีสมรรถนะในการใช
เทคโนโลยีในสวนของการใชในเนื้อหาบทเรียนและใชเปนเครื่องมือการเรียนผนวกกับการใชเทคโนโลยีใหมและ
ลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบตางๆที่จะชวยเสริมใหการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัย เรื่องการพัฒนาการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา พบวา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เปาหมายการใชเทคโนโลยีของโรงเรียน 
คือ นักเรียนตองไดรับการสอนใหใชเทคโนโลยีเปน นั่นคือ ตองเรียนรู สรางองคความรูไดด วยตนเองและ
ประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวันได การพัฒนาระบบและโปรแกรม พบวา การเช่ือมโยงเปนเครือขายกันจะให
ประโยชนตอการเรียนรูมากกวาจัดแบบ Stand Alone ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาท
ตอการปฏิรูปการศึกษาในระยะตอไปในหลายลักษณะรวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในสถานศึกษาและครอบครัวการจัดทําเนื้อหาสาระทางวิชาการทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
การเพิ่มพูนขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่
การใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือฝกทักษะในการผลิตชางอาชีวะที่มีคุณภาพสูงการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยการศึกษาในระบบ Online การจัดการศึกษา
ทางไกลสําหรับผูดอยโอกาสและการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสําหรับผูพิการดานตางๆ 
 3. ผลการเปรียบเทียบความตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล มีรายละเอียดเปนรายดานดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ประสบการณ 
วุฒิการศึกษา และตําแหนง พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 52 โรงเรียน ที่มีเพศ ประสบการณการสอน วุฒิ
การศึกษา และตําแหนง ตางมีความคิดเห็นในตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
การศึกษาไมตางกัน เพราะตางตองการใหเกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายใน
สถานศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนการสอน โดยเฉพาะดานโยบายและแผนงาน ดานการ
บริหารบุคลากร ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารระบบเครือขาย ดานการจัดการเรียนการสอน ลวน
มีผลสงเสริมแนวทางการพัฒนาสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของ  พิสันต กั้ววงษ    
(2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการของครูโรงเรียนทรงวิทยา 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา ดานงานส่ือและ
นวัตกรรมดานงานจัดการเรียนการสอน ดานงานนิเทศการสอนและดานงานวัดผลประเมินผล โดยครูผูสอนที่ มี
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา การเคยอบรม แตกตางกันมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการไม
แตกตางกัน และ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุระชาติ ชุมพร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 9 
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณตางกันมีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัย การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้พบประเด็นท่ี
นาสนใจ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ดานนโยบายและแผนงาน สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีพบจาก
การศึกษาวิจัย คือ สถานศึกษาสนับสนุนใหครูและนักเรียนเผยแพรผลงานดาน ICT ในโอกาสตางๆ กลาวไดวา
การเผยแพรความรูเก่ียวกับนโยบายและแผนงานดาน ICT ยังไมไดรับการประชาสัมพันธใหแก บุคคลที่เกี่ยวของ 
ดังนั้นความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงทําใหผูบริหารตองตระหนักถึง
นโยบายและสนับสนุนใหเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยว ICT ใหทุกสวนงานไดรับรูถึงแผนการ
ดําเนินงาน และมีสวนรวมในการเสนอแผนปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนานโยบายและแผนงาน 
 2. ดานการบริหารบุคลากร สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนทศและการส่ือสารสถานศึกษา 
พบวา การมอบหมายบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน ICT ปฏิบัติงานดาน ICT ยังขาดความเหมาะสม ทํา
ใหการดําเนินงาน ICT ภายในสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น ความตองการเกี่ยวกับการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ การพัฒนาครูผูสอนใหสามารถเปนวิทยากรฝกอบรมใหความรูดาน ICT ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมถึงสามารถถายทอดองคความรูตางๆ ใหแกบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 3. ดานการบริหารงบประมาณ สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ
การศกึษา พบวา การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ ICT ยังไมเพียงพอตอความตองการ ไมทันตอการ
สถานการณในปจจุบัน ดังนั้นความตองการเกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สถานศึกษาตองจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ ICT ใหเพียงพอตอการจัดซื้ออุปกรณตางๆ เพื่อมาสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ใหมากข้ึน 
 4. สภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา ดานการบริหารระบบเครือขาย 
สภาพปญหาชองสถานศึกษามีการจัดวางระบบเครือขาย ICT ยังพบวามีประสิทธิภาพในการบริหารระบบ
เครือขายที่ตองไดรับการปรับปรุง จากการศึกษาพบวามีปญหาในประเด็นมากท่ีสุด ดังนั้นความตองการในการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเพิ่มชองทางในการดําเนินงาน โดยสถานศึกษาตองสราง
เว็บไซต บล็อก อีเมลล เพ่ือใหเปนชองทางการส่ือสารของสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วใน
การถายทอดความรู 
 5. ดานการจัดการเรียนการสอนสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปจจุบัน
ยังพบครูที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช ICT เปนเครื่องมือ ยังมีปญหาอยูในระดับมาก ดังนั้นความ
ตองการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังนี้สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนมีอุปกรณใหเพียงพอ 
โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสมที่ตามระดับชั้นของครูผูสอน และนักเรียน 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศึกษา สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  
 2. ควรศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติในการนํายุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 

 
ACADEMIC ADMINISTRATION OF ELEMENTARY SCHOOLS UNDER 
NAKHON SAWAN MUNICIPALITY
 
ผูวิจัย  ภานินี  ชอบดี 
  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน 
 

บทคัดยอ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ เปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค จํานวน 186 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test)  
ผลการศึกษาพบวา  
 1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค พบวาสวนใหญมีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด โดย

เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(x=4.58) รองลงมา ดานการนิเทศ

การศึกษา (x=4.54) ดานการวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน (x=4.54) ดานการพัฒนา

แหลงเรียนรู (x=4.50) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (x=4.48) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (x=4.47) ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (x=4.45) ดานการ

สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (x=4.34) ดานการ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น (x=4.28)ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

(x=4.21) ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน (x=4.24) และดานการแนะแนวการศึกษา (x=3.16) 
 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ครูผูสอนท่ีมีเพศ อายุ ตําแหนงงาน 
และประสบการณทํางานตางกัน มีการบริการงานวิชาการตางกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 3. การศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ พบวา สถานศึกษาจัดหาครูเขาสอนไมตรงกับความรู
ความสามารถเนื่องจากครูมีจํานวนนอย จึงทําใหครูหนึ่งคนตองสอนหลายชั้น หลายวิชา สงผลใหครู สอนแตใน
หนังสือ ไมสามารถใหความรูเพิ่มเติมที่ตรงกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันได ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรรับครู
เพิ่ม และพัฒนาสื่อการสอนโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
 
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ 
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Abstract 
 The objective of this research were to study the academic administration status 
and to compare the academic administration of elementary schools under Nakhon Sawan 
Municipality by categorizing the personal factors and to study the problems, barriers and 
suggestions. Questionnaire was used to collect the data which were analyzed by 
descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation). 

 The T-test and F-test were performed as the hypothesis test. The sample was 
186 elementary schools in Nakhon Sawan Municipality’s teachers who managed the 
curriculum.

 The results of this research were mentioned as follow: 
 1. The study of academic administration of elementary schools under Nakhon 
Sawan Municipality showed that the school’s academic administration were mostly in 
the highest level. For considering in terms, the highest average was the researching for 
improvement of the quality of education (x=4.58), followed by educational supervision 
(x=4.54), testing, evaluation and school record transferring (x=4.54), study resources’ 

development (x=4.50), study processes’ development (x=4.48), the development of 
media, inventions and technologies for study (x=4.47), the development of internal 
quality assurance of institution (x=4.45), promoting academic support to families, 
organizations and other educational institutions (x=4.34), collaboration with other 
educational institutions for academic development (x=4.28), school curriculum 
development (x=4.21), promotion of academic knowledge to the community (x=4.24) 

and educational counseling (x=3.16), respectively.

 2. The compare of the academic administration of elementary schools under 
Nakhon Sawan Municipality by categorizing the personal factors showed that teachers 
who had different gender, age, work position and experience, had different academic 
services which accept assumptions statistically significant at the 0.05 level.
 3. The study of problems, barriers and suggestions showed that the educational 
institutes did not provide teachers matched their knowledge and capability due of less 
quantity of teacher, which caused one teacher, had to teach many classes, subjects, forced 
to teacher only what were in the textbook and unable to provide additional knowledge 
that matches the current situation. The educational institutes should employ more teacher 
and developed instructional media with the help of technology to make teaching and 
learning more effective.

Key word (s): Academic Administration

บทนํา 
 การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษาของคนไทยมีเกณฑการพัฒนาที่สูงข้ึน มีการขยายโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้น และตองไดรับการพัฒนาดานการศึกษาเรียนรูไปตลอดชีวิต เพราะคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยยังเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของคนไทย 
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป แตกลับยังไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ และต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย 
อาทิเชน ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร ถึงแมจะมีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นแตอยางไรก็ตามผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนไทยท่ีวัดจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ 4 วิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ก็มีผลต่ํากวารอยละ 50 และลดลงทุกป (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550 – 2554)  
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 การจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับท่ีสองตอจากการศึกษา
ชั้นปฐมวัย เปนการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเริ่มเรียนรูทักษะการพูด การอาน การเขียนที่มากข้ึน รวมถึงมีวิชาท่ี
ผูเรียนตองศึกษาทําความเขาใจมากข้ึน เพื่อวัดพื้นฐานความเขาใจ และความสามารถท่ีตองเพิ่มมากขึ้นจากชั้น
ปฐมวัยดวยเชนกัน สําหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาในตอนตนจะตองมีการปรับตัวอยางมากในการกาวเขาสูระดับ
การศึกษานี้ ผูเรียนจะมีระดับความสามารถในการพูด อาน เขียน การคิดวิเคราะหที่แตกตางกันไปตามความ
แตกตางระหวางบุคคล จึงมีความจําเปนตอการสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดอยางเต็มประสิทธิ ภาพมาก
ที่สุด เพื่อสงเสริมและสนันสนุนผูเรียนกาวเขาสูชวงชั้นถัดไป คือ ชั้นมัธยมศึกษาใหไดคุณภาพมากที่สุด              
( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ) 
 ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงกับปญหาการศึกษาของนักเรียนไทย คือ คุณภาพของคน การ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง (ไพศาล แสนยศบุญเรือง 2549 : 1) การบริหาร
และการจัดการสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาตองมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
อยางชัดเจน สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได โดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียน
รอบดานกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มิใชเลือกปฏิบัติกับผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้น ครูผูสอนตองใหความเปน
ธรรมแกผูเรียน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม มีการจัดการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรักในอาชีพครูอยางแทจริง เขาใจผูเรียน หารูปแบบการ
เรียนการสอนใหมๆที่ทันสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน คอยชวยเหลือผูเรียน เนื่องเพราะเด็กชวงวัยนี้ยัง
ตองการการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดเปนอยางมากเลยทีเดียว ทําใหผูเรียนรัก และเกรงใจ มิ ใชเพียงแตทําให
ผูเรยีนเกรงกลัว อาจกลาวไดวา ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา เปนผูที่มีสวนเก่ียวของอยางยิ่ง
ทางการศึกษาตอการพัฒนาผู เรี ยน ตองคิด ให ไกลอย างสรา งสรรค  มิ ใช เพียงแตคิดตามเท านั้ น             
(Creative and Productive People) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16 – 18 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ อันไดแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีอํานาจในการจัดการศึกษา ซึ่งถือวาเปนระบบ
สาธารณะประเภทหนึ่ง นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ี
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) ไดกําหนดใหกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดวยเชนกัน ทั้งนี้เพ่ือใหการศึกษามีความ
คลองตัว และไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการสงเสริมทักษะการเรียนรูที่ทัดเทียมกัน รวมท้ังการสงเสริมศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพมากที่สุด 
 เทศบาลเปนองคกรปกครองทองถิ่น มีหนาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกนักเรียนในเขตเทศบาล และ
อยูภายใตการดูแลของสํานักประสานงานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน ใหมีการดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนชวยเหลือใหเทศบาลสามารถปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2547) ในสวนของโรงเรียนท่ีมีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  
  เทศบาลนครนครสวรรค มีโรงเรียนในเขตสังกัดท้ังหมด 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต 
(ท.1) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท.2) โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) โรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต (ท.4) โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) (เทศบาลนครนครสวรรค, 2560) 
นครสวรรค เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดยรวมพบวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคเปน
โรงเรียนขนาดเล็ก และสวนใหญคุณภาพดานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลไมอยูในเกณฑที่นา
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พึงพอใจตามมาตรฐานของหลักสูตร สภาพการจัดการเรียนการสอนคอนขางไม ไดคุณภาพตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ผูเรียนจึงมีประสิทธิภาพไมมากเทาที่ควรจะเปน 
 จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ชี้ใหเห็นวาการบริหารงานในโรงเรียนนั้นสําคัญและควรจัดใหเปน
งานหลักในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ตองกระทําอยางเต็มที่ และตอเนื่อง เพื่อใหไดประสิทธิภาพท่ีนาพึง
พอใจมากท่ีสุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการวิจัยเกี่ยวกับ “ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ” ตามแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและสงเสริม
มาตรฐานของการเรียนรูใหแกเด็กในเขตเทศบาลนครนครสวรรค เปนการยกระดับการศึกษาใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคจําแนกตามตําแหนงของครูผูสอนและประเภทของโรงเรียน 
 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
  การศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค มีกรอบแนวคิดในการทําวิจัยไดมีกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ชวงอายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด. ปจจุบันดํารง
ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขอมูลสวนบุคคล 
  ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการนั้น ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
แกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (ลีลาวดี จีระเสมานนท, 2555) 
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 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
 2. สรางแบบสอบถามฉบับราง ตามขอบขายและเนื้อหาท่ีกําหนด มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert type)  
 3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ 
แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อทําการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใชโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคํา
จํากัดความที่ใชในการศึกษาโดยใชวิธีหาคา Index of Item Objective congruency (IOC) จากนั้นคํานวณหา
คา IOC คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ไวจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. ชวงอายุ 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง 
5. ประสบการณการทํางาน 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 
12. การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 
(ลีลาวดี  จีระเสมานนท, 2555) 
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รวบรวมขอมูลตอไป ผลการวิเคราะหไมมีขอตัดทิ้งหรือปรับปรุง คา IOC ท่ีไดคือ 0.6 - 1.0 ของขอคําถามท้ัง 53 
ขอ 
  5. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือและเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  6. นําแบบสอบถามที่แกไข ปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับครูโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรคที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  
  7. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
โดยตองผานเกณฑ 0.80 ข้ึนไป จึงจะสามารถนําไปใชได 
 8. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย  
 9. การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษานําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาตางๆ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
   9.1 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย 
   9.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จําแนกตามเพศและประสบการณ โดยใช
สถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยการทดสอบคาที (t-test) และ
การทดสอบคาเอฟ (F-test)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง 
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 53.2 อายุ 30 –39 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 34.9 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 79.0 ตําแหนงครู คศ.1 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 43.0 และมี
ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 10 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 38.7  
  จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สามารถสรุปเปนรายดานไดดังนี้ 
  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 เม่ือจําแนกเปนราย
ขอแลวพบวา รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพของ
สถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.35 รองลงมา ศึกษา วิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนทองถิ่นในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 
  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 เม่ือจําแนกเปนรายขอ
แลวพบวา จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.63 รองลงมา การรวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรในการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 
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  ดานการวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.54 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลวพบวา จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 รองลงมา พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหได
มาตรฐาน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาและสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 
  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 เมื่อจําแนกเปน
รายขอแลวพบวา ศึกษาวิเคราะหวิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในภาพรวมของ
สถานศึกษา และสงเสริมใหครูศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู อยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมา ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัยระหวาง
สถานศึกษาและองคกรที่เกี่ยวของและการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
งานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.58 และการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.53 
  ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.47 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา สงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
พัฒนางานดานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 รองลงมา การประเมินผลการพัฒนาการใช
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 และประสานความ
รวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น อยูในระดับ มากที่สุด       
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 
  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว
พบวา การสํารวจแหลงเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 รองลงมา สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58และจัดตั้งและพัฒนาแหลงการ
เรียนรูรวมทั้งพัฒนาองคความรู อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 
  ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลวพบวา 
ประเมินผลการจัดระบบและการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมา ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ
เหมาะสมกับสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 
  ดานการแนะแนวการศึกษา อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว
พบวา มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 รองลงมา ดําเนินการ
แนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา อยูในระดับ มาก ประสานความรวมมือ และ
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายแนะแนวภายในเขต
พื้นที่การศึกษา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 
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  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 
เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา ประสานความรวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืนเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 รองลงมา วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา และประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ
หนวยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และกําหนดเกณฑการประเมิน 
เปาหมายความสําเร็จสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดของกระทรวง อยูในระดับมากท่ีสุด       
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 
  ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เม่ือจําแนก
เปนรายขอแลวพบวา การศึกษาสํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมา จัดใหความรู เสริมสรางความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 
และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 
  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28เม่ือจําแนกเปนรายขอแลวพบวา สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ 
ในตางประเทศ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมา สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองคกรตางๆ ภายในประเทศ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และมีการเตรียมความ
พรอมในการจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.40 
  ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยู
ในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลวพบวา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมา จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด      
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และมีการวางแผนปฏิบัติงานวิชาการรวมกันระหวางโรงเรียน วัดและชุมชนในทองถ่ิน   
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะสถานศึกษาไดมีการรวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชนทองถิ่น ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพของ
สถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค ใหเปนไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 พบวา สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เชนกัน ซึ่งความวา
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สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรจากการประเมินปญหา และนําปญหาไปพัฒนาใหตรงกับความตองการของ
สถานศึกษาตอไป 
  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการจัดใหมีการ
นิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ อยูเปนประจํา เมื่อมีปญหาการเรียนการสอนจะชวยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตรในการพัฒนากระบวนการเรียนรู เชน จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดของผูเรียนใหมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ บังคม (2550) ไดศึกษาปญหาและแนว
ทางแกไขการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา 
สถานศึกษามีการจัดอบรมครูใหมีความเขาใจในการวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตอง และนําความรูที่ไดไปผลิตสื่อ
การเรียนการสอนใหเหมาสมกับนักเรียน 
  ดานการวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะ
สถานศึกษามีการจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น โดย
จัดทําพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน และกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา และสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยันต อินทเจริญศานต (2552) ไดศึกษา การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา 
สถานศึกษามีการบริหารการวัดประเมินผลและเทียบโอนการเรียน โดยการพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนของนักเรียนตามสภาพจริง  
  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการ
วิเคราะหวิจัยการบริหารการจัดการ และสงเสริมใหครูวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการ
เรียนรู ใหดีขึ้น โดยการประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัยระหวางสถานศึกษาและองคกรท่ี
เก่ียวของ และการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา 
บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น และการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนให
ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา เนื่องจากครูมีภาระ
งานมาก การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจึงไมครอบคลุมเนื้อหา บางโรงเรียนมีครูจํานวนจํากัด สงผลใหการ
จัดทําหลักสูตรขาดความชัดเจน ดังนั้นครูจึงรวมกันประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและองคกรท่ีเกี่ยวของ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
  ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะ
สถานศึกษาสงเสริมใหครู ผลิต และประเมินผลพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนางาน
ดานวิชาการ เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
พบวา เนื่องจากเจอปญหาการขาดความชัดเจนในสื่อการเรียนการสอน ครูและผูมีสวนเก่ียวของจึงรวมกันพัฒนา
สื่อ และนวัตกรรมการสอน เพ่ือชวยสงเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการสํารวจแหลงเรียนรู
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกและสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู ในการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา สีลุน (2551) ไดศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 
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2 พบวา สถานศึกษามีการแกไขปญหาแหลงการเรียนรู โดยการสนับสนุนใหครูพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา โดยสงเสริมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นที่ชุมชนมี 
  ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการประเมินผลการ
จัดระบบและการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และติดตามประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา และการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น เพื่อปรับปรุงสถานศึกษาของตนเองตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา สีลุน (2551) ไดศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนใหมี
ความรูเกี่ยวกับการสรางเคร่ืองมือการวัดผลที่ไดมาตรฐานดานการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 
  ดานการแนะแนวการศึกษา อยูในระดับ ปานกลาง อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการจัดระบบการแนะ
แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา และ ประสาน
ความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายแนะแนว
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาภรณ สนิมคล้ํา (2553) ไดศึกษาปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2  พบวา 
สถานศึกษาไดความรวมมือจากชุมชน ในการแลกเปลี่ยนความรูในแนวทางการศึกษาใหดีขึ้น โดยการเชิญ 
ผูปกครองนักเรียนที่มีความรูในทองถิ่นมาทําการสอน และประเมินผล เพื่อใหปฏิบัติโดยพรอมเพรียงเปน
แนวทางเดียวกัน 
  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะ
สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืนเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนในการปรับปรุงและ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ สงสุข (2551) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
พบวา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยการนําปญหาท่ีสถานศึกษาเจอ มาทําการวางแผน 
กําหนดเปาหมายความสําเร็จและการจัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตอไป 
  ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน อยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามี
การศึกษาสํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน โดยจัดใหความรู เสริมสรางความคิดและเทคนิค 
ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน ใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎา
ภรณ สนิมคล้ํา (2553) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา สถานศึกษาไดทําการสํารวจและขอความรวมมือจากผูปกครองที่มีความรู
ทักษะ มารวมกันแลกเปล่ียนความรู เพื่อชวยกันพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรงานวิชาการใหแกชุมชน
ตอไป 
 

�	�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น อยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปน
เพราะสถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ในตางประเทศ และมี
การเตรียมความพรอมในการจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาภรณ สนิมคล้ํา (2553) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 พบวา สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนโดยการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
  ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยู
ในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูใน การจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
รวมกันระหวางโรงเรียน วัดและชุมชนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาภรณ สนิมคล้ํา (2553) ได
ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 
พบวา ผูบริหารศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนโดยทําการเชิญ ผูปกครองนักเรียนท่ีมี
ความรูในทองถิ่นมาทําการสอน และมีการวางแผนการเรียนการสอนรวมกนั 
 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. จากการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญอยูในระดับดีมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนา
ครู และสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษา ครู และผูมีสวนเกี่ยวของจึงควรรวมกันสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป 

2. จากการศึกษาพบวา ครูแตละบุคคลมีความถนัดในการปฏิบัติงานวิชาการไมเหมือนกัน เชน การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน และองคกร หนวยงาน 
และสถาบันอื่น ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรใชคนใหเหมาะสมกับงานเพื่องานมีประสิทธิผลท่ีดีที่สุด 

3. จากการศึกษาพบวาสวนใหญครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคเปนครูที่มีประสบการณ
ทํางาน ตํ่ากวา 10 ป มีอายุระหวาง 30 –39 ป ทําใหเห็นไดวาครูสวนใหญเปนคนรุนใหมดังนั้นการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้นจึงไมเร่ืองยาก ดังนั้นสถานศึกษามีการ
จัดอบรมครูใหมีความ เขาใจในการวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตอง และนําความรูที่ไดไปผลิตสื่อการเรียนการ
สอนใหเหมาสมกับนักเรียนไดเปนอยางดี 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  1. ควรทําการศึกษาการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
เพื่อเปนประโยชนกับโรงเรียนอ่ืนในการพัฒนาแผนการบริหารงานวิชาการตอไป 
  2. ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันการวางแผนการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค เพ่ือนําความรูของชุมชนมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนตอไป 
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กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
 
Buying Decision-Making Process via Facebook among People in Nonthaburi 
Province
 

ผูวิจัย  มันทนา  ชิวปรีชา 
  สาขาวิชา การจัดการและการตลาด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  ดร. วรินทรทิพย  กําลังแพทย 
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

บทคัดยอ  
 การวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 
1,211,924 คน กําหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยการใชสตูรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 
คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณน า 
ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบดวย t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ผลการศึกษาพบวา 
 1) กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณา
รายดาน ดานท่ีมากที่สุด คือ ดานการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการประเมินทางเลือก ดานความตองการ 
ดานการแสวงหาขอมูล และดานความรูสึกหลังการซื้อ ตามลําดับ 
 2) การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน พบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจ , การเลือกซื้อสินคาผาน Facebook 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the buying decision-making process 
via Facebook among people in Nonthaburi province and to study and compare the buying 
decision-making process via Facebook among people in Nonthaburi province classified 
by demographic characteristics. The population of this research was 1,211,924 people in 
Nonthaburi province. Based on the sample size formula, the sample size was determined 
to be 400 individuals. The questionnaire was used as the research instrument. Data were 
analyzed through descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Statistics used for hypotheses testing were t-test and One-Way 
ANOVA.  
The results of this study showed as follows.  

1) Overall consumers' buying decision process was at a high level with a mean 
score of 3.93. When individual aspects were considered, purchase decision had the 
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highest mean score, followed by evaluation of alternatives, need recognition, information 
search, and post purchase behavior, respectively. 

2) By comparing demographic characteristics of the sample, it was found that the 
sample with different gender had indifferent overall buying decision process. The sample 
with different age, education, and monthly income had different overall buying decision 
process with a statistical significance level of 0.05

Key Words : Buying Decision-Making Process, Buying Decision-Making via Facebook

บทนํา 
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดเปลี่ยนไปอยางมากในทศวรรษท่ีผานมา การซ้ือขายผานระบบออนไลน

ไดกลายมาเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางการตลาด สภาพแวดลอมทางตลาดไดเปลี่ยนไปเปนอยาง
มากในรอบทศวรรษที่ผานมาเชนเดียวกันอัตราสวนยอดขายในรานคาออนไลนไดเพิ่มข้ึนอยางเปนทวีคูณ ซึ่งเปน
ผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผานทางออนไลนและการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามชองทางการจัดจําหนายแบบใหมทางออนไลนหรือที่เรียกวารานคา
ออนไลน ไดเริ่มวางสินคาในหลายประเภทในรานคาดังกลาว และสามารถเพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาดได
อยางรวดเร็วจนกระทั่งถือเปนกลยุทธที่สําคัญมากที่สุดกลยุทธหนึ่งของรานคาปลีกท่ีนํามาใชเพื่อ เพ่ิมยอดขาย
และขยายสวนแบงการตลาดในปจจุบัน แทบจะทุกประเทศทั่วโลก (Kotler, 2010) 

 ในปจจุบันมีชองทางใหมในการซื้อและขายสินคาขึ้นมานั่นคือเว็บไซตเฟซบุก (www.facebook.com) 
ซึ่งการขายสินคาผานเฟซบุก ในรูปแบบ F-Commerce หรือ Facebook Commerce เปนศัพทที่ถูกบัญญัติ
ขึ้นมาใหม เนื่องจากเฟซบุก ถูกนํามาใชเปนชองทางการตลาดใหมที่มาแรงในโลกออนไลน และพรอมท่ีจะแซง
หนาทุกสื่อที่มีอยูในปจจุบัน พรอมที่กาวเขามาแทนท่ี E-Commerce (Electronic Commerce) และ         
M-Commerce (Mobile Commerce) สําหรับคนยุคใหมในกลุมลูกคาแบบ B2C เปนหนึ่งในชองทางการตลาด
และการสื่อสารท่ีนักการตลาดใช เพ่ือเขาถึงลูกคาในโลกยุคออนไลน ปจจุบันเฟซบุกไมใชแคโซเชียลมีเดีย เพื่อ
ติดตอสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธระหวางครอบครัว เพื่อนและคนรูจัก ตามวัตถุประสงคตั้งตนที่ถูกสรางข้ึนมา 
แตไดกาวขามไปเปนการสรางความสัมพันธ การคนพบ การแบงปน และการเรียนรูแบบทางลัด  มากไปกวานั้น
คือการสรางความใกลชิดระหวาง ผูบริโภค กับ Brand อีกท้ังยังเปนชองทางใหมในการเขาถึงกลุมลูกคาที่มี
ประสิทธิภาพดานการซื้อขายสินคาดวยผูใชอินเทอรเน็ตในไทยเริ่มมีสวนรวมในเครือขายสังคมออนไลนตั้งแตป 
พ.ศ. 2550 โดยปจจัยหลักเกิดจากคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงลดต่ําลงอยางมาก ประกอบกับผูใช
อินเทอรเน็ตมีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากขึ้น จากการเปดใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายในหลาย
พื้นที่รวมทั้ง การเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทเคลื่อนที่ การมีสวนรวมในเครือขายสังคมออนไลนมี
ลักษณะเปนชุมชนเสมือน (Virtual Communities) ซ่ึง มีการเติบโตอยางรวดเร็วและเปนกลุมสมาชิกที่มีความ
สนใจเฉพาะเจาะจง การแลกเป ล่ียนขอมูลข าวสารมีลั กษณะเปนการบอกตอแบบป ากตอปาก                 
(Word of Mouth: WOM) หรือแบบเว็บตอเว็บ (Word of Web: WOW) เครือขายสังคมออนไลนจึงมีบทบาท
เปนแหลงขอมูลสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้อ สินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันจึงมีผูขายนํากลยุทธการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาผนวกรวมกับกระแสความนิยม
ของสังคมออนไลน เพื่อสรางเครือขายลูกคาและเครือขายการคา ขายสินคากอใหเกิดการทําการตลาดแบบ
รวมกลุม (Social Networking Marketing) และการทําการตลาดผานตัวแทน (Affiliate Marketing) กันมาก
ขึ้น จึงเกิดการเสนอขายสินคาผานหนาเว็บบล็อก ซึ่งเปนวิธีที่งาย และเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง 
เนื่องจากเปนการลดความเส่ียงจากการไมสามารถเห็นสินคาจริงไดกอนการตัดสินใจซื้อ โดยผูขายสามารถใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนในการสรางความนาเชื่อใหตนเอง และผลิตภัณฑที่ขาย ดวยการอาศัยการตลาด
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แบบบอกตอ (Viral Marketing) รวมท้ังการเปดใหผูซื้อและผูใชผลิตภัณฑมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและให
ขอมูลในเชิงลึกของผลิตภัณฑ ระบบดังกลาวสงผลใหเกิดการจัดอันดับความนิยมในตัวผลิตภัณฑและใหคะแนน
ผูขาย 

ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน 
Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี หาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตเพื่อเปน
ประโยชนตอผูที่สนใจที่จะดําเนินธุรกิจ(E–commerce) และดานผูประกอบการไดใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน 
  

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวความคิดดังนี้ 
 1. ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทางดานลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ประกอบดวย ดานความตองการ ดานการแสวงหา
ขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานความรูสึกหลังการซื้อ 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี มีจํานวนท้ังสิ้น 1,211,924 คน 
(สํานักทะเบียน กรมการปกครอง, 2559) 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนมาจากทฤษฎี
แนวคิดตาง ๆ และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ลักษณะของเครื่องมือเปนขอคําถามท่ีเกี่ยวของกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ รายไดตอเดือน มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
(Check - list) 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ มีลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
 สวนที่  3 เปนแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปด (Open - Ended) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
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3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป  
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
ดังนี้ 

1. รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

2. การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการ นําขอมูลจากแบบสอบถามท่ี
เก็บรวมรวมไดมาเปล่ียนเปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติดังนี้ 

1) การคํานวณหาขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจาก
แบบสอบถาม สวนที่ 1 ท่ีมีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequency) แลว
สรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

2) การคํานวณหากระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ จากแบบสอบถามสวนที่ 2 ท่ีมีลักษณะแบบ
วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) แลวแปลผลระดับความ
คิดเห็น 

3) เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ใชสถิติ t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว         
(One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยวิธี LSD  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเพ่ือบรรยายเกี่ยวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชั้นศึกษา สาขาวิชา รายไดตอเดือน และขอมูลกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ใช
คา จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ไดแก คา t-test เพ่ือใชทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ตัวแปรตามที่จําแนกเปน 2 กลุม  และคา F-test การวิ เคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว                  
(one-way Analysis of Variance)  
 3. กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 
74.50 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 
51.25  

2. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ พบวา กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวม อยูในระดับมาก 
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณารายดาน ดานท่ีมากที่สุด คือ ดานการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล และดานความรูสึกหลังการซื้อ ตามลําดับ 

2.1 ดานความตองการ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เม่ือพิจารณาเปน
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รายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีความตองการซื้อสินคาเมื่อเห็น
โฆษณาจากทาง facebook รองลงมาคือ ความตองการซื้อสินคาเกิดตามกระแสนิยมในสังคม ความตองการซื้อ
สินคาของทานเกิดจากการสงเสริมการขาย ความตองการซื้อสินคาเกิดจากคําบอกตอของบุคคลอื่น และความ
ตองการซื้อสินคาเกิดจากตัวทานเอง  

2.2 ดานการแสวงหาขอมูล พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาจาก
ผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน รองลงมาคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากอินเทอรเน็ต ทานหา
ขอมูลของสินคาเพื่อเปรียบเทียบกอนเสมอ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาท่ีตองการซื้อจากเพ่ือน และทาน
แสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากครอบครัว  

2.3 ดานการประเมินทางเลือก พบวา อยูในระดับมาก คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.04 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานตัดสินใจซื้อเพราะมีโฆษณาที่
นาเชื่อถือ รองลงมาคือ คําบอกตอของบุคคลอื่นมีสวนทําใหตัดสินใจซื้อ ทานตัดสินใจซื้อเพราะสินคามีรูปแบบท่ี
ทันสมัย ทานมีการเปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคากอนตัดสินใจซื้อ และทานตัดสินใจซื้อสินคาโดยปราศจาก
ความคิดเห็นจากคนอื่น  

2.4 ดานการตัดสินใจซื้อ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.05 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานนึกถึงคุณภาพของสินคาเปน
สําคัญ รองลงมาคือ เม่ือซ้ือสินคาทานชําระเงินโดยการโอนผานธนาคาร ทานใชเวลานานในการตัดสินใจซื้อ ทาน
ไมไดตั้งใจซื้อ แตเห็นโดยบังเอิญและตัดสินใจซื้อทันที และพนักงานขายแนะนําและชักชวนใหทานซ้ือ 

2.5  ดานความรูสึกหลังการซื้อ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.75 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะซื้อสินคาอีก
เพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญหาจากสินคาทานจะไมกลับไปซ้ือ
สินคาที่รานเดิมอีก ทานจะซ้ือสินคาอีกเพราะมีความนาเชื่อถือ ทานมีความพอใจในสินคาเมื่อไดรับสินคา และ
ทานจะซ้ือสินคาอีกเพราะมีการรบัประกันคุณภาพสินคา 

3. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน พบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี พบวา 

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน ดานท่ีมากที่สุด คือ ดานการ
ตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการประเมินทางเลือก ดานความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล และดาน
ความรูสึกหลังการซ้ือ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ญาดา ชื่นชุม (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
ตัดสินใจซื้อสินคาไอทีผานระบบอินเตอรเน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซื้อสินคาไอทีผานระบบอินเทอรเน็ต โดยรวมอยูในระดับมาก 

1.1 ดานความตองการ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีความตองการซื้อสินคาเม่ือเห็นโฆษณาจากทาง 
facebook รองลงมาคือ ความตองการซื้อสินคาเกิดตามกระแสนิยมในสังคม ความตองการซื้อสินคาของทานเกิด
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จากการสงเสริมการขาย ความตองการซื้อสินคาเกิดจากคําบอกตอของบุคคลอื่น และความตองการซื้อสินคาเกิด
จากตัวทานเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนันท มิมะพันธุ (2556) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ดานทัศนคติ ความ
สนใจและความตองการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก 

1.2 ดานการแสวงหาขอมูล พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาจากผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน 
รองลงมาคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซ้ือจากอินเทอรเน็ต ทานหาขอมูลของสินคาเพ่ือ
เปรียบเทียบกอนเสมอ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากเพ่ือน และทานแสวงหาขอมูลของสินคาท่ี
ตองการซื้อจากครอบครัว สอดคลองกับงานวิจยัของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยดานการคนหาขอมูลในสังคมออนไลน อยูในระดับมาก  

1.3 ดานการประเมินทางเลือก พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานตัดสินใจซ้ือเพราะมีโฆษณาท่ีนาเชื่อถือ รองลงมาคือ 
คําบอกตอของบุคคลอื่นมีสวนทําใหตัดสินใจซื้อ ทานตัดสินใจซื้อเพราะสินคา มีรูปแบบที่ทันสมัย ทานมีการ
เปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคากอนตัดสินใจซื้อ และทานตัดสินใจซื้อสินคาโดยปราศจากความคิดเห็นจากคน
อื่น สอดคลองกับงานวิจัยของ พิริณฎา หลวงเทพ (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการผานธุรกิจอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา 
การประเมินผลทางเลือกเพื่อเลือกซื้อสินคาและบริการผานธุรกิจอินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
ทัศนคติวามีสินคาที่หลากหลาย รวมทั้งรานคาในอินเทอรเน็ตมีความนาเชื่อถือ 

1.4 ดานการตัดสินใจซ้ือ พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานนึกถึงคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ รองลงมาคือ เมื่อ
ซื้อสินคาทานชําระเงินโดยการโอนผานธนาคาร ทานใชเวลานานในการตัดสินใจซื้อ ทานไมไดตั้งใจซ้ือ แตเห็น
โดยบังเอิญและตัดสินใจซื้อทันที และพนักงานขายแนะนําและชักชวนใหทานซ้ือ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัช
ดา เชิดบุญเมือง (2557) ไดศึกษาปจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจซื้อสินคา อยูในระดับมาก  

1.5 ดานความรูสึกหลังการซื้อ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะซ้ือสินคาอีกเพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา 
24 ชั่วโมง รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญหาจากสินคาทานจะไมกลับไปซ้ือสินคาท่ีรานเดิมอีก ทานจะซื้อสินคาอีก
เพราะมีความนาเช่ือถือ ทานมีความพอใจในสินคาเมื่อไดรับสินคา และทานจะซ้ือสินคาอีกเพราะมีการรับประกนั
คุณภาพสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทามาศ จันทรถาวร (2556) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดาน
ความรูสึกหลังการซื้อ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน พบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวรรณ ชัยทวีกุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการออนไลนแบบ
รวมกลุมกันซื้อบนเว็บไซต ENSOGO ของลูกคากรุงเทพมหานคร พบวา การเปรียบเทียบลูกคาท่ีเคยซ้ือสินคา
และบริการที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการบนเว็บไซต ENSOGO 
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โดยรวมไมแตกตางกัน และลูกคาที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการบนเว็บไซต ENSOGO โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอแสนะแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานความตองการในเรื่องของ
ความตองการซื้อสินคาเมื่อเห็นโฆษณาจากทาง facebook ดังนั้นผูประกอบธุรกิจท่ีจําหนายสินคาผาน 
Facebook ควรใหความสําคัญโดยการเพิ่มชองทางในการโฆษณาเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายให
หลากหลายมากขึ้น ลงขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่จําหนายใหอัพเดทอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ
สินคาอยางตอเนื่อง 

2. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบรุี ใหความสําคัญดานการแสวงหาขอมูลในเร่ืองของ
แสวงหาขอมูลของสินคาจากผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook 
ควรใหความสําคัญตอคุณภาพของสินคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในการรีวิวสินคา เพ่ือใหผูบริโภคที่เขา
มาใหมสามารถตัดสินใจซื้อสินคาได 

3. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบรุี ใหความสําคัญดานการประเมินทางเลือก ในเร่ือง
ของตัดสินใจซื้อเพราะมีโฆษณาท่ีนาเชื่อถือ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook ควรให
ความสําคัญตอการจัดทําโฆษณาโดยมีขอมูลของสินคาอยางละเอียด เพื่อทําใหการโฆษณามีความนาเชื่อถือมาก
ขึ้น  

4. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานการตัดสินใจซื้อในเรื่องของ
คุณภาพของสินคาเปนสําคัญ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook ควรใหความสําคัญโดยการ
ลงขอมูลคุณภาพของสินคาใหตรงกับตัวสินคาจริง ๆ เพราะจะสงทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาใหตรงกับความ
ตองการมากข้ึน 

5. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานความรูสึกหลังการซื้อ ในเร่ือง
ของการกลับมาซื้อสินคาอีกเพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนาย
สินคาผาน Facebook ควรใหความสําคัญโดยการจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน facebook จะทําใหได

ขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น 
2. ควรศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผาน facebook 
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